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ВИЛУЧЕННЯ ЦЕРКОВНИХ ЦІННОСТЕЙ У ХЕРСОНСЬКОМУ ПОВІТІ  
В 1920–1930-Х РР.: ІСТОРИЧНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Постановка проблеми. Сьогодні в україн-
ському суспільстві відбувається відродження 
духовних цінностей. З огляду на це інтерес 
викликають різні сфери культури, зокрема 
духовної. Значну роль у формуванні духо-
вності людини в усі часи відігравала релігія. 
На українських землях відносини між вла-
дою і Церквою складалися неоднозначно, і, 
мабуть, однією з найтрагічніших сторінок 
цих відносин є кампанія вилучення церков-
них цінностей 1920–1930-х рр.

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Науковці О. Вітринська, А. Киридон, Н. Кри-
вова, В. Пащенко, Б. Змерзлий, О.Б. Татар-
ченко, О.П. Тригуб, М.В. Щербань у своїх 
дослідженнях висвітили різні аспекти та 
складники цієї теми: історичні, соціологічні, 
релігієзнавчі. Однак, щоб зрозуміти всі осо-
бливості та складності кампанії секуляризації 
церковних цінностей, доцільно розглянути 
її правову сторону на прикладі окремого 
населеного пункту. Виходячи з цього, метою 
статті є дослідження особливостей кампанії 
секуляризації церковного майна у 20–30-х рр. 
ХХ ст. у Херсонському повіті, зокрема її нор-
мативно-правового супроводу.

Виклад основного матеріалу. Початок 
правовому регулюванню діяльності Церкви 
більшовики поклали 23 січня 1918 р. декре-

том РНК РСФРР «Про відокремлення цер-
кви від держави і школи від церкви» [12]. 
На українських землях аналогічний документ 
був ухвалений Тимчасовим робітничо-се-
лянським урядом України 19 січня 1919 р. 
[13]. Останній практично продублював зміст 
Декрету РНК РСФРР.

Ці правові акти кардинально змінили ста-
тус церковних і релігійних громад. Так, за 
п. 12 громади позбавлялися прав юридичної 
особи, насамперед права власності. Майно 
церков позбавлялося свого законного влас-
ника і, відповідно, підлягало впорядкованому 
вилученню державою.

Отже, початок було покладено, але 
у 1918 р. радянська влада ще була занадто 
слабкою, не користувалася такою під-
тримкою народу, як Церква. Зокрема,  
Херсонська єпархія на початку ХХ ст. нара-
ховувала 730 церков і 5 монастирів [1], які, 
крім власне священнослужителів, мали 
значну кількість прихожан.

З огляду на це більшовики діяли посту-
пово. Кожний крок обґрунтовувався норма-
тивними документами та ідеологічною агіта-
ційною підготовкою. Кожний новий документ 
ще більше обмежував у правах Церкву і збіль-
шував можливості влади у заволодінні цер-
ковним скарбом.
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Деталізуючи положення декрету, інструк-
ція Народного комісаріату юстиції від 
24/30 серпня 1918 р. «Про порядок прове-
дення в життя декрету “Про відділення цер-
кви від держави і школи від церкви”» запро-
ваджувала спеціальну комісію, яка згодом 
символічно називатиметься «ліквідаційною». 
Відповідно до п. 16 спеціально не призначене 
для богослужіння майно – будинки, землі, 
угіддя, фабрики, свічкові та інші заводи, 
рибні промисли, подвір’я, готелі, капітали 
тощо – негайно відбираються і передаються 
на баланс місцевих рад [16]. Тим самим у 
населення виховувалося переконання в тому, 
що вилучене майно є власністю народу.

Відповідно до згаданого декрету негай-
ному закриттю підлягали духовні семіна-
рії, єпархіальні училища з їхніми храмами, 
а також домашні та військові церкви, храми 
у державних закладах [4, арк. 42]. Так, 
у 1921–1922 рр. у Херсоні були зачинені цер-
кви: Свято-Покровська, Олександро-Невська, 
Великомучениці Тетяни, Благовіщення Пре-
святої Богородиці [1].

У цю хвилю потрапили і монастирі. Так, 
у період 1918–1922 рр. закриті три монасти-
рі у Херсонському повіті: Григорієвський Бі-
зюків чоловічий монастир, Благовіщенський 
та Успенський жіночі монастирі [2, арк. 50; 
3, арк. 21].

Тезу про «народне надбання» підкрі-
плювало і положення п. 13 Декрету, за яким 
будинки та предмети, призначені спеціально 
для богослужбових цілей, віддаються в без-
коштовне користування релігійних громад. 
Причому мінімальна кількість членів такої 
громади встановлювалася у двадцять осіб 
[16]. Навіть більше, за п. 11, якщо охочих не 
виявиться, місцеві Ради робітничих і селян-
ських депутатів тричі публікують про це 
в місцевих газетах і вивішують відповідне 
оголошення на дверях молитовних будинків 
(храмів) [16]. Якщо ж бажаючих все-таки не 
буде, вони повинні запропонувати, як можна 
використовувати ці приміщення (п. 12) для 
т. зв. «соціальних потреб».

Досвід накресленого шляху радянська 
влада вже мала. Так, раніше закритий Благо-
віщенський жіночий монастир було перетво-
рено на будинок відпочинку і дитяче містечко 
[2, арк. 43], у церкві при Перепеліцинському 
притулку влаштовано клуб і театр для вихо-
ванців [2, арк. 52–53]. Колишні землі чолові-
чого монастиря із житловими приміщеннями 
й усім інвентарем передані в експлуатацію 
Райрадгосптресту (правління в м. Миколаєві) 
[5, арк. 255]. Отже, знову було обґрунтовано 
гасло «все для народу».

Основну ж цінність становило майно, 
залишене церквам як богослужебне. Пра-
вову регламентацію урахування його можна 
вважати наступним етапом кампанії. Так, 
декретом ВЦВК від 27 грудня 1921 р. «Про 
цінності, що знаходяться в церквах і монас-
тирях» [9] залежно від історичної, художньої 
та матеріальної значущості вони були поді-
лені на три групи: майно, що має історич-
но-художнє значення, підлягає передачі Глав-
музею; матеріальні цінності передаються 
Державному сховищу цінностей Наркомфіну 
(Гохран); майно повсякденного вжитку, від-
повідно, залишається церкві. Провести такий 
розподіл на губернському рівні повинні були 
знову місцеві Ради [14].

Як же відбувався процес урахування майна? 
Відповідно до таємної інструкції Народного 
комісаріату юстиції УСРР від 21 січня 1922 р. 
групи віруючих, які підписали угоди про 
користування храмом, повинні були надати 
губвиконкомам три екземпляри інвентарних 
описів майна. Причому до опису висувалися 
умови щодо деталізації ознак предметів, що 
до нього вносилися. Це робилося, щоб зро-
зуміти, які предмети мають культурно-істо-
ричне значення, а які – значну матеріальну 
цінність; із якого матеріалу вони зроблені, яку 
вагу мають, якою була їхня ціна на момент 
придбання (у золотій валюті). Слід було від-
мічати предмети визолочені, розмір дошок 
на Євангеліях, а також їхню довоєнну вар-
тість. Чи є на мідних Євангеліях срібні кутки 
і, якщо є, то якої вони проби. З якого металу, 
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якої ваги та вартості напрестольні хрести, 
черпаки, стаканчики, потири, підсвічники, 
семисвічники, панікадила, люстри, хоругви 
тощо. Чи є ризи (золоті або визолочені) і яка 
їхня вага і вартість. Чи є срібний хрестильний 
ящик із прибором. Яка вага мідних купелей. 
Скільки вінців для вінчання і з якого вони 
якого металу. Чи є мощі, чиї саме, яка рака, 
балдахін, лампади. Чи є прикраси з дорого-
цінним камінням, які саме. Скільки митр, які 
вони, з якими прикрасами, яка їхня довоєнна 
вартість. Скільки дзвонів на дзвіниці, вага 
кожного окремо. Чи є картини відомих худож-
ників, якщо є, то які саме, чиї, їхні розміри 
та рік написання. Чи є старовинні меблі, одяг 
і які саме [4, арк. 47]. Як бачимо, кожна річ 
описувалася дуже детально.

Наступний етап ознаменували два доку-
менти ВЦВК, що передбачили фактичний 
продаж церковного майна. Йдеться про поста-
нову «Про ліквідацію церковного майна» [17] 
і декрет «Про передачу Відділу у справах 
музеїв і охорони пам’ятників мистецтва і ста-
рожитностей частини сум, виручених від про-
дажу музейних цінностей» [10].

Привід для такого продажу було знову 
обрано благородний. Так, спочатку у Декреті 
ВЦВК «Про порядок вилучення церковних 
цінностей, що знаходяться у користуванні 
груп віруючих» від 23 лютого 1922 р. було 
наголошено на нагальній потребі розпочати 
продаж церковного майна з метою отри-
мання коштів для боротьби з голодом. Зго-
дом, 8 березня 1922 р., виходить і Постанова 
ВУЦВК «Про передачу церковних цінностей 
у фонд допомоги голодуючим». Читаємо: 
«Для боротьби з голодом і для забезпечення 
полів <...> у місячний термін вилучити з цер-
ковного майна всі коштовні предмети з пла-
тини, золота, срібла, дорогоцінного каміння, 
слонової кістки, якщо це не може суттєво 
зашкодити інтересам самого культу» (п. 1), 
«Фактичне вилучення дорогоцінних речей 
проводити за описом із обов’язковим залу-
ченням представників групи віруючих» (п. 3). 
Переховування церковного майна каралося 

примусовими роботами терміном від 1 року 
з конфіскацією всього наявного церковного 
майна [6, арк. 13].

Слід сказати, що на офіційному рівні голод 
визнавався тільки у Поволжі. Хоча у червні 
1922 р. в Україні голодувало більше 3,7 млн 
осіб [15, с. 352–353]. У Херсоні за січень-бе-
резень 1922 р. смертність перевищила наро-
джуваність майже у 6 разів [20].

Отже, з 8 березня 1922 р. під гаслом 
боротьби з голодом кампанія вилучення цер-
ковних цінностей де-юре почалася в Україні. 
Де-факто у Херсоні перші конфіскації відбу-
лися 25 березня, у повіті – 24 березня. 3 квітня 
того ж року Політбюро ЦК РКП(б) України 
повністю погодилося з циркуляром ЦК РКП(б) 
№ 1961 «Про цілковите вилучення цінностей» 
[19, с. 218]. Відзначимо, що цього разу не всі 
цінності підлягали тотальному вилученню. 
Роз’яснення надала телеграма Миколаївського 
губвиконкому всім комісіям і волревкомам 
від 21 квітня 1922 р.: «Тимчасово, для забез-
печення богослужіння, залишати у користу-
ванні необхідні предмети за умови заміни їх 
такою ж вагою благородних металів золота 
і срібла в тижневий термін» [8, арк. 5–6].

Створення спеціального апарату для про-
ведення кампанії не передбачалося, нато-
мість використовувалися апарати Губкомів і 
Повіткомів із обов’язковим представництвом 
партійних органів. Зокрема, у Херсонському 
повіті до складу комісії увійшли завідувач 
адміністративно-організаційним політвідді-
лом тов. Руденко, представник від Профбюро 
тов. Терентьєв і ДПУ тов. Звенігородский. 
Повіт було поділено на 9 районів, у кожному 
діяв призначений особливий райуповноваже-
ний. По м. Херсону райуповноваженим став 
Шофаренко [7, арк. 2].

Комісії на підставі завірених копій описів 
і договорів із групами віруючих, яким були 
передані храми, встановлювали порядок про-
ведення вилучення: насамперед конфіскації 
підлягали найбагатші храми, синагоги тощо. 
У Херсоні такими були визначені три сина-
гоги: Стара, Ново-Миколаївська та «Бес-Га-
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мідраш». Після цього призначали день і час, 
запрошували 3–5 представників від віруючих 
[18] і, звіряючись з описом, вилучали озна-
чене майно. Сам процес вилучення фіксу-
вався у протоколі. Речі із золота і срібла під-
раховувалися поштучно, зазначалася точна 
вага кожної. У кінці підраховувалася загальна 
кількість і вага вилученого, а також залише-
ного майна, ставилися підписи членів комі-
сії та представників віруючих. Реалізовувати 
цінності на місцях було заборонено. Вони у 
повному обсязі передавалися до Гохрану [14].

Радянська влада унормовувала і порядок 
звітності у справі вилучення майна церков. 
Ще 22 квітня 1922 р. всім губвиконкомам 
було надіслано телеграму ВЦВК про порядок 
звітності щодо перебігу кампанії. Так, місцеві 
комісії звітували Центральній комісії допо-
моги голодуючим (ЦК Допгол) щомісяця, а 
також публікували в місцевих газетах списки 
вилученого в кожному храмі. Волвиконкоми 
звітували щоденно [8, арк. 19]. Так, 27 квітня 
на шпальтах «Херсонского коммунара» 
з’явився перелік із зазначенням загальної 
ваги вилучених 25 березня цінностей по кож-
ній синагозі окремо [19, с. 217]. Загальна вага 
отриманого срібла – 2 пуди 19 фунтів 15 золот-
ників [6, арк. 2]. Однак точність звітів, пода-
них до центру, сьогодні з’ясувати не можна.

У травні 1922 р. умови стають більш жор-
сткими. Так, на церкву із двох комплектів, 
необхідних для богослужіння (потири, тарі-
лочки, лжиці, купелі, хрести, дискоси, астери-
ски і т. ін.), один – срібний – міг залишитися; 
золоті ж предмети або з діамантами вилуча-
ються обов’язково (п. 3). Виняток можуть ста-
новити особливо шановані у певній місцево-
сті предмети. Наприклад, особлива шанована 
мешканцями ікона має ризу, яку вони хочуть 
зберегти, тоді за дозволом ЦК Допголу вони 
можуть замінити її на золото такої самої ваги 
(п. 4). Якщо особливо шанованим є хрест із 
дорогоцінного металу, комісія може відкласти 
вилучення до заміни на такий самий метал 
еквівалентної ваги, але знову таки за рішен-
ням ЦК Допголу (п. 5) [8, арк. 214].

Слід зазначити, що віруючі намагалися 
врятувати богослужебне майно, збираючи 
вироби з дорогоцінних металів для обміну. 
Так, не могли зібрати необхідну кількість 
срібла для обміну рада Всіх-Святської цвин-
тарної церкви м. Херсона [8, арк. 96], Рада 
церковної громади при Покровському моли-
товному будинку [8, арк. 80] та ін.

Навіть якщо декотрим це і вдавалося, то 
користувалися ним недовго, адже 13 травня 
1922 р. за наказом Відділу Управління Хер-
сонського повітвиконкому заміна цінностей 
тим самим металом і в тій самій кілько-
сті надалі була заборонена. Ради віруючих 
зобов’язувалися здати всі цінності, зали-
шені в тимчасове користування, не пізніше 
19 травня 1922 р. [8, арк. 150]. Отже, радян-
ська влада перейшла до повного вилучення 
церковних речей із дорогоцінних металів, 
відібрала срібло не тільки у церкви, а й 
у населення. Спочатку дозволила обмін бого-
службових речей на інші, того самого металу 
і тієї самої ваги, а потім постановила здати і 
раніше обміняні речі.

Загалом у період із 25 квітня по 8 липня 
1922 р. включно із Херсонських храмів було 
вилучено 35 пудів 25 фунтів 12 золотників. 
У Херсонському повіті конфісковано 45 пудів 
35 фунтів 53 золотники [6, арк. 54]. Отже, 
всього 81 пуд 20 фунтів 65 золотників.

Активна фаза кампанії у місті Херсон і 
повіті завершилася у середині літа 1922 р., але 
вилучення продовжувалися ще восени. Так,  на 
1 вересня 1922 р. здано 84 пуди 25 фунтів 
12 золотників 45 доль срібла [6, арк. 65], а на 
19 жовтня 1922 р. цифра збільшилася: по м. Хер-
сону – 3  пудів 18 фунтів 24 золотники срібла, 
по Херсонському повіту – 45 пудів 06 фун-
тів 94 золотники 81 доля [5, арк. 257]. Отже, 
всього 84 пуди 25 фунтів 22 золотники 81 доля.

Висновки. Підсумовуючи, відзначимо, що 
у Херсонському повіті кампанія вилучення 
церковних цінностей відбувалася за загаль-
ною схемою. Безсумнівно, сильною стороною 
її є нормативно-правовий супровід, і, хоча міс-
цеві правові акти видавалися у межах загаль-
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ноукраїнських, які, у свою чергу, дублювали 
відповідні документи уряду РСФРР, усі вони 
характеризуються значною деталізацією 
складників цього процесу. Така ретельна під-
готовка нормативно-правових актів поясню-

ється необхідністю більшовиків, принаймні 
спочатку, провадити досить обережну полі-
тику у боротьбі з Церквою й обґрунтовувати 
свої дії як у плані законодавчого закріплення, 
так і у плані ідеології.

Анотація
У статті досліджується політика вилучення церковних цінностей у Херсонському повіті. 

Вилучати цінності із храмів радянська влада почала після прийняття декрету РНК РСФРР 
«Про відділення церкви від держави і школи від церкви» від 23 січня 1918 р. й аналогічного 
документа Тимчасового робітничо-селянського уряду України від 19 січня 1919 р.

Голод 1921–1922 рр. став можливістю перейти до тотальної експропріації церковних багатств. 
В Україні кампанія розпочалася 8 березня 1922 р. виданням постанови ВУЦВК «Про передачу 
церковних цінностей у фонд допомоги голодуючим». Декрети і постанови конкретизувалися 
й уточнювалися відповідними інструкціями, які детально регламентували процес вилучення.

Як наслідок, із храмів Херсонського повіту із 24 квітня до 19 жовтня 1922 р. було вилучено 
84 пуди 25 фунтів 22 золотника 81 доля срібла. Золота і дорогоцінних каменів не було. Радян-
ська влада відібрала срібло не тільки у церкви, а й у населення, спочатку дозволила обмін 
богослужбових речей на інші, того самого металу і тієї самої ваги, а потім постановила здати 
і вже обміняні речі.

Автори підкреслюють, що сильною стороною кампанії було її нормативно-правове забез-
печення. Для легітимації вилучення церковних цінностей радянська влада приймає цілу низку 
документів як у центрі, так і на місцях: декретів, постанов, директив, інструкцій тощо. Всі 
вони готували підґрунтя для дискредитації церкви в очах широких народних мас, знаходження 
нових приводів для репресій проти священнослужителів, а також поповнення бюджету для 
зміцнення більшовицької держави.

Ключові слова: церква, радянська влада, голод, вилучення церковних цінностей, релігія, 
декрет, нормативно-правовий супровід.

Kaminska О.А., Fedorchenko О.V. The seizure of сhurch property in the Кherson district 
in 1920–1930: a historical and legal aspect

Summary
This article explores the confiscation policy of the church property in the Kherson district. The 

Soviet government began to confiscate valuables from churches from 1918, that is almost immedi-
ately after its establishment, but the famine of 1921–1922 did provide an opportunity for the total 
expropriation of church treasures.

In the past period the Bolsheviks prepared an appropriate legislative framework and accumulated 
considerable experience in expropriating legislative framework and accumulating considerable expe-
rience in expropriating of the property from religious organizations.

A start of this process has been made with the adoption of the decree of the RNK RSFRR “On 
the separation of church from state and school from church” dated 23 January 1918 and the similar 
document of the Provisional Workers’ and Peasants’ Government of Ukraine on 19 January 1919. 
Theological seminaries, diocesan schools with their churches, as well as home and military churches, 
temples in the state institutions and monasteries were the first, which came under attack in the Kher-
son district, as well as throughout the country.

The famine of 1921–1922 became an opportunity for transition to the total expropriation of church 
treasures. The campaign began on 8 March 1922 in Ukraine with the publication of a resolution  



10 № 12/2020                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

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

of the All-Ukrainian Central Executive Committee “About the Transfer of Church Values to the Fund 
for the Relief of Starving”. The decrees and rulings were concretized and clarified by the relevant 
instructions, which regulated the process of exemption in detail.

As result it was removed 84 poods 25 pounds 22 spools 81 shares of silver from the churches of the 
Kherson district since 24 April 1922 up to 19 October 1922. Thus the Soviet government took away 
the silver not only from the church, but also from the population. The government first allowed the 
exchange of liturgical items on the things of the same metal and the same weight. Then by it decition 
the exchanged items, which were in temporary use already, should have been surrendered.

The authors emphasize that the strength of the campaign was its regulatory support. The Soviet 
government adopts a number of documents, both in the center and in the regional districts: decrees, 
rulings, directives, instructions, etc. to legitimize the seizure of church property. The adoption of all 
those documents had one aim – to prepare the ground for discreditation of the church in the eyes of 
the broad masses of the people, to find the new reasons for repression against the clerics, as well as to 
replenish the state budget to strengthen the Bolshevik government.

Key words: church, Soviet power, famine, confiscation of church valuables, decree, regulatory 
support.
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РОЗУМНІ ОЧІКУВАННЯ У СФЕРІ ПРИВАТНОСТІ У ЦИФРОВУ ЕПОХУ

Постановка проблеми. Приватність є 
одним із найширших фундаментальних прав і 
одночасно концепцією, яка суттєво впливає на 
життя індивідів і суспільств у цифрову епоху. 
Взаємодії усіх суб’єктів права, що в сучасному 
світі часто опосередковані новими комуніка-
ціями та цифровими технологіями, включа-
ють елемент захисту приватності, передов-
сім в аспекті захисту даних. Проте наскільки 
очікування щодо високого рівня захисту при-
ватності збігаються з реальною картиною?

Використання цифрового простору, вели-
ких даних, штучного інтелекту та інших 
надбань науково-технічного прогресу від-
кривають величезний спектр можливостей, 
одночасно піддаючи нас величезним ризи-
кам. Суперечності між свободою та безпекою 
стають дедалі гострішими. Зростає кількість 
зловживань із боку ключових зацікавлених 
сторін: урядів, бізнесу, національних і міжна-
родних організацій, соціальних груп та індиві-
дів. Відсутність етичних і правових обмежень 
у деяких сферах стає дедалі більш очевидною.

Формулювання завдання дослідження. 
Метою статті є аналіз розумних очікувань 
у сфері приватності за умов цифрової епохи 
та визначення на основі відповідного аналізу 
перспектив розуміння та захисту приватності.

Виклад основного матеріалу. Стандарт 
«розумних очікувань» є елементом принципу 
розумності. Останній, як визначає К. Буря-
ковська, «є загальним принципом права, який 
має на меті захист правової системи від явно 
нерозумних моделей поведінки» [1, с. 169]. Як 
синонімічне поняття іноді використовується 
термін «легітимні очікування», або «законні 

очікування». О. Беляневич визначає їх як еле-
мент верховенства права і юридичної визна-
ченості та водночас як об’єкт правового захи-
сту, що «не є тотожним суб’єктивному праву 
або законному інтересу» [2, с. 41]. Як зазначає 
С. Рабінович: «Саме по собі збереження стану 
правової певності, не погіршення наявного 
правового статусу особи внаслідок прийняття 
рішень органами публічної влади виступає 
одним із найважливіших об’єктів правомір-
них очікувань» [3, с. 169]. Слід зазначити, що 
право у цифрову еру стає дедалі більш неви-
значеним як із огляду на неврегульовані нор-
мами та принципами сфери діяльності, так і з 
огляду на зростання непевності як такої.

У знаковій справі «Katz v. United States» 
[4] суддя Дж. Харлан сформулював тест щодо 
розумних очікувань приватності, який вклю-
чає два міркування: (1) особа має продемон-
струвати фактичне очікування приватності 
й (2) очікуванням вважається те, що сус-
пільство готове визнати як розумне. Перше 
демонструє суб’єктивний аспект очікування, 
друге – об’єктивний, у т. ч. передбаченість 
нормами права. Однак цей беззаперечно важ-
ливий тест, хоча й застосований до втручань, 
опосередкованих технологіями, стосується 
передусім дій публічної влади, тоді як у циф-
рову епоху відповідні втручання часто здій-
снюються бізнес-структурами, організаціями 
й окремими індивідами.

Такі втручання не обов’язково пов’язані 
зі злочинними намірами суб’єктів права, 
навпаки, останні можуть мати найкращі та 
добросовісні наміри, але отримати негатив-
ний вплив на захист приватності, автономії, 
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недискримінації та прав людини загалом. Той 
факт, що людські звички змінилися за останні 
кілька років, додає проблем: зростаюча 
залежність від цифрових технологій, щоденні 
звернення до соціальних мереж і додатків, 
повсюдне користування мобільними девай-
сами – усе це впливає на обґрунтованість очі-
кувань індивідів, у т. ч. на рівні відчуттів.

Якщо детальніше розглянути зміни в розу-
мінні й захисті приватності у цифрову епоху, 
можна виділити такі відправні їхні точки.

По-перше, приватність набуває рис колек-
тивного явища, коли приватна інформація 
може бути не тільки тим, що індивіди розкри-
вають про себе, а й тим, що про них розкри-
вають інші. Наприклад, позначення тегів на 
фото в соціальних мережах передає основний 
контроль налаштувань щодо групових знімків 
тим особам, котрі їх завантажують. Звісно, 
особа, яку позначають, має деякі інструменти 
для того, щоб зупинити небажаний витік 
даних, однак ці інструменти можуть вияви-
тися неефективними або запізно застосова-
ними. На додачу, очікування громадськості 
щодо індивідуалізації приватного життя змі-
нилися. Зазвичай такі очікування включають 
необхідність мати принаймні один обліковий 
запис соціальної мережі, заповнений дея-
кою інформацією. Такі очікування зазвичай 
не включають постановку питання, як ваші 
дані будуть використовувати друзі, колеги 
чи знайомі щоразу, коли вони роблять колек-
тивне селфі з вами. З одного боку, усі ці типи 
поведінки осіб є питанням свободи волі, а з 
іншого – питанням довіри й відсутності соці-
ального тиску. Як справедливо зазначається, 
соціальні медіа вимагають багато самороз-
криття, а віртуальні ігрові світи керуються 
суворими правилами, які змушують користу-
вачів поводитися певним чином [5]. Сьогодні 
ми вимушені взаємодіяти більше ніж будь-
коли, навіть якщо цього не хочемо, і поклада-
тися на інших суб’єктів, котрі керують части-
ною нашої приватності, навіть якщо особисто 
не знайомі з ними, не передаємо чи не розкри-
ваємо їм приватну інформацію прямо.

По-друге, тривалий цифровий слід має 
все більш помітний вплив на приватність. 
Особа може забути, яка приватна інформація 
була нею розкрита в минулому, можете мати 
іншу ідентичність, але багато даних про неї 
зберігається роками та легко може бути знай-
дено. Через відсутність ефективних правових 
(і технічних) засобів стирання такого сліду 
залишається покладатися на те, що індивіди 
навчаться усвідомлювати наслідки тієї інфор-
мації про себе, яку вони залишають у вигляді 
даних. Не останню роль у цьому може зіграти 
освіта, спрямована не лише на цифрову гра-
мотність, а й на більш вузькі проблеми, такі 
як приватність в Інтернеті. Наприклад, спо-
дівання захистити приватність можуть бути 
пов’язані з тим, що потрібно «навчати дітей, 
підлітків і дорослих ненавмисним наслід-
кам їх цифрових слідів» [6]. Водночас рівень 
моніторингу за діями осіб у цифровому серед-
овищі та стеження за допомогою технічних 
засобів неухильно зростає в сучасному світі. 
Тому зусиль самих індивідів діяти розумно в 
питаннях цифрового сліду може бути недо-
статньо, якщо не буде відповідних жорстких 
стандартів щодо публічної влади, корпорацій, 
організацій і спільнот.

По-третє, приватність зазвичай розгляда-
ється в контексті взаємодії з іншими людьми. 
Однак сьогодні ми частіше ділимося приват-
ною інформацію не зі співрозмовниками, а із 
пристроями. Смартфон стає цифровим про-
довженням особи, а сам фокус спілкування 
зсувається. Тут виникають дві проблеми. 
З одного боку, нам не вдається правильно оці-
нити межі конфіденційності. Те, що ми все 
ще вважаємо приватною розмовою, вже не є 
приватною, коли відбувається за допомогою 
пристроїв. З іншого боку, ми беззастережно 
довіряємо девайсам як нашим цифровим 
продовженням, тоді як насправді ці пристрої 
постійно взаємодіють між собою. Інтернет 
речей (IoT) і комунікація гаджетів, коли ваш 
холодильник обмінюється даними з вашим 
фітнес-браслетом, ще більше посилює про-
блему. Наприклад, як показують деякі дослі-
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дження, «з появою IoT дедалі частіше розгля-
дається можливість використання великих 
даних як джерела офіційної статистики, що 
створює додаткові етичні проблеми» [7]. 
Великі дані, які накопичуються у т. ч. завдяки 
IoT, мають великий вплив на проблеми приват-
ності, включаючи такі загрози, яким сьогодні 
складно запобігти. Зокрема, використання 
таких даних призводить до зростаючої залеж-
ності від алгоритмів для аналізу та прийняття 
рішень, а також поступового зменшення 
людського нагляду за багатьма автоматич-
ними процесами [8], фактичної деаноніміза-
ції, оскільки конфіденційні дані користувачів 
можна отримати статистично [9], значного 
розкриття інформації про групи навіть у разі 
використання анонімних даних [6], сумнів-
ності згоди у разі повторного використання 
даних і, врешті-решт, вторгнення до приват-
ності і без використання особистих даних.

Слід зазначити, що перегляду підлягає 
в цифрову епоху і розуміння таких термінів, 
як «приватна та публічна особа», «приватна 
та публічна сфера», «приватний і публічний 
інтерес» тощо.

Наприклад, обсяг права на приватність 
суттєво залежить від того, ким є носій права – 
головою держави чи її пересічним громадяни-
ном. Однак у сучасному світі лідери думок і 
навіть цифрові особистості можуть мати біль-
ший вплив на прийняття значущих рішень у 
суспільстві, ніж політики та представники 
державної влади, а вивчення поведінко-
вих реакцій онлайн може надати ефективні 
інструменти для втручання до демократич-
них процесів (виборів, референдумів, громад-
ських обговорень). Оскільки режими захисту 
приватності залежать від визначення публіч-
ної особи й, відповідно, громадяни мають 
право знати трохи більше про людей, які при-
ймають важливі рішення чи формують полі-
тичне життя суспільства, сучасне розуміння 
«публічної особи» має бути розширене.

Ви можете заперечити, що блогери 
Instagram, котрі потенційно стають новими 
лідерами думок, не повинні бути предметом 

такої пильної уваги, оскільки вони лише роз-
важають аудиторію, навіть якщо мають сотні 
тисяч фоловерів. Однак, як показала відома 
справа Кароліни фон Ганновер, розваги також 
мають вплив і відіграють певну роль у форму-
ванні суспільної думки. І хоча Європейський 
суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) встановив, 
що різниця між діячами сучасного суспіль-
ства «par excellence» і «відносно» громад-
ськими діячами повинна бути чіткою і що 
захист повинен бути вищим у «відокремле-
ному місці» [10], у цифрову епоху майже не 
залишається місць, які були б по-справж-
ньому відокремленими від будь-якого впливу, 
і немає жодної анонімності, яку не можна 
було б розкрити. Крім того, блогери здатні 
висловлювати впливову думку щодо нагаль-
них суспільних питань, закликати до грома-
дянських акцій протесту, успішно та безвід-
повідально рекламувати когось чи щось. Тому 
можливість дізнатися більше про них або 
провести дослідження, що стосується даних 
таких блогерів, може бути виправдана мірку-
ваннями, які становлять публічний інтерес.

Враховуючи проникнення цифрових 
інструментів у всі сфери життя та накопичення 
даних, ми можемо спостерігати тенденцію до 
встановлення складного балансу публічної та 
приватної сфери онлайн та офлайн. Напри-
клад, такий баланс ЄСПЛ намагався встано-
вити у суперечливій справі «Lopez Ribalda and 
Others v. Spain», у якій розглядалося питання 
законності таємного відеоспостереження за 
працівниками супермаркету менеджером, 
котрий мав обґрунтовані підозри щодо краді-
жок [11]. Позиція суду містить, серед іншого, 
аргументи про різний ступінь публічності 
приміщень, у яких знаходилися камери, й 
очікування працівників щодо захисту їхнього 
приватного життя. Зокрема, очікування щодо 
захисту приватності можуть бути дуже висо-
кими у приватних за своєю природою місцях, 
таких як туалети, але вони очевидно нижчі 
в місцях, що є видимими або доступними для 
колег чи для широкої громадськості. Незва-
жаючи на те, що ЄСПЛ застосовує чіткі кри-
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терії пропорційності та зазвичай спирається 
на динамічну правову доктрину, в подібних 
випадках складно говорити про консенсус 
навіть на рівні самого суду. Так, у вищезазна-
ченій справі троє суддів не погодилися із при-
йнятим рішенням. Якщо ж ми маємо справу 
із застосуванням права у цифровому середо-
вищі, кількох юрисдикціях, за участі трансна-
ціональних корпорацій тощо, то визначення 
балансу додатково ускладнюється.

Розуміння приватного та публічного може 
мати значні відмінності в різних правових 
системах. Водночас регулятивні юрисдикції 
стають дедалі більш взаємозалежними, тому 
одне рішення суду може торкнутися кіль-
кох правових систем. Ще одним моментом, 
який слід врахувати, є спроба багатьох урядів 
застосувати екстратериторіальну юрисдик-
цію до питань, пов’язаних з обміном інфор-
мацією, яка включає загрози приватності.

Тому потенційні рішення щодо захисту при-
ватності повинні охопити не лише сферу зако-
нодавчого регулювання та судової практики, а 
і сферу етики й освіти. Незважаючи на глибоку 
моральну основу, що сягає корінням античних 
часів, етика може бути досить гнучкою у від-
повіді на зміни у суспільстві. Наприклад, на 
наших очах формується етичні правила спіл-
кування, які передбачають уникнення при-
ватних дзвінків і заміну їх текстовими пові-
домленнями чи листуванням електронною 
поштою або принаймні встановлення попе-
редньої онлайн-домовленості щодо дзвінка. 
Крім того, у зв’язку з тим, що етичні зміни 
відбуваються набагато швидше, ніж зміню-
ється правове регулювання та застосування, 
деякі проблеми перейшли із суто філософської 
сфери до цілком практичного застосування 
(як, наприклад, проблема штучного інтелекту).

Оскільки основними суб’єктами, які 
використовують різні дані та не збираються 
зупинятися на шляху вторгнень до при-
ватності, є корпорації – транснаціональні 
та національні, технічні гіганти та мікро-
фірми, – постає питання про зобов’язання 
бізнесу щодо прав людини.

За останнє десятиліття розгорнулася 
широка дискусія щодо бізнесу як адресата 
прав людини, стандартів, що слід застосову-
вати як обов’язкові, проблем, із якими стика-
ються всі зацікавлені сторони [див.: 12–14]. 
Активно обговорюється проблематика розши-
рення корпоративної відповідальності компа-
ній за нових умов господарювання [15, c. 251], 
у т. ч. їх зобов’язання у сфері приватності. Так 
само активно обговорюється необхідність 
обов’язкового міжнародного договору для 
всіх суб’єктів господарювання або принаймні 
для транснаціональних корпорацій.

Водночас проблема зобов’язань бізнесу 
щодо прав людини стикається з відсутністю 
єдиної моделі впровадження таких зобов’я-
зань, як у сенсі теоретичної основи, так і регу-
ляторного забезпечення, складності прогнозів 
щодо природи та ступеня впливу бізнесу на 
питання фундаментальних прав, а також сту-
пенем ризиків для індивідів і суспільств. Дов-
гострокові та побічні негативні наслідки діяль-
ності бізнесу також малопередбачувані. Крім 
того, як компанії, так і уряди здійснюють опір 
впровадженню більш жорстких зобов’язань із 
прав людини для бізнесу. Потрібно зазначити, 
що такий опір базується не лише на праг-
ненні зберегти поле для можливих порушень 
і корупції, але частково на розумінні того, що 
з огляду на особливості економічної діяльно-
сті в сучасному світі та налагодження тран-
скордонних зв’язків розвинені країни нести-
муть основний тягар відповідних зобов’язань.

У цифрову епоху індивіди та групи довіря-
ють значну долю приватних даних і пов’язаної 
з питаннями збереження приватності інфор-
мації корпораціям добровільно, тому що зви-
кли вважати смартфони та блоги своїм особи-
стим простором, або не зовсім добровільно, 
оскільки не знають, що для збору даних 
встановлюються не-мінімалістичні налашту-
вання конфіденційності за замовчуванням. 
І навіть якщо корпорації прагнуть викону-
вати зобов’язання бізнесу щодо прав людини, 
невелика вразливість у популярному додатку 
може призвести до витоку приватних даних.
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Було б правильним, якби розумні очі-
кування щодо приватності ґрунтувалися 
насамперед на прозорості, відповідально-
сті та конфіденційності. Однак, незважаючи 
на зростаючу популярність «приватності, 
вбудованої до дизайну» (privacy by design), 
здебільшого налаштування за замовчуван-
ням забезпечують безкоштовний доступ до 
величезного обсягу даних користувачів. Такі 
налаштування часто незручні для індивідів, 
вимагають спеціальних знань і навичок, а 
також потребують розуміння того факту, що 
приватна інформація може бути первинною, 
вторинною та навіть поведінковою.

У світлі цього розповсюджена вимога 
«інформованої згоди» на обробку приватних 
даних осіб порушує питання про те, чи буде 
така згода насправді свідомою та інформова-
ною. Інформована згода, як слушно зазначає 
Д. Хенд, «не може бути отримана за замов-
чуванням: вона повинна бути активною, а 
не пасивною» [16]. Навіть якщо ця вимога 
не ігнорується бізнес-структурами, органі-
заціями й органами публічної влади повні-
стю або частково, формулювання публічних 
оферт та угод користувачів часто не спри-
яють розумінню того, як саме будуть вико-
ристовуватися дані.

Інший аспект інформованої згоди стосу-
ється її меж. Наприклад, дані, які ми зали-
шаємо в соціальних мережах, якщо наші 
налаштування конфіденційності включають 
відкритий доступ, можуть бути використані 
для різних досліджень. Хоча дані вже є загаль-
нодоступними, як справедливо зазначається, 
деякі дослідники збирають їх із соціальних 
медіа, не вважаючи, що відсутність інфор-
мованої згоди буде серйозним порушенням 
етики досліджень [6].

Парадоксальні очікування користувачів 
щодо персоналізації послуг і товарів онлайн за 
повної захищеності приватних даних навряд 
чи можна назвати розумними. Водночас біль-
шість потужних гравців – корпорації, уряди, 
міжнародні організації – навмисно підтриму-
ють такі парадоксальні очікування індивідів, 
оскільки це дозволяє досягти таких цілей, як 
економічна чи політична вигода, справляння 
значного впливу на суспільну думку, уник-
нення репутаційних витрат, майже невідсте-
жуване нав’язування волі тощо.

Висновки. Отже, чи є обґрунтовані споді-
вання та розумні очікування із приводу того, 
що приватність може бути захищена у цифрову 
епоху? Напевно, що так, однак лише за умови 
перегляду концепції приватності та застосу-
вання інших механізмів її захисту, викори-
стання відповідального й етичного підходу, 
заснованого на правах людини, що може вклю-
чати усвідомлений вибір і дотримання прав 
осіб на обґрунтовані й раціональні рішення.

Правове регулювання та правозастосовна 
практика мають бути адаптованими до техно-
логічних змін і враховувати інноваційні спо-
соби здійснення серйозних порушень приват-
ності. Крім того, необхідно розуміти, що існує 
первинна, вторинна та поведінкова приватна 
інформація, і повна анонімність і повний кон-
троль навряд чи можливі у цифрову епоху.

Потрібно враховувати зміни у розумінні 
приватного та публічного – сфер, осіб, інте-
ресів. Необхідно використовувати комбінацію 
правових та етичних інструментів, які можуть 
допомогти убезпечити приватність від втру-
чань із боку урядів, бізнесу, організацій, спіль-
нот і окремих осіб. Крім того, слід підтриму-
вати баланс приватності з іншими правами 
людини й основними соціальними цінностями.

Анотація
У статті аналізуються розумні очікування у сфері приватності у цифрову епоху та визнача-

ються перспективи розуміння й захисту приватності з огляду на такі зміни: набуття приватні-
стю рис колективного явища, надзвичайно довгий цифровий слід, зміну способів комунікації 
та надання приватної інформації не співрозмовникам, а пристроям. Стаття досліджує розумні, 
обґрунтовані та легітимні очікування, у т. ч. в їх суб’єктивному й об’єктивному аспектах.
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Стаття пропонує розглянути нове розуміння приватних і публічних осіб, інтересів, сфер 
життя як онлайн, так і офлайн. Передбачається, що розуміння приватного та публічного може 
мати значні відмінності в різних правових системах, слід звертати увагу на взаємозалежність 
регулятивних юрисдикцій у сучасному світі та намагання екстратериторіального регулювання 
з боку урядів держав. У статті стверджується, що за умов цифрової ери необхідно розуміти, 
що існує первинна, вторинна та поведінкова приватна інформація, повна анонімність осіб, і 
повний контроль над приватними даними навряд чи можливі.

Стаття приділяє значну увагу питанням впливу публічної влади, організацій і корпорацій на 
права людини загалом і приватність зокрема. Правове регулювання і правозастосовна практика 
мають бути адаптованими до технологічних змін і враховувати інноваційні способи здійснення 
серйозних порушень приватності, а також парадоксальні очікування індивідів щодо високого 
рівня її захисту. У статті пропонується застосовувати комбінацію правових, етичних і освіт-
ніх  інструментів, які можуть допомогти убезпечити приватність від втручань.

Ключові слова: права людини, приватність, захист даних, принцип розумності, розумні 
очікування, легітимні очікування, цифрова епоха.

Razmietaieva Yu.S. Reasonable expectations in the field of privacy in the digital age
Summary
The article analyzes reasonable expectations in the field of privacy in the digital age and identifies 

prospects for understanding and protecting privacy, given the following changes: privacy acquires the 
features of a collective phenomenon, the extremely long digital footprint is arises, communication meth-
ods are changing, the private information discloses not to interlocutors but devices. The article explores 
the nature of reasonable and legitimate expectations, including in their subjective and objective aspects.

The article offers to consider a new understanding of private and public persons, interests, spheres 
of life, both online and offline. It is assumed that the understanding of the private and public can 
have significant differences in different legal systems, with attention to the interdependence of regu-
latory jurisdictions in the modern world and the efforts of extraterritorial regulation by governments. 
The article argues that in the digital age, it is necessary to understand that there is primary, secondary 
and behavioral private information, and complete anonymity of individuals and complete control 
over private data is hardly possible.

The article pays considerable attention to the impact of public authorities, organizations and cor-
porations on human rights in general and privacy in particular. Legal regulation and law enforcement 
practices must be adapted to technological change and must take into account innovative ways of 
committing serious breaches of privacy, as well as the paradoxical expectations of individuals regard-
ing a high level of protection. The article proposes to use a combination of legal, ethical and educa-
tional tools that can help protect privacy from interference.

Key words: human rights, privacy, data protection, reasonableness principle, reasonable expecta-
tions, legitimate expectations, digital age.
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Постановка проблеми. Особистість здатна 
до творчості в усі вікові періоди свого життя 
й у всіх сферах людської діяльності. Кожен 
індивід має творчий потенціал [11, с. 10–23]. 
Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 11 ЦК України створення 
літературних, художніх творів, винаходів та 
інших результатів інтелектуальної, творчої 
діяльності є підставою виникнення цивіль-
них прав та обов’язків [3]. Ст. 270 ЦК Укра-
їни визначає право на свободу творчості як 
особисте немайнове право фізичної особи. 
Внаслідок реалізації права на свободу твор-
чості особа створює результат інтелекту-
альної творчої діяльності, право на який за 
ст. 418 ЦК України є правом інтелектуальної 
власності [3]. Аналіз історії розвитку права 
інтелектуальної власності свідчить про те, 
що воно є юридичним виразом усвідомлення 
державою важливості культури та прогресу 
для збереження і розвитку суспільства. Під-
тримка і захист творчості, охорона результа-
тів інтелектуальної діяльності безпосередньо 
пов’язані із захистом свободи особистості, 
прав людини. Так, ст. 27 Загальної декларації 
з прав людини ООН проголошує права кож-
ної особи вільно брати участь у культурному 
житті суспільства і користуватися охороною 
своїх особистих і економічних інтересів, 
що є результатом наукових, літературних і 
художніх праць [1]. Правова охорона резуль-
татів інтелектуальної діяльності заснована 
на визнанні юридичної монополії за творцем 
(автором) такого результату [11, с. 10–23]. 
Історію розвитку законодавства про авторське 
право протягом трьох останніх століть можна 

розглядати як пошук розумного балансу інте-
ресів, своєрідного «соціального контракту» 
між автором і суспільством, спробу збалан-
сувати потреби суспільства у вільному потоці 
ідей і знань і зацікавленість автора у справед-
ливій винагороді за творчу працю. Саме на 
такій основі відбувався переклад юридичною 
мовою соціально-політичних і економічних 
вимог [10, с. 159].

Виклад основного матеріалу. Пра-
вові норми не можна засновувати на поба-
жаннях будь-якої окремої категорії, групи 
людей. Необхідно, щоб усі рішення держави 
в цій галузі обговорювалися з авторами, але 
повинні враховуватися не тільки їхні інтереси. 
Будь-яке рішення має враховувати інтереси 
всіх сторін, оскільки право для одного – це 
завжди обов’язок для іншого. Чітко визначені 
обмеження становлять найістотніші умови 
існування будь-якого права. Необхідно зна-
ходити в кожному конкретному випадку урів-
новажені рішення. Право інтелектуальної 
власності було, є і завжди буде певною сумою 
компромісів, досягнутих у ході довгого і важ-
кого пошуку [10, с. 159].

Законодавство України не визначає, що 
таке творчість, але дає визначення творчій 
діяльності. У п. 21 ст. 1 Закону України «Про 
культуру» № 2778-VI від 05 лютого 2020 р. [4] 
творча діяльність окреслена як індивідуальна 
чи колективна творчість, результатом якої є 
створення або інтерпретація творів, що мають 
культурну цінність. Твори, які мають куль-
турну цінність, визначаються у ст. 1 Закону 
України «Про вивезення, ввезення та повер-
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нення культурних цінностей» № 1068-XIV від 
13 лютого 2020 р. [5] як об’єкти матеріаль-
ної та духовної культури, що мають художнє, 
історичне, етнографічне та наукове значення і 
підлягають збереженню, відтворенню й охо-
роні. У ч. 1 ст. 17 Закону України «Про куль-
туру» [4] визначено сфери, в яких здійсню-
ється професійна творча діяльність, а саме 
сфери: літератури, театрального, музичного, 
хореографічного, циркового, образотворчого 
і декоративно-ужиткового мистецтва, музей-
ної справи, архітектури, кінематографії, жур-
налістики, інформаційної, дизайнерської, 
науково-дослідної, реставраційної та іншої 
діяльності, спрямованої на культурний розви-
ток. Також у ч. 2 цієї статті зазначається, що 
суб’єкти професійної творчої діяльності діють 
на індивідуальній і колективній основі. Такими 
суб’єктами є професійні творчі працівники, 
колективи та творчі спілки, статус яких визна-
чається законодавством. У п. 19 ст. 1 цього 
Закону [4] зазначено, що професійний твор-
чий працівник – це особа, котра провадить 
творчу діяльність на професійній основі, 
результатом якої є створення або інтерпре-
тація творів у сфері культури та мистецтва, 
публічно представляє такі твори на виставках, 
шляхом публікації, сценічного виконання, 
кіно-, теле-, відеопоказу тощо та/або є членом 
творчої спілки, та/або має державні нагороди 
за діяльність у сфері культури та мистецтва.

Діяльність у сфері культури законом визна-
чається як творча, господарська, наукова, 
бібліотечна, інформаційна, музейна, освітня, 
культурно-дозвіллєва та розважальна діяль-
ність, спрямована на створення, тиражування, 
розповсюдження, демонстрування, популяри-
зацію, збереження і використання культурних 
благ і культурних цінностей для задоволення 
культурних потреб громадян.

Отже, творча діяльність є однією зі сфер 
культурної діяльності. Діяльність у сфері 
культури є набагато ширшою за творчу діяль-
ність і не завжди має творчий характер.

Право на свободу творчості у Законі Укра-
їни «Про культуру» визначено у ст. 6 і є одним 

із прав громадян у сфері культури. Зокрема, 
гарантується: вільний вибір виду діяльності 
у сфері культури, засобів і сфер застосування 
творчих здібностей, самостійне розпорядження 
своїм твором; захист прав інтелектуальної 
власності, зокрема авторського права і суміж-
них прав, а також доступ до культурних ціннос-
тей, культурної спадщини та культурних благ.

Конституція України гарантує кожному 
право на вільний розвиток своєї особисто-
сті, свободу творчості, думки, слова, право на 
вільне вираження своїх переконань і поглядів, 
захист прав інтелектуальної власності. Також 
Конституцією України встановлено, що зако-
ном можуть бути обмежені ці права, якщо 
вони будуть порушувати права та свободи 
інших людей, оскільки законом гарантується 
захист прав і свобод, повний і всебічний роз-
виток кожного в суспільстві.

У ст. 7 Закону України «Про культуру» 
проголошується право на свободу творчості 
та зазначається, що держава гарантує право 
на свободу творчості, яке може реалізовува-
тися як на професійній, так і на аматорській 
основі. Держава сприяє творчій діяльності, а 
втручання у творчий процес і здійснення цен-
зури у творчій діяльності не допускається [4].

Право на свободу творчості закріплено 
в Україні на законодавчому рівні та захища-
ється державою, цензура заборонена. Зако-
нодавством прямо не закріплено право особи 
вільно обирати жанр, форму та спосіб здійс-
нення творчої діяльності, але, проаналізу-
вавши зміст ст. 54 Конституції України [2], 
доходимо висновку про те, що свобода літе-
ратурної, художньої, наукової і технічної 
творчості, яку гарантує Конституція, включає 
в себе відповідне право. У ч. 2 ст. 8 Закону 
України «Про авторське право і суміжні 
права» встановлено, що охороні підлягають 
всі твори, зазначені у ч. 1 тієї самої статті, 
незалежно від того, оприлюднені вони чи ні, 
завершені або не завершені, а також незалежно 
від їхнього призначення, обсягу, жанру, мети 
(освіта, інформація, реклама, пропаганда, роз-
ваги тощо) [6]. На свободу творчості та право 
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особи вільно обирати жанр, форму та спосіб 
здійснення творчої діяльності опосередковано 
можуть впливати місцеві умови: звичаї, тра-
диції, норми суспільної моралі, які склалися 
на відповідній території. Можуть визначатися 
певні обмеження відповідно до моральних 
засад суспільства публічного порядку, якщо 
твір має, наприклад, антиморальний, антина-
ціональний, расистський характер.

Правові основи захисту суспільства від роз-
повсюдження продукції, що негативно впли-
ває на суспільну мораль, встановлює Закон 
України «Про суспільну мораль» № 1296-IV  
від 13 лютого 2020 р. [7]. Майнові права 
автора можуть бути обмежені шляхом забо-
рони обігу, виробництва та розповсюдження 
творів, які суперечать положенням Закону. 
У ст. 1 цього ж Закону дане визначення сус-
пільної моралі як системи етичних норм і 
правил поведінки, що склалися у суспільстві 
на основі традиційних і культурних ціннос-
тей, уявлень про добро, честь, гідність, гро-
мадський обов’язок, совість, справедливість.

Ст. 2 Закону України «Про суспільну 
моралі» № 1296-IV визначає види продук-
ції, виробництво й обіг якої забороняються 
на території України або дозволяються 
виключно за умови дотримання обмежень, 
встановлених законодавством. Таким чином, 
забороняється обіг, виробництво та розпов-
сюдження продукції:

 – порнографічного характеру в будь-якій 
формі;

 – такої, що пропагує війну, національну та 
релігійну ворожнечу, зміну шляхом насиль-
ства конституційного ладу або територіальної 
цілісності України;

 – пропагує фашизм і неофашизм;
 – принижує або ображає націю чи особи-

стість за національною ознакою;
 – пропагує бузувірство, блюзнірство, непо-

вагу до національних і релігійних святинь;
 – принижує особистість, є проявом зну-

щання із фізичних вад (каліцтва), із душев-
нохворих, літніх людей;

 – пропагує невігластво, неповагу до батьків;

 – пропагує наркоманію, токсикоманію, алко-
голізм, тютюнопаління та інші шкідливі звички.

Виключно за умови дотримання обмежень, 
встановлених законодавством, дозволяються 
виробництво й обіг продукції еротичного 
характеру та продукції, яка містить елементи 
насильства та жорстокості.

Основними напрямами державного регу-
лювання обігу інформаційної продукції, що 
впливає на суспільну мораль, у ст. 5 Закону 
України «Про суспільну мораль» визначено 
створення правових, організаційних та еко-
номічних умов, які сприяють реалізації права 
на інформаційний простір, вільний від мате-
ріалів, що становлять загрозу фізичному, 
інтелектуальному, морально-психологічному 
стану населення, а саме:

 – утвердження здорового способу життя 
у сфері інформаційної діяльності, освіти та 
культури;

 – недопущення пропаганди в засобах 
масової інформації культу насильства, жор-
стокості, поширення порнографії;

 – впровадження експертної оцінки інфор-
мації, розроблення механізмів і методик від-
несення її до такої, що завдає шкоди суспіль-
ній моралі;

 – підтримку національної культури, мис-
тецтва, кінематографії, книговидання, поліп-
шення системи пропаганди кращих зразків 
світової літератури, культури та мистецтва;

 – заборону демонстрації неліцензійної 
аудіо-, відеопродукції на всіх національних 
телерадіокомпаніях;

 – встановлення контролю за обігом продук-
ції, що становить загрозу суспільній моралі;

 – приєднання до міжнародних договорів 
щодо захисту суспільної моралі [7].

Порушення норм законодавства України 
про захист суспільної моралі тягне за собою 
цивільно-правову, дисциплінарну, адміні-
стративну, кримінальну відповідальність 
згідно з чинним законодавством України. 
Ч. 2 ст. 4 Закону містить застереження щодо 
винятків, на які не розповсюджується дія 
цього Закону. Такими винятками є виробни-
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цтво чи розповсюдження художніх творів 
літератури, мистецтва та культури, визнаних 
класичним чи світовим мистецтвом, а також 
обіг наукових, науково-популярних, публі-
цистичних, освітніх матеріалів із питань статі 
й сексу та виробів сексуального характеру 
медичного призначення.

Вважаємо, що важливими критеріями для 
встановлення порушення суспільної моралі 
певним об’єктом є мета, з якою він був 
створений. Закон України «Про суспільну 
мораль» [7] значною мірою регулює питання 
щодо виробництва, розповсюдження й обігу 
продукції порнографічного й еротичного 
характеру. Згідно з Наказом Міністерства 
культури України «Про затвердження крите-
ріїв віднесення продукції до такої, що має пор-
нографічний характер» № 212 від 16 березня 
2018 р. [8], до якого відсилає закон, метою про-
дукції порнографічного характеру є статеве 
збудження її споживачів. Згідно зі ст. 1 Закону 
України «Про суспільну мораль» № 1296-IV 
продукція еротичного характеру має на меті 
досягнення естетичного ефекту, зорієнтована 
на доросле населення і не збуджує в аудито-
рії нижчі інстинкти, не є образливою. Інша 
продукція, зазначена у ст. 2 Закону, має на 
меті пропаганду війни, ворожнечі, насиль-
ства, неповагу, приниження особистості, 
пропаганду шкідливих звичок та ін. Метою 
результату творчості є вирішення художнього 
або наукового технічного завдання [12, с. 25], 
забезпечення суспільства необхідними засо-
бами існування (у сфері науково-технічної 
діяльності) [13, с. 47].

Отже, застереження ч. 2 ст. 4 Закону Укра-
їни «Про суспільну мораль» обмежує дію 
Закону та надає художнім творам літератури, 
мистецтва та культури, а також обігу наукових, 
науково-популярних, публіцистичних, освіт-
ніх матеріалів і медичним виробам особливий 
статус, але вільне виробництво, розповсю-
дження й обіг стосується лише тих художніх 
творів літератури, мистецтва та культури, які 
визнані класичним чи світовим мистецтвом. 
Відповідно, до художніх творів літератури, 

мистецтва та культури, що не мають такого 
визнання, діють норми Закону. Визначення 
мети, з якою був створений об’єкт, і творчого 
задуму (у творах літератури та мистецтва) є 
важливим критерієм для встановлення факту 
порушення цим об’єктом суспільної моралі.

Право на свободу творчості гарантується 
та захищається Конституцією України та 
законами України, цензура заборонена. Право 
особи вільно обирати жанр, форму та спосіб 
здійснення творчої діяльності опосередковано 
залежить від місцевих умов, звичаїв і тради-
цій, норм суспільної моралі, які склалися 
у певній місцевості. В Україні на законодав-
чому рівні визначено, що суспільна мораль – 
це система етичних норм, правил поведінки, 
які склалися у суспільстві на основі тради-
ційних духовних і культурних цінностей, уяв-
лень про добро, честь, гідність, громадський 
обов’язок, совість і справедливість [7]. Таке 
визначення окреслює загальне поняття того, 
що є суспільною мораллю. Фактично кожен 
окремий індивід у суспільстві має свою 
власну систему етичних норм та уявлень про 
добро, честь, гідність, громадський обов’язок, 
совість, справедливість, і важко знайти пов-
ністю однакові системи й уявлення, а отже, 
єдиної суспільної моралі не існує, це поняття 
штучно створене, не стабільне й абстрактне, а 
його норми суперечливі, їх неможливо чітко 
й остаточно юридично визначити, оскільки 
чітке їх визначення суперечитиме гаранто-
ваним конституцією основним особистим 
правам і свободам людини: праву на свободу 
думки, слова, на вільне висловлювання своїх 
поглядів і переконань, свободу світогляду 
та віросповідання [2].

Видатний філософ М. Бєрдяєв вважав, що 
суспільна мораль є проявом об’єктивізації та 
може поневолити людину. Соціально нав’я-
зані судження і думки, традиції, звичаї – це 
також прояви об’єктивізації. Об’єктивізація 
призводить до зовнішнього панування, яке 
суперечить гідності особистості. Відбува-
ється відчуження людської природи, людина 
потрапляє в залежність від прагнень до влади, 
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грошей, слави та інших поневолень, що руй-
нує структуру особистості. Особистість тісно 
пов’язана з усвідомленням свого призна-
чення, і кожній людині необхідно його усві-
домити, незважаючи на рівень обдарованості. 
Призначенням людини є творча реалізація 
в індивідуально-неповторній формі свого 
потенціалу. Особистість завжди долає супе-
речності, і тому неможливо окреслити єдине 
поняття особистості. Їй характерна проти-
лежність суджень, і тому особистість є уосо-
бленням суперечності у світі [9, с. 27].

Вільна особистість усвідомлює, що кожен 
існує сам для себе і кожен повинен вільно вза-
ємодіяти з кожним іншим і всіма. Людина пов-
ністю не належить ані державі, ані суспіль-
ству. Соціалізація в людині є лише частковою 
і не торкається глибин внутрішнього сві-
тоустрою. Навіть скоївши злочин, людина як 
цілісна особистість не може бути втіленням 
зла, й осудження її може бути лише часткове 
і не остаточне. Особистість також не може 
служити «загальному благу». Загальне благо 
маскувало чимало тиранії та рабства [9, с. 50].

Свобода творчості сприяє самовираженню 
особистості, яка відкидає більшість зразків 
і патернів, оскільки для творчої імпровізації 
не існує жодних правил. Одним із її органі-
заційних принципів є відхилення від норми. 
Співвідношення свободи творчості, культури 
та суспільної моралі знаходиться на перетині 
інтересів творців і суспільства, потребує інди-
відуального підходу для кожного конкретного 
випадку та полягає у суперечності. Підтриму-
вати творчість правовими засобами означає 
стимулювати свободу і непередбачуваність 
творчого процесу. Свобода творчості повинна 
гарантуватися не лише шляхом захисту прав 
творців, але і шляхом забезпечення інтересів 
споживачів як потенційних творців і ринку 
загалом. Водночас кожен творець, створюючи 
свій творчий продукт, прагне передати іншим 
своє інформаційне повідомлення, зміст якого 
може суттєво відрізнятися від прийнятих сус-
пільною мораллю переконань або кон’юнк-
тури ринку, тому що справжній творчий 

процес може провокувати нонконформізм і 
незгоду. Отже, необхідно знаходити в кож-
ному конкретному випадку урівноважені 
рішення. Формування таких рішень триває, 
оскільки щодня створюються нові результати 
інтелектуальної, творчої діяльності.

На підставі проведеного дослідження пра-
вових аспектів співвідношення свободи твор-
чості, культури та суспільної моралі вважаємо 
за необхідне сформулювати такі висновки.

Право на свободу творчості гарантується 
та захищається Конституцією України та зако-
нами України, цензура заборонена. На сво-
боду творчості та право особи вільно обирати 
жанр, форму та спосіб здійснення творчої 
діяльності опосередковано можуть впливати 
місцеві умови: звичаї, традиції, норми сус-
пільної моралі, які склалися на певній тери-
торії. Державою можуть визначатися певні 
обмеження відповідно до моральних засад 
суспільства публічного порядку, якщо твір 
має, наприклад, антиморальний, антинаціо-
нальний, расистський характер. Визначення 
мети, з якою був створений об’єкт, і творчого 
задуму (у творах літератури та мистецтва) є 
важливим критерієм для встановлення факту 
порушення цим об’єктом суспільної моралі.

Правові основи захисту суспільства від 
розповсюдження продукції, що негативно 
впливає на суспільну мораль, встановлює 
Закон України «Про суспільну мораль» 
№ 1296-IV від 13 лютого 2020 р. Застереження 
ч. 2 ст. 4 цього Закону обмежує його дію щодо 
деяких результатів творчості. Вільне вироб-
ництво, розповсюдження й обіг стосується 
тих художніх творів літератури, мистецтва та 
культури, які визнані класичним чи світовим 
мистецтвом. Відповідно, до художніх тво-
рів літератури, мистецтва та культури, що не 
мають такого визнання, діють норми Закону. 
Майнові права автора можуть бути обмежені 
шляхом заборони обігу, виробництва та роз-
повсюдження творів.

Поняття єдиної суспільної моралі не існує, 
це поняття штучно створене, не стабільне 
й абстрактне, а його норми суперечливі, їх 
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неможливо чітко й остаточно юридично визна-
чити, оскільки чітке їх визначення суперечи-
тиме гарантованим конституцією основним 
особистим правам і свободам людини. Отже, 
необхідно знаходити в кожному конкрет-
ному випадку урівноважені рішення. Спів-
відношення свободи творчості, культури та 
суспільної моралі знаходиться на перетині 

інтересів творців і суспільства, потребує 
індивідуального підходу для кожного кон-
кретного випадку та полягає у суперечності. 
Охорона свободи творчості, підтримання 
інновацій неминуче призводить до прогресу 
у суспільстві. Формування таких рішень три-
ває, оскілки щодня створюються нові резуль-
тати інтелектуальної, творчої діяльності.

Анотація
Підтримання інновацій неминуче призводить до прогресу у суспільстві, сфера інтелекту-

альної власності стрімко розвивається, з’являються нові об’єкти права інтелектуальної влас-
ності, які потребують визнання та правової охорони. Метою статті є дослідження та соціаль-
но-правовий аналіз доктрини та положень законодавства щодо співвідношення понять свободи 
творчості, культури та суспільної моралі. Для дослідження були використані загальнонаукові 
та спеціальні методи, що забезпечило виявлення та поєднання аналізу теоретичних і практич-
них проблемних аспектів, які виникають у соціальному та правовому розумінні права на сво-
боду творчості, культури та суспільної моралі. Були сформовані висновки щодо проблемних 
аспектів співвідношення свободи творчості, культури, суспільної моралі, окреслені випадки 
можливих обмежень майнових прав інтелектуальної власності за законодавством України. 
Зокрема, встановлено, що свобода творчості сприяє самовираженню особистості, яка відки-
дає більшість зразків і патернів, оскільки для творчої імпровізації не існує жодних правил. 
Одним із її організаційних принципів є відхилення від норми. Співвідношення свободи твор-
чості, культури та суспільної моралі знаходиться на перетині інтересів творців і суспільства, 
потребує індивідуального підходу для кожного конкретного випадку та полягає у суперечно-
сті. Підтримувати творчість правовими засобами означає стимулювати свободу і непередба-
чуваність творчого процесу. Свобода творчості повинна гарантуватися не лише шляхом захи-
сту прав творців, але і шляхом забезпечення інтересів споживачів як потенційних творців і 
ринку загалом, але водночас кожен творець, створюючи свій творчий продукт, прагне передати 
іншим своє інформаційне повідомлення, зміст якого може суттєво відрізнятися від прийнятих 
суспільною мораллю переконань або кон’юнктури ринку, тому що справжній творчий процес 
може провокувати нонконформізм і незгоду. Отже, необхідно знаходити в кожному конкрет-
ному випадку урівноважені рішення. Формування таких рішень триває, оскільки щодня ство-
рюються нові результати інтелектуальної, творчої діяльності.

Ключові слова: свобода творчості, культура, суспільна мораль, право інтелектуальної влас-
ності.

Dmitruk A.V. Legal aspects of correlation between creative freedom, culture and public 
morals in Ukrainian legislation

Summary
Support for innovations leads to society progress imminently. The rapid development of intellectual 

property area as well as the advent of new objects of intellectual property rights demand recognition 
and legal protection. These are conditions which determine relevance of the study. The article aims to 
research and make a socio-legal analysis of the doctrine and provisions of law on correlation between 
the concepts of creative freedom, culture and public morals. General scientific and special methods of 
researching were used to ensure identification and combination of analysis, theoretical and practical 
problematic aspects arising in social and legal understanding of the right to creative freedom, culture 
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and public morals. The research enables to make conclusions on the problematic aspects correlation 
between creative freedom, culture, public morals and to describe the cases of possible intellectual 
property rights restrictions under Ukrainian law. Particularly, it was found that creative freedom 
facilitates self-expression of the individual who rejects most of existing patterns because there are no 
rules for creative improvisation. Deviation from the norm is one of the organizational principles for 
creative freedom. The correlation between creative freedom, culture and public morals can be found at 
the intersection of the interests of creators and society. It requires an individual approach to each case 
and starts from contradictions. To support creativity by legal tools means to stimulate freedom and 
unpredictability of the creative process. Creative freedom must be guaranteed not only by protecting 
the rights of creators but also by ensuring the interests of consumers as potential creators and the 
market as a whole. But at the same time each creator producing their creative product seeks to convey 
their message to others. The content of the message may differ significantly from the accepted public 
moral beliefs or market conditions because the real creative process can provoke nonconformism 
and disagreement. Therefore, it is necessary to find balanced solutions in each case. The formation of 
such solutions takes place now and will continue in future as new results of intellectual and creative 
activity are produced every day.

Key words: creative freedom, culture, public morals, intellectual property law.

Список використаних джерел:
1. Загальна декларація прав людини ООН від 10 грудня 1948 р. № 995-015. URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#o2 (дата звернення 29.10.2020).
2. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 12.11.2020).
3. Цивільний Кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/

laws/show/435-15#Text (дата звернення 12.11.2020).
4. Про культуру : Закон України від 05 лютого 2020 р. № 2778-VІ. Відомості Верховної Ради 

України. 2011. № 24. Ст. 168.
5. Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей : Закон України від 13 люто-

го 2020 р. № 1068-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 48. Ст. 405.
6. Про авторське право та суміжні права : Закон України від 14 жовтня 2020 р. № 3792-XII. 

Відомості Верховної Ради України. 1994. № 13. Ст. 64.
7. Про суспільну мораль : Закон України від 13 лютого 2020 р. № 1296-ІV. Відомості Верхов-

ної Ради України. 2004. № 14. Ст. 192.
8. Наказ Міністерства культури України «Про затвердження критеріїв віднесення продукції 

до такої, що має порнографічний характер» № 212 від 16 березня 2018 р.
9. Бердяев М.О. рабстве и свободе человека (Опыт персоналистической философии). Ф., 1939. 

С. 211, 27, 50.
10. Близнец И.А. Интеллектуальная собственность и закон. Теоретические вопросы, Мате-

риалы по проблемам авторского права и смежных прав. Москва, 2001. Т. ІІІ. С. 159.
11. Еннан Р. Загальні засади правового регулювання інтелектуальної, творчої діяльності.  

Теорія і практика інтелектуальної власності. 2015. № 6. С. 10–23. URL: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/Tpiv_2015_6_3 (дата звернення 29.10.2020).

12. Ионас В.Я. Критерии творчества в авторском праве в авторском праве и судебной практике. 
Москва : Юридическая литература, 1963. С. 135, 25.

13. Підопригора О.А., Бутнік-Сіверський О.Б., Дроб’язко В.С. та ін. Право інтелектуальної 
власності: Академ. курс : підручник / за ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. Київ : 
«Ін Юре». 2004. С. 672, 47.



26 № 12/2020                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; 

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

УДК 347.4
DOI https://doi.org/10.32782/ln.2020.12.04

Рим Т.Я.
к.ю.н.,
суддя

Господарський суд Львівської області

ПРИВАТНІ ТА ПУБЛІЧНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ  
В ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВІДНОСИНАХ БУДІВНИЦТВА

Постановка проблеми. Правові відно-
сини, які виникають у сфері будівництва, є 
багатовекторними, адже на різних етапах 
інвестування (від початкового до завершаль-
ного) охоплюють надзвичайно широкий 
спектр взаємозв’язків як у приватній, так і 
в публічно-правовій площині. Така ситуація 
призводить до того, що часто-густо інвестори 
(в т. ч. держава в особі повноважних органів), 
забудовники чи фінансові посередники зму-
шені шукати ефективних способів захисту 
у разі порушення їхніх прав. Нерідко їхнім 
опонентом виступає держава, яка здійснює 
адміністративно-розпорядчі функції у сфері 
будівництва та містобудування.

Формулювання завдання дослідження. 
Метою цієї статті є з’ясування засад функціо-
нування держави в інвестиційних відносинах 
із погляду її адміністративних повноважень 
у взаємозв’язку із приватно-правовими заса-
дами взаємодії з іншими учасниками процесу 
інвестування.

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Питанням участі держави в цивільних право-
відносинах приділяли увагу багато науковців, 
серед яких потрібно відзначити В.М. Коссака, 
Н.С. Кузнєцову, Я.М. Шевченко, І.В. Спасибо- 
Фатєєву.

Виклад основного матеріалу. Органи 
публічної влади та їхні посадові та службові 
особи є суб’єктами владних повноважень і 
водночас учасниками цивільних відносин. 
У процесі виконання публічно-управлінських 
функцій органи публічної влади та їх поса-
дові (службові) особи можуть порушувати 

суб’єктивні цивільні права учасників інвес-
тиційної діяльності в будівництві. Згідно з 
ч. 2 ст. 55 Конституції України кожному гаран-
тується право на оскарження в суді рішень, 
дій чи бездіяльності органів державної влади 
чи органів місцевого самоврядування.

Ст. 16 ЦК України з-поміж інших видів 
виділяє самостійний спосіб захисту, який 
полягає в можливості оскаржити рішення, 
дії чи бездіяльність органу державної влади, 
органу влади Автономної Республіки Крим 
або органу місцевого самоврядування, їхніх 
посадових і службових осіб. Визнання неза-
конними відповідних рішень, дій чи бездіяль-
ності є способом захисту, котрий припиняє 
порушення, але це не означає, що він не може 
поєднуватися з іншими способами захисту. 
Він може поєднуватися з компенсаційно-від-
новлювальними способами, а саме відшкоду-
ванням збитків та іншими способами відшко-
дування майнової шкоди, а також моральної 
(немайнової) шкоди.

Критерієм визначення статусу держав-
ного органу є порядок виникнення і наяв-
ність владних повноважень, необхідних для 
виконання функцій, передбачених законо-
давством. В інвестиційному процесі будів-
ництва органи держави та місцевого тери-
торіального самоврядування можуть брати 
участь як суб’єкти приватного та публічного 
права. Останнє пов’язується з наданням доз-
вільних документів, ухваленням рішень про 
відведення земельних ділянок, затверджен-
ням складу державних приймальних комісій, 
містобудівної документації тощо.



27№ 12/2020                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; 

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Водночас державні органи й органи міс-
цевого самоврядування можуть бути учас-
никами приватних відносин, зокрема укла-
дати інвестиційні договори як їхня сторона, 
виступати замовником будівництва, інвес-
тором інвестиційного будівельного проєкту. 
У таких відносинах державні органи й органи 
місцевого самоврядування функціонують 
на основі, властивій цивільному праву, тобто 
на засадах юридичної рівності з іншими 
суб’єктами цивільних відносин.

У приватних відносинах органи публічної 
влади зазнають такої ж відповідальності, як 
і інші суб’єкти цивільного права. Юридична 
рівність полягає в тому, що кожна зі сторін 
приватних відносин має свій комплекс прав 
та обов’язків і не підпорядковується іншій.

Органам публічної влади властива універ-
сальна правосуб’єктність, адже, крім участі 
у приватних відносинах, реалізують адміні-
стративно-владні повноваження. У цивіль-
ному законодавстві відсутнє визначення 
дефініції органу державної влади. Поняття 
державних органів та органів місцевого 
територіального самоврядування в контексті 
їх функціональних повноважень міститься 
в окремих актах законодавства, які встанов-
люють їх компетенцію та сферу діяльності.

Так, у ст. 1 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції» міститься таке 
визначення: «орган влади – міністерства та 
інші органи виконавчої влади, Верховна Рада 
Автономної Республіки Крим та органи вико-
навчої влади Автономної Республіки Крим, 
державні органи, що здійснюють регулю-
вання діяльності суб’єктів природних моно-
полій, ринку цінних паперів, державні органи 
приватизації, Національна Рада України  
з питань телебачення і радіомовлення, місцеві 
органи виконавчої влади» [1].

Правовий статус і компетенція окремих 
органів державної влади визначаються спеці-
альними законами. П. 1 ст. 20 Закону України 
«Про Кабінет Міністрів України» [2] встанов-
лює, що Кабінет Міністрів України здійснює 
відповідно до закону управління об’єктами 

державної власності, у т. ч. корпоративними 
правами, делегує в установленому законом 
порядку окремі повноваження щодо управ-
ління зазначеними об’єктами міністерствам, 
іншим центральним органам виконавчої 
влади, місцевим державним адміністраціям і 
відповідним суб’єктам господарювання.

Таким чином, від імені держави в цивіль-
них і публічних відносинах беруть участь 
міністерства, державні комітети, центральні 
органи виконавчої влади та їхні територіальні 
представництва, а також інші уповноважені 
на виконання адміністративно-владних функ-
цій органи. У приватних відносинах перелі-
чені суб’єкти підлягають цивільній відпові-
дальності на загальних підставах з іншими 
учасниками цивільного обороту.

При здійсненні публічно-владних функцій 
органи держави та місцевого самоврядування 
можуть своїми діями, бездіяльністю чи рішен-
нями порушити суб’єктивні цивільні права 
учасників інвестиційної діяльності у сфері 
будівництва. Це пов’язано з належністю до 
їх компетенції питань надання дозволів, вчи-
нення інших розпорядчих дій у сфері регулю-
вання інвестиційної діяльності в будівництві.

Одне з важливих завдань сьогодення – 
реформа системи містобудування. Вона поля-
гає в забезпеченні прозорості державних 
послуг у сфері будівництва, зокрема щодо 
видачі документів дозвільного характеру. 
Ухвалено рішення про ліквідацію архітектур-
но-будівельної інспекції та створення Дер-
жавної інспекції містобудування (далі – ДІМ). 
Це пояснюється численними порушеннями 
органами державно-архітектурної інспекції 
під час надання документації та введення 
об’єктів в експлуатацію. Замість названої 
структури буде створено Державну сервісну 
службу містобудування, яка виконуватиме 
функції реєстру, Державне агентство техре-
гулювання, а також ДІМ, що виконуватиме 
функції контролю в будівництві.

З цим пов’язана і розробка системи з пере-
ведення роботи нових структур в електро-
нний формат. У зв’язку з цим заплановано 
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відкриття електронного кабінету забудовника 
і розроблення нового реєстру будівельної 
діяльності, який буде об’єктоорієнтованим [3].

Це підтверджує тезу про те, що в інвести-
ційній будівельній сфері мають місце пору-
шення прав учасників інвестиційної діяль-
ності державними органами різного рівня. 
Найчастіше це питання актуальне стосовно 
державних структур, які здійснюють безпосе-
редній контроль і надання дозволів для вико-
нання будівельних робіт.

Ці причини стали підставою для затвер-
дження Кабінетом Міністрів України поста-
нови від 13 березня 2020 р. «Про ліквідацію 
Державної архітектурно-будівельної інспекції 
та внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України». Цією постановою функ-
ції реалізації державної політики з питань 
державного архітектурно-будівельного конт- 
ролю та нагляду в частині надання (отри-
мання, реєстрації), відмови в наданні та ану-
лювання (скасування документів), що дають 
право на виконання підготовчих і будівельних 
робіт, прийняття в експлуатацію закінчених 
будівництвом об’єктів передано Державній 
сервісній службі містобудування України 
(Держсервісбуд). Держсервісбуд є юридич-
ною особою публічного права [4].

Згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України від 13 березня 2020 р. «Про оптиміза-
цію органів державного архітектурного контр-
олю та нагляду» ДІМ є центральним органом 
виконавчої влади. Його діяльність спрямову-
ється та координується Кабінетом Міністрів 
України через Міністерство розвитку громад 
і територій, який реалізує державну політику 
з питань державного архітектурно-будівель-
ного контролю та нагляду (крім надання (отри-
мання, реєстрації), відмови у видачі чи ану-
лювання (скасування) документів, що дають 
право на виконання підготовчих і будівельних 
робіт, прийняття в експлуатацію закінчених 
будівництвом об’єктів).

ДІМ відповідно до покладених на неї 
завдань видаватиме обов’язкові до виконання 
приписи щодо: усунення порушень вимог зако-

нодавства у сфері містобудівної діяльності, 
будівельних норм, стандартів, правил; зупи-
нення підготовчих і будівельних робіт; усу-
нення порушень вимог законодавства у сфері 
містобудівної діяльності об’єктами нагляду; 
заборони за вмотивованим письмовим рішен-
ням експлуатації закінчених будівництвом 
об’єктів, не прийнятих в експлуатацію, тощо.

ДІМ у межах повноважень, передбачених 
законом на основі та на виконання Консти-
туції та законів України, актів Президента 
України та постанов Верховної Ради України, 
прийнятих відповідно до Конституції та зако-
нів України, актів Кабінету Міністрів Укра-
їни та наказів міністерств видаватиме накази 
організаційно-розпорядчого характеру, орга-
нізує та контролює їх виконання [5].

Таким чином, відповідно до цієї постанови 
на ДІМ покладаються функції адміністратив-
но-владного характеру. Порушення у процесі 
діяльності своїх повноважень, установлених 
чинним законодавством, матиме наслідком 
визнання таких дій незаконними у разі пору-
шення прав та інтересів учасників інвесту-
вання в будівництві.

Статус учасника правовідносин визнача-
ється колом його прав та обов’язків. У при-
ватних відносинах правовий статус суб’єкта 
передбачає можливість бути самостійним 
суб’єктом відповідальності. Правове стано-
вище юридичних осіб, що створюються дер-
жавою, визначається нормативними актами й 
розпорядчими документами, на основі яких 
вони функціонують. Нормативними актами 
встановлюється компетенція органу держав-
ної влади у сфері публічних і приватних відно-
син. Ними визначається їх правосуб’єктність. 
Наслідком неправомірної інтервенції (втру-
чання) у сферу приватних відносин учасни-
ків інвестиційної діяльності буде виникнення 
охоронного правовідношення, в рамках якого 
настає цивільно-правова відповідальність.

Юридичні особи, створені державою, наді-
ляються певними публічно-владними пов-
новаженнями у сфері адміністрування від-
повідних процесів. Під час здійснення ними 
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своїх функцій, визначених законодавством і 
статутними документами, можуть бути пору-
шені охоронювані законом права й інтереси 
учасників інвестиційної діяльності. У такому 
разі держава повинна нести відповідаль-
ність за рішення, дії чи бездіяльність створе-
них нею юридичних осіб публічного права, 
до компетенції яких належать правомочності 
з прийняття актів організаційно-розпоряд-
чого характеру.

Аналогічні засади діяльності застосовні і 
до органів місцевого самоврядування у разі 
прийняття ними розпорядчих актів, що пору-
шують права й інтереси учасників інвести-
ційної діяльності в будівництві. Тим більше, 
як зазначає голова Держсервісбуду О. Башкі-
ров, органи місцевого самоврядування займа-
тимуться реєстраційними функціями. Одним 
із пріоритетів у сучасний період є передача 
повноважень сервісної служби на місця. 
Об’єднані територіальні громади перебирати-
муть реєстраційні функції сервісної служби, 
яка реєструватиме та видаватиме дозвільні 
документи. Це робиться для того, щоб на місці 
існував повний цикл послуг – підтримання 
містобудівних умов та обмежень до введення 
об’єкта в експлуатацію. Завдання полягає у 
здійсненні децентралізації, передання функ-
цій, щоб усі учасники будівельної галузі мали 
змогу на місці швидко отримати якісні адмі-
ністративні послуги. Визначено перелік доку-
ментів, які забудовник повинен подати до 
центру надання адмінпослуг, чіткі вимоги, що 
їх потрібно дотримуватися під час розгляду 
документів реєстраторові сервісної служби: 
відсоток забудови, збереження охоронних зон, 
використання земельної ділянки за цільовим 
призначенням [6]. Необхідно дотримуватися 
правил адміністративної юрисдикції у разі 
виникнення спірних ситуацій.

Крім того, потрібно враховувати баланс 
приватних і державних інтересів, адже у бага-
тьох випадках держава в особі своїх органів 
винна у тому, що, реалізуючи свої повнова-
ження у сфері контролю за будівництвом, не 
припиняє його на початкових етапах інвести-

ційної діяльності, створюючи таким чином 
ілюзію дозволеності дій учасника інвестицій-
ної діяльності.

До прикладу, у провадженні Господар-
ського суду Львівської області перебувала 
справа № 914/2746/16, в межах якої встанов-
лено, що на замовлення ТОВ «МС Імперіал» 
було здійснено будівництво дев’ятиповерхо-
вого будинку на земельній ділянці, котра не 
була надана з цією метою органом місцевого 
самоврядування. Суд установив, що дев’ятипо-
верховий будинок на вул. Б. Хмельницького – 
самочинне будівництво [7]. Отже, забудовник 
зумів звести дев’ятиповерховий будинок, 
а відповідні контролюючі органи цього не 
помітили. Реагувати такі органи почали лише 
після звернення місцевих мешканців.

У цьому ж контексті варто звернути увагу і 
на ту обставину, що уже згаданою постановою 
КМУ «Про оптимізацію органів державного 
архітектурного контролю та нагляду» зупи-
нено дію постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 23 травня 2011 р. № 553 «Про затвер-
дження Порядку здійснення державного 
архітектурно-будівельного контролю» [8]. 
Фактично це означає, що майже пів року у кра-
їні неможливо здійснити перевірку будівництв, 
адже відсутній порядок її проведення [9].

Судам варто за принципом пропорцій-
ності брати до уваги і роль держави в пору-
шенні будівельних норм. Сьогодні в україн-
ській судовій практиці відсутній аналіз вини 
держави при видачі та схваленні дефектних 
документів на землекористування та проєкти 
містобудівних норм і дозволів на будівництво. 
Судова практика автоматично без додаткових 
аргументів покладає на індивіда всю вину 
за дефекти в документах і порушення норм 
при будівництві [10, с. 65].

Питання ефективності діяльності кон-
тролюючих органів державної влади лежить 
також у площині дотримання державою 
узятих на себе зобов’язань при приєднанні 
до Європейської конвенції про захист прав 
людини й основоположних свобод. Євро-
пейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ), 
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оцінюючи вжиті конкретною державою в кон-
кретній ситуації заходи стосовно обмеження 
прав людини, напрацював принцип (поняття) 
належного урядування.

Це є один із тих принципів, яким керується 
ЄСПЛ, оцінюючи поведінку держави у від-
носинах із приватними особами. Зокрема, він 
передбачає, що, коли йдеться про питання 
загального інтересу, якщо справа впливає на 
такі основоположні права людини, як майнові 
права, державні органи повинні діяти вчасно 
та в належний і якомога послідовніший спо-
сіб. Зокрема, на державні органи покладено 
обов`язок запровадити внутрішні процедури, 
які посилять прозорість і ясність їхніх дій, 
мінімізують ризик помилок і сприятимуть 
юридичній визначеності у цивільних право-
відносинах, що зачіпають майнові інтереси. 
Принцип «належного урядування» зазвичай 
не повинен перешкоджати державним орга-
нам виправляти випадкові помилки, навіть 
ті, причиною яких є їхня власна недбалість. 
Будь-яка інша позиція була б рівнозначною, 
серед іншого, санкціонуванню неналежного 
розподілу обмежених державних ресурсів, 
що саме по собі суперечило б загальним 
інтересам. З іншого боку, потреба виправити 
минулу «помилку» не повинна непропорцій-
ним чином втручатися в нове право, набуте 
особою, котра покладалася на легітимність 
добросовісних дій державного органу. Ризик 
будь-якої помилки державного органу пови-
нен покладатися на саму державу, а помилки 
не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких 
вони стосуються. У контексті скасування 
помилково наданого права на майно прин-
цип «належного урядування» може не лише 
покладати на державні органи обов’язок діяти 
невідкладно, виправляючи свою помилку, а й 
потребувати виплати відповідної компенса-
ції чи іншого виду належного відшкодування 
колишньому добросовісному власникові [11].

Питання відповідальності держави пев-
ною мірою окреслені в рішенні Конститу-
ційного Суду України від 30 травня 2001 р. 
у справі № 1-22/2001 за конституційним звер-

ненням ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний 
Банк». У рішенні підкреслювалося, що Кон-
ституція України закріпила принцип відпо-
відальності держави перед людиною за свою 
діяльність, який виявляється передусім у кон-
ституційному визначенні обов’язків держави. 
Така відповідальність не зводиться лише до 
політичної чи моральної відповідальності 
публічної влади перед суспільством, а має 
певні ознаки юридичної відповідальності дер-
жави за невиконання чи неналежне виконання 
своїх обов’язків. Зокрема, ст. 152 Конституції 
України зобов’язує державу відшкодовувати 
матеріальну чи моральну шкоду, завдану 
фізичним або юридичним особам актами і 
діями, що визнані неконституційними [12].

Положення Конституції України прямо 
не передбачають можливості застосування 
цивільно-правової відповідальності до суб’єк-
тів публічного права.

Цивільно-правовий спосіб захисту у 
вигляді відшкодування збитків, якщо орган 
державної влади або створювані ним юри-
дичні особи публічного права беруть участь 
в інвестиційних відносинах як суб’єкти при-
ватного права, має особливості щодо застосу-
вання звернення на майно порушника, засно-
ваного на державній власності. Правовий 
статус органів державної влади характеризу-
ється наявністю у них адміністративно-розпо-
рядчої компетенції. Юридичні особи публіч-
ного і приватного права, створювані органами 
державної влади, є самостійними учасниками 
інвестиційних відносин. Однак такий самий 
статус – приватних суб’єктів – матимуть 
також органи державної влади, якщо вони є 
учасниками цивільного обороту.

Як до перших, так і до других може бути 
застосований спосіб захисту у вигляді від-
шкодування збитків, але межі та порядок 
відшкодування збитків можуть мати особли-
вості порівняно із застосуванням зазначеного 
способу захисту стосовно юридичних осіб, 
заснованих на приватній власності.

Органи держави та створювані ними юри-
дичні особи володіють відокремленим май-
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ном, необхідним для виконання покладе-
них на них функцій і виконання статутних 
завдань в інвестиційній сфері будівництва. 
У процесі діяльності можуть бути порушені 
суб’єктивні цивільні права та інтереси інших 
учасників інвестиційної діяльності. Збитки, 
завдані діями, бездіяльністю чи рішеннями 
державного органу інвестиційним правам 
та інтересам суб’єкта таких відносин, від-
шкодовуються з державного бюджету. Проте 
державний орган не може припинити свою 
діяльність шляхом застосування до нього 
процедури банкрутства.

Інша ситуація з юридичними особами 
публічного і приватного права, які створені 
державою в особі своїх органів і функціо-
нують у господарському обороті. Держава 
набуває і здійснює цивільні права й обов’язки 
через органи державної влади у межах їхньої 
компетенції, встановленої законом. Дер-
жава відповідає за своїми зобов’язаннями 
своїм майном, крім майна, на яке відповідно 
до закону не може бути звернуто стягнення. 
Натомість держава, Автономна Республіка 
Крим, територіальні громади не відповідають 
за зобов’язаннями створених ними юридич-
них осіб, крім випадків, установлених зако-
ном, а останні не відповідають за зобов’язан-
нями відповідно перелічених суб’єктів.

Водночас держава як суверен може вно-
сити зміни до законодавства, встановлюючи 
обмеження щодо відшкодування збитків шля-
хом звернення на її майно, яке використову-
валося з інвестиційною чи підприємницькою 
діяльністю. Так, Законом України «Про вве-
дення мораторію на примусову реалізацію 
майна» [13] встановлено мораторій на засто-
сування примусової реалізації майна держав-
них підприємств і господарських товариств, 
у статутних фондах яких частка держави 
становить не менше 25%, до вдосконалення 
визначеного законами України механізму 
примусової реалізації майна.

Статус учасника інвестиційних відносин 
визначається обсягом прав та обов’язків, у т. ч. 
шляхом можливості бути суб’єктом само-

стійної цивільної відповідальності за завдані 
збитки. Правове становище юридичних осіб, 
створених державою, в контексті відшкоду-
вання збитків не повинне відрізнятися від ста-
тусу інших суб’єктів приватного права. Якщо 
наслідком порушення суб’єктивних прав 
та інтересів учасника інвестиційних відно-
син у будівництві будуть збитки в розумінні 
дефініції ст. 22 ЦК України, вони повинні 
відшкодовуватися на загальних підставах.

Держава може бути безпосереднім учас-
ником цивільних відносин лише у випадках, 
прямо передбачених законом. Так, відповідно 
до норм ЦК України держава є суб’єктом 
цивільних правовідносин у разі створення 
юридичних осіб публічного права. У випад-
ках участі держави в цивільних правовідно-
синах повинні бути дотримані загальні засади 
цивільного права і насамперед вимоги юри-
дичної рівності з іншими суб’єктами цивіль-
ного права. Встановлюючи правила поведінки 
суб’єктів цивільних відносин, держава як їх 
учасник повинна сама їх дотримуватися. Такий 
підхід повинен бути визначальним у разі пору-
шення цивільних прав та інтересів суб’єктів 
цивільних правовідносин і застосування захо-
дів юридичної відповідальності [14, с. 156].

Висновки. В інвестиційному процесі 
будівництва органи держави та місцевого 
самоврядування можуть брати участь як 
суб’єкти приватного та публічного права. 
Останнє пов’язується з наданням дозвільних 
документів, вирішенням питань про відвід 
земельних ділянок, затвердженням складу 
державної приймальної комісії, містобудів-
ної документації тощо. У приватних відно-
синах державні органи й органи місцевого 
самоврядування функціонують на властивих 
цивільному праву засадах юридичної рівності 
з іншими суб’єктами цивільних відносин.

В інвестиційній сфері будівництва державні 
органи здійснюють регуляторну діяльність, 
приймаючи розпорядчі акти, які є підставами 
для виникнення, зміни чи припинення цивіль-
них прав та обов’язків в учасників інвести-
ційного процесу. Під правопорушенням у 
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сфері регуляторної політики державних орга-
нів потрібно розуміти дії чи бездіяльність, 
рішення, що призвели до негативних май-
нових наслідків та / або неможливості реа-
лізації суб’єктивних цивільних прав суб’єк-
том інвестиційної діяльності в будівництві. 
У разі порушення прав та інтересів учасників 
інвестиційних відносин рішення, дії чи без-
діяльність органів державної влади, органів 
влади Автономної Республіки Крим, органів 
місцевого самоврядування визнаються неза-
конними. Як наслідок, відновлюється право-
вий статус суб’єкта інвестиційної діяльності.

При вирішенні спорів в інвестиційній 
сфері будівництва, що виникають внаслідок 
порушення органами державної влади чи міс-
цевого самоврядування прав учасників інвес-
тиційної діяльності, значну увагу потрібно 
приділяти не лише самому факту вчинення 
такого порушення, а й аналізу поведінки 
держави в контексті дотримання принципу 
«належного урядування». Зазначене дозво-
лить стимулювати відповідні органи до більш 
ефективної роботи, з одного боку, а з іншого – 
підвищити рівень захисту учасників приват-
них відносин у галузі інвестування.

Анотація
Стаття присвячена участі держави в інвестиційних відносинах будівництва. Зазначається, 

що правові відносини в інвестиційній сфері є складними за своєю структурою, адже охоплю-
ють як приватно-, так і публічноправові засади. Якщо безпосередніми учасниками цих відно-
син є рівноправні суб’єкти, то їх взаємини регулюються нормами цивільного права. Держава 
може брати участь у таких відносинах як рівноправний учасник, будучи стороною цивіль-
ного зобов’язання, а також активно впливати на ці зв’язки з погляду виконання адміністратив-
но-розпорядчих функцій.

Автор обґрунтовує, що визнання незаконними відповідних рішень, дій чи бездіяльності 
органів державної влади є способом захисту, який припиняє порушення. Водночас він може 
поєднуватися з компенсаційно-відновлювальними способами, а саме відшкодуванням збитків 
та іншими способами відшкодування майнової шкоди, а також моральної (немайнової) шкоди.

У статті автор аналізує сучасний стан реформування містобудівної галузі, в якій саме держава 
уповноважена встановлювати правила поведінки учасників інвестиційних відносин. Значну 
увагу автор приділяє важливості балансу приватних і публічних інтересів у сфері як держав-
ного регулювання відповідних відносин, так і застосування заходів цивільної відповідальності. 
На підставі аналізу судових рішень, у т. ч. практики Європейського суду з прав людини, звертає 
увагу на необхідність урахування при виникненні спорів принципу належного урядування.

Автор підтримує позицію тих науковців, які вважають, що усі учасники цивільних відно-
син (у т. ч. суб’єкти, створені державою) повинні мати однаковий рівень відповідальності за 
порушення цивільно-правових зобов’язань. Водночас акцентовано увагу на тому, що держава 
може вживати законодавчих заходів, спрямованих на уникнення відповідальності за вчинені 
порушення.

У зв’язку з цим виникає ситуація, коли, попри задекларовану рівність учасників цивільного 
обороту в інвестиційній сфері, держава та створені нею суб’єкти отримують переваги у сфері 
застосування до них окремих форм цивільно-правової відповідальності.

Ключові слова: цивільно-правові відносини, правосуб’єктність держави, цивільна відпові-
дальність, юридичні особи публічного права.
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Rym T.Ya. Private and public-law bases of state participation in investment relations  
of the construction

Summary
The article is devoted to the participation of the state in investment relations of construction. 

It is noted that legal ties in the investment sphere are complex in their structure, as they cover both 
private and public legal principles. If the direct participants in this relationship are equal subjects, 
then their relationship is governed by civil law. The state can participate in such relations as an equal 
participant, being a party to a civil obligation, and actively influencing these relations in terms of 
administrative functions.

The author substantiates that recognizing relevant decisions, actions, or omissions of public 
authorities as illegal is a way of protection that stops the violation. Simultaneously, it can be combined 
with compensatory and remedial methods, namely compensation for damages and other forms 
of compensation for property damage and moral (non-property) damage.

In the article, the author analyzes the current state of reforming the urban planning industry. 
The country is authorized to establish rules of conduct for participants in investment relations. 
The author pays considerable attention to the importance of the balance of private and public interests 
in the field of both state regulation of relevant ties and the application of civil liability measures. 
Based on the analysis of court decisions, including the case-law of the European Court of Human 
Rights, draws attention to the need to take into account the principle of good governance in disputes.

The author supports those scholars who believe that all participants in civil relations (including 
entities created by the state) should have the same level of responsibility for the breach of civil law 
obligations. Simultaneously, the author emphasizes that the state can take legislative measures to 
avoid liability for violations.

In this regard, there is a situation when, despite the declared equality of participants in civil turnover 
in the investment sphere, the state and the entities created by it receive benefits in applying certain 
forms of civil liability.

Key words: civil law relations, legal personality of the state, civil liability, legal entities 
of public law.
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ЗАХИСТ ПРАВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СВОБОДУ Й ОСОБИСТУ 
НЕДОТОРКАННІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Постановка проблеми. Особисті немай-
нові права фізичних особи за своїм змістом 
тісно пов’язані з особою, яка є носієм цих 
прав, не мають економічної природи похо-
дження й економічного змісту та спрямовані 
на задоволення фізичних, духовних, мораль-
них, культурних, соціальних чи інших нема-
теріальних потреб.

Невід’ємними, абсолютними правами, що 
належать кожній без винятку фізичній особі 
та відповідно до чинного цивільного зако-
нодавства підлягають захисту з боку дер-
жави, є особисті немайнові права, які забез-
печують природне існування фізичної особи. 
Такі права мають виключно нематеріальний 
характер, виникають із народження та припи-
няються зі смертю особи. До зазначеної групи 
прав, зокрема, відносять право на свободу 
(свободу природного існування) та право на 
особисту недоторканність.

За умов застосування нині як норм націо-
нального, так і міжнародного законодавства 
при захисті зазначених прав вважаємо за необ-
хідне більш детально проаналізувати питання 
щодо особливостей захисту права на свободу 
та права на особисту недоторканність, що 
зумовлено і процесом євроінтеграції.

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Особисті немайнові права (зокрема на свободу 
та на особисту недоторканність) досліджу-
валися такими сучасними вченими, як: 
С.Б. Булеца, О.М. Калітенко, О.В. Кохановська, 
Л.В. Красицька, Т.В. Ліснича, В.П. Паліюк, 
О.О. Посикалюк, О.О. Пунда, Р.О. Стефан-
чук, І.В. Спасибо-Фатєєва, В.Г. Швидка та 

ін. Однак питання захисту цих прав залиша-
ються актуальними і нині, адже виникають 
нові суспільні відносини у приватній сфері, 
що потребують правового регулювання.

Формулювання завдання дослідження. 
Метою статті є аналіз українського законо-
давства та міжнародно-правових норм із пи-
тань ефективності захисту особистих немай-
нових прав фізичних осіб, що забезпечують 
свободу й особисту недоторканність, з ура-
хуванням сучасних викликів і євроінтегра-
ційних процесів.

Виклад основного матеріалу. Європей-
ський шлях нашої держави вимагає серйоз-
них зусиль щодо реформування української 
правової системи у напрямі забезпечення 
прав людини. Серед особистих немайнових 
прав, що забезпечують природне існування 
фізичної особи, важливу роль відіграє право 
на свободу й особисту недоторканність.

Під правом на свободу розуміється одне 
з основоположних природних прав людини, 
без якого неможлива демократія як така, і яке 
гарантується усіма розвинутими державами 
світу, зокрема це можливість особи діяти на 
власний розсуд відповідно до своїх інтересів і 
мети. Зазначене право закріплене у ст. 288 ЦК 
України [1]. Важливість цього права підкрес-
люється також закріпленням його у ст. 29 Кон-
ституції України [2], ст. 3 Загальної деклара-
ції прав людини [3], ст. 9 Міжнародного пакту 
про громадянські та політичні права [4], 
ст. 5 Європейської конвенції про захист прав 
і основних свобод людини (далі – Конвенція) 
[5] тощо. До гарантій реалізації права на сво-
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боду законодавець відносить заборону будь-
якої форми фізичного чи психічного тиску 
на фізичну особу, втягування її до вживання 
спиртних напоїв, наркотичних і психотроп-
них засобів, вчинення інших дій, що порушу-
ють право на свободу [6, с. 31].

ЦК України не визначає конкретних повно-
важень, які включаються у зміст цього права, 
а це означає, що особа має право вчиняти 
усі не заборонені законом дії, спрямовані на 
здійснення цього особистого немайнового 
права. Водночас право на свободу склада-
ється із низки елементів, до складу яких вхо-
дять повноваження щодо володіння свобо-
дою природного існування та повноваження 
по використанню цієї свободи. Однак право 
на свободу не є закріпленою законом все-
дозволеністю, воно має передбачені законом 
межі, аби не допустити свавілля. І тому право 
на свободу в окремих випадках може бути 
обмеженим на законних підставах [6, с. 31].

Враховуючи те, що право особи на сво-
боду й особисту недоторканність не є абсо-
лютним, у передбачених законом випадках, 
особливо у кримінальному провадженні, 
вони можуть бути обмежені у зв’язку з необ-
хідністю захисту соціально значущих цін-
ностей, а також прав і свобод людей. Так, 
у ст. 5 Конвенції [5] закріплено, що нікого не 
може бути позбавлено свободи, крім чітко 
визначених у цій статті випадків (перелік 
винятків є вичерпним) і відповідно до про-
цедури, встановленої законом (наприклад, 
рішення у справах «Лабіта проти Італії» 
та «Куінн проти Франції»), до того ж лише 
вузьке тлумачення цих винятків відповідає 
цілям цього положення, а саме гаранту-
ванню, що нікого не буде свавільно позбав-
лено свободи (рішення у справах «Енгель 
та інші проти Нідерландів» і «Амур проти 
Франції») [7, с. 108]. Таким чином, позбав-
лення свободи з підстав, які не охоплюються 
п. 1 ст. 5, ведуть до порушення цієї статті 
Конвенції, а сама ст. 5 Конвенції гарантує 
право на свободу й особисту недоторкан-
ність, а тому є стрижнем захисту прав особи.

Європейський суд з прав людини зазначає, 
що питання забезпечення права на свободу й 
особисту недоторканність залишається одним 
із найактуальніших питань дотримання прав 
людини, а щодо України ці питання «постійно 
констатуються ЄСПЛ у справах проти України» 
(як, наприклад, «Харченко проти України»).

Зазначені положення Конвенції відпові-
дають і висновкам Конституційного Суду 
України, котрий, керуючись нормами наці-
онального та міжнародного законодавства 
щодо захисту права людини на свободу й 
особисту недоторканність, висловлює думку, 
що таке право не є абсолютним і може бути 
обмежене, але тільки на підставах і в порядку, 
визначених законами України. Обмеження 
конституційного права на свободу й особисту 
недоторканність має здійснюватися з дотри-
манням конституційних гарантій захисту прав 
і свобод людини і громадянина та виключно 
на підставі вмотивованого рішення суду [8].

Отже, практичне застосування Консти-
туційним Судом України у своїй діяльності 
положень міжнародних правових актів і прак-
тики ЄСПЛ, а також безпосередньо правова 
сутність рішень Конституційного Суду Укра-
їни сприяють імплементації принципів між-
народного права та сучасних європейських 
правових стандартів у правову систему Укра-
їни. Конституційний Суд України, розгляда-
ючи конкретні справи, сприяє відповідності 
національного законодавства нормам міжна-
родного права у питаннях щодо гарантії права 
на свободу й особисту недоторканність.

Необхідно звернути увагу на розмежу-
вання категорій «право на свободу» та «право 
на особисту недоторканність», де останнє 
передбачає право особи на захищеність від 
будь-якого посягання з боку будь-кого й охо-
плює право на тілесну, статеву і психологічну 
недоторканність. Під тілесною недоторканні-
стю розуміється заборона заподіяння тілесних 
ушкоджень, застосування тортур, нанесення 
ударів, побоїв, іншим способом завдання 
фізичного болю та застосовування сили без 
згоди особи (крім випадків перебування 
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інших осіб у стані необхідної оборони, затри-
мання злочинця чи крайньої необхідності), 
зараження її венеричними та іншими зараз-
ними захворюваннями, введення в її організм 
наркотичних засобів, психотропних речо-
вин, лікарських та інших засобів, що викли-
кають одурманювання. Під статевою недо-
торканністю розуміють захищеність особи, 
яка досягла статевої зрілості, від посягання 
на її право самостійно вирішувати питання 
про своє статеве життя, а також захищеність 
особи, котра не досягла статевої зрілості, 
від статевих відносин. Психологічна недотор-
канність передбачає захищеність особи від 
погроз на її адресу, залякування, шантажу-
вання її та інших способів придушення її волі. 
Під правом на свободу і психологічну недо-
торканність розуміється також захищеність 
особи від різноманітних видів впливу на її 
підсвідомість, коли особа без згоди та відома 
може бути «закодована» на виконання проти-
правних, аморальних та інших дій, які вона 
у звичайному стані не бажала б вчинювати [9].

Законодавчо право на особисту недо-
торканність фізичної особи закріплене у: 
ст. 29 Конституції України [2], ст. 3 Загальної 
декларації прав людини [3], ст. 5 Конвенції 
про захист прав і основних свобод людини [5], 
ст. 9 Міжнародного пакту про громадянські та 
політичні права [4] та ст. 289 ЦК України [1].  
Це право віднесено до вищих соціальних 
цінностей, що мають відповідний пріоритет, 
у т. ч. і в розумінні правового забезпечення 
та захисту перед іншими цінностями.

Отже, право на особисту недоторканність 
фізичної особи є цивільним суб’єктивним осо-
бистим немайновим правом, яке спрямоване 
на забезпечення недоторканності фізичної 
(тілесної), психічної та моральної цілісності 
фізичної особи і включає в себе можливість 
використовувати своє тіло та його частини 
у межах, що встановлені законодавством, 
надавати дозвіл чи забороняти втручання 
з  боку інших осіб у процес формування влас-
ної душевної організації та системи мораль-
них цінностей і устоїв, а також вимагати 

від усіх і кожного не порушувати цієї цілісно-
сті фізичної особи як єдиного біопсихосоці-
ального організму та використовувати заходи 
захисту у разі такого порушення.

Незважаючи на те, що особисті немай-
нові права є суб’єктивними цивільними пра-
вами громадян і виражають реальну можли-
вість особи бути їх носієм, фізичній особі, 
щоб почуватися повноцінним учасником 
цивільних відносин, бути носієм особи-
стих немайнових прав недостатньо. Особа 
повинна бути в змозі безперешкодно здійс-
нювати свої права, що може бути забезпечено 
через систему гарантій такого здійснення, 
яку мають забезпечити посадові та службові 
особи вчинення відповідних дій (що випливає 
з ч. 2 ст. 3 Конституції України, відповідно до 
якої головним обов’язком держави є утвер-
дження і забезпечення прав і свобод людини). 
У цьому контексті важливим є встановлення 
певної процедури, правил, які передбачають 
порядок забезпечення права [10, c. 605].

Як і будь-яке інше право, право на свободу 
й особисту недоторканність потребує захи-
сту від втручання та численних порушень, 
для чого необхідний систематичний судовий 
контроль за обмеженням чи позбавленням 
свободи й особистої недоторканності, що має 
здійснюватися у визначені законом часові 
інтервали. Ці питання досить ґрунтовно заде-
кларовані у Кримінальному кодексі України, 
аналіз норм якого дозволяє зробити висновок 
про те, що законодавством України передба-
чена можливість притягнення особи до суво-
рої відповідальності за будь-яке посягання на 
особисту недоторканність особи. Водночас 
ми не почуваємося повністю захищеними.

Зокрема, судді ЄСПЛ інтерпретують клю-
чові положення ст. 5 Конвенції [5], врахову-
ючи те, що в контексті проблеми позбавлення 
свободи мають бути чітко врегульовані умови, 
за яких допускається позбавлення свободи та 
гарантії, які мають бути надані затриманим 
особам. Вже неодноразово ЄСПЛ констату-
вав порушення п. 1 ст. 5 Конвенції, коли було 
визнано, що тримання заявника під вартою не 
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було «законним» для цілей одного з підпунк-
тів п. 1 ст. 5 (з конкретним врахуванням про-
цесуальних гарантій, які забезпечуються наці-
ональною правовою системою). Отже, ЄСПЛ 
насамперед з’ясовує, чи відповідає Конвенції 
сам національний закон і чи відповідають їй 
загальні принципи, сформульовані в ньому. Чи 
випливають із нього, зокрема, загальний прин-
цип юридичної визначеності, який передбачає 
«якість закону», вимагаючи від закону відпо-
відності принципу верховенства права [11].

Важливо зазначити, що на практиці можуть 
мати місце такі порушення права на свободу 
й особисту недоторканність, як: поміщення 
особи до стаціонару на невизначений термін 
за станом психічного здоров’я, однак без про-
ведення медичного обстеження; не інформу-
вання осіб, яких утримують у закритому ста-
ціонарі, про їхнє право звернутися до суду зі 
скаргою на незаконність їхньої примусової 
госпіталізації; не випущення з лікарні після 
пологів жінки, котра вживає наркотики, і від-
бирання у неї дитини [12] тощо. Звичайно, 
такі випадки потребують особливої уваги, 
забезпечення захисту прав як зазначених осіб, 
так і осіб, чиї права можуть бути порушені 
цими особами (як, наприклад, новонароджена 
дитина може зазнати значної шкоди від дій 
матері-наркоманки, однак, якщо мати виконує 
всі настанови, йде по шляху «виправлення», 
просто відбирати дитину лише на підставі 
того, «що було раніше» не буде справедливим, 
та й дитина навряд чи отримає у притулку 
кращий догляд, аніж у люблячих батьків).

Аналізуючи загальні принципи застосу-
вання ст. 5 Конвенції [5] у рішеннях Європей-
ського суду з прав людини, суддя цього суду у 
відставці В. Буткевич наголошує на тому, що 
принцип правової визначеності є невід’єм-
ною, органічною складовою частиною прин-
ципу верховенства права. Ця позиція відпові-
дає і позиції Конституційного Суду України, 
який у своїх рішеннях також посилається на 
принцип правової визначеності та наголошує 
не необхідності цього компоненту у забезпе-
ченні верховенства права [11].

Висновки. У вітчизняному правовому 
полі існує низка законодавчих прогалин, які 
неможливо подолати лише шляхом форму-
вання судової практики, оскільки тут вона 
буде не стабільною. Це стосується і врегулю-
вання певних питань, які обмежують права 
і свободи громадянина на законних підста-
вах, адже право особи на свободу й особисту 
недоторканність не є абсолютним. Водночас 
основні принципи, які ЄСПЛ застосовує при 
розгляді справ, насамперед принцип презумп-
ції свободи, закріплено у ст. 5 Конвенції.

Особиста свобода є фундаментальною 
умовою, якою кожен повинен користуватися 
і позбавлення якої матиме прямий і негатив-
ний вплив на користування багатьма іншими 
правами. Ст. 5 є ключовим елементом захи-
сту прав особи, гарантуючи право на свободу 
й особисту недоторканність, і відповідно до 
визначення ЄСПЛ це право є найважливішим 
у демократичному суспільстві у розумінні 
аналізованої Конвенції.

Важливо те, що законодавство України 
щодо захисту особистих немайнових прав 
не обмежується положеннями Цивільного 
кодексу, воно включає велику кількість спе-
ціальних нормативних актів, у т. ч. міжна-
родних, а також необхідність орієнтуватися 
та враховувати рішення ЄСПЛ. Захист осо-
бистих немайнових прав, зокрема права на 
свободу й особисту недоторканність, є право-
мірною реакцією суб’єктів цивільних право-
відносин на неправомірну поведінку право-
порушника. Будь-яка особа, носій особистого 
немайнового права, самостійно здійснює його 
та на власний розсуд визначає форму і спосіб 
захисту порушеного права.

Аналіз сучасного цивільного права дає 
підстави стверджувати, що за умов стрім-
кого розвитку суспільних відносин, рефор-
мування суспільних інститутів є потреба у 
вдосконалені законодавства у сфері захисту 
особистих немайнових прав, зокрема права 
на свободу й особисту недоторканність, зна-
ходження так званої «золотої середини» між 
приватними інтересами осіб і відповідністю 
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здійснюваних дій публічним нормам. Зазна-
чене підтверджується великою кількістю 
звернень до ЄСПЛ з питань захисту права 

на свободу й особисту недоторканність, що 
сприяло формуванню значної судової прак-
тики із зазначених питань.

Анотація
У статті розглядається характеристика особистих немайнових прав, що забезпечують при-

родну відособленість фізичної особи, зокрема права на свободу та права на особисту недотор-
канність, їх місце в системі особистих немайнових прав фізичної особи.

Визначено, що змістом таких особистих немайнових прав є можливість фізичної особи 
вільно, на власний розсуд визначати свою поведінку щодо власної свободи існування, особи-
стої недоторканності. Зазначено, що поведінку особи можна вважати «власною» лише тоді, 
коли на особу не було спричинено тиску (психічного, фізичного) й особа не перебувала під 
впливом обману, наркотичного, алкогольного чи іншого сп’яніння тощо. В інших випадках 
йтиметься про визнання такої поведінки неправомірною та такою, що не складає зміст особи-
стого немайнового права.

Встановлено, що право на особисту недоторканність фізичної особи є цивільним суб’єктив-
ним особистим немайновим правом, яке спрямоване на забезпечення недоторканості фізичної 
(тілесної), психічної та моральної цілісності фізичної особи і включає в себе можливість вико-
ристовувати своє тіло та його частини у межах, встановлених законодавством, надавати дозвіл 
чи забороняти втручання з боку інших осіб у процес формування власної душевної організації 
та системи моральних цінностей і устоїв, а також вимагати від усіх та кожного не порушувати 
цієї цілісності фізичної особи як єдиного біопсихосоціального організму та використовувати 
заходи захисту у разі такого порушення.

Враховуючи європейський шлях нашої держави в питаннях реформування української пра-
вової системи у напрямі забезпечення прав людини, значна увага приділена питанням вивчення 
практики, зокрема проведено аналіз рішень Європейського суду з прав людини в контексті 
порушення ст. 5.

Зроблено висновок про те, що за умов стрімкого розвитку суспільних відносин, реформу-
вання суспільних інститутів є потреба у вдосконалені законодавства у сфері захисту особи-
стих немайнових прав, зокрема права на свободу й особисту недоторканність, знаходження 
так званої «золотої середини» між приватними інтересами осіб і відповідністю здійснюваних 
дій публічним нормам, про що, зокрема, свідчить велика кількість звернень до Європейського 
суду з прав людини з питань захисту права на свободу й особисту недоторканність, що сприяло 
формуванню значної судової практики із зазначених питань.

Ключові слова: особисті немайнові права, право на свободу, право на особисту недотор-
канність, захист особистих немайнових прав.

Tserkovna O.V. Protection of rights providing freedom and personal inviolence of individuals 
in the conditions of European integration

Summary
The article considers the characteristics of personal non-property rights that ensure the natural 

isolation of an individual, in particular, the right to liberty and the right to personal integrity, their 
place in the system of personal non-property rights of an individual.

It is determined that the content of such personal non-property rights is the ability of an individual 
to freely, at their own discretion determine their behavior in relation to their own freedom of existence, 
personal inviolability. It is noted that a person’s behavior can be considered “own” only when the 
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person was not pressured (mental, physical) and the person was not under the influence of deception, 
drugs, alcohol or other intoxication, etc. In other cases, it will be a question of recognizing such 
behavior as illegal and such that it does not constitute the content of a personal non-property right.

It is established that the right to personal inviolability of an individual is a civil subjective personal 
intangible right, which aims to ensure the inviolability of physical (physical), mental and moral 
integrity of an individual and includes the ability to use his body and its parts, within established 
by law, to authorize or prohibit interference by others in the process of forming their own mental 
organization and system of moral values and foundations, as well as to require everyone not to violate 
this integrity of the individual as a single biopsychosocial organism and use protective measures in 
case of such violation .

Given the European path of our state in reforming the Ukrainian legal system in the direction of 
human rights, much attention is paid to the study of practice, in particular, the analysis of the decisions 
of the European Court of Human Rights in the context of violation of Article 5.

It is concluded that in the conditions of rapid development of public relations, reform of public 
institutions there is a need for improved legislation in the field of protection of personal non-property 
rights, in particular, the right to liberty and security, finding the so-called “golden mean” between 
private interests and compliance. actions carried out by public norms, as evidenced, in particular, by 
the large number of appeals to the European Court of Human Rights on the protection of the right to 
liberty and security of person, which resulted from the formation of significant case law on these issues.

Key words: personal non-property rights, right to freedom, right to personal integrity, protection 
of personal non-property rights.

Список використаних джерел:
1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 

show/435-15.
2. Конституція України від 28 червня 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/254%D0%BA/96-вр.
3. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/995_015?lang=uk.
4. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 р. (ратифіковано 

19 жовтня 1973 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043.
5. Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 04 листопада 1950 р. (ратифікова-

но 17 липня 1997 р.) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
6. Журило С.С. Захист прав, що забезпечують природну відособленість фізичної особи в умо-

вах євроінтеграції. Приватне та публічне право. 2019. № 3. С. 30–34.
7. Фулей Т.І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні право-

суддя : науково-методичний посібник для суддів. Київ, 2015. 208 с.
8. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповнова-

женого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) положення третього речення ч. 3 ст. 315 Кримінального процесуального 
кодексу України від 23 листопада 2017 р. № 1-р/2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/v001p710-17.

9. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. URL: http://www.uapravo.
com/hro/text.php?lan=ukr&id=5327&id_book=5291&id_parent=5328.

10. Данильченко О.В. Цивільно-правовий захист немайнових прав фізичної особи за законо-
давством України. Молодий вчений. 2018. № 5 (2). С. 603–607.



41№ 12/2020                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; 

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

11. Пашковська Т. Право на свободу та особисту недоторканність: нюанси, прогалини, практика. 
URL: http://yur-gazeta.com/publications/events/-pravo-na-svobodu-ta-osobistu-nedotorkannist-
nyuansi-progalini-praktika.html.

12. Права людини у сфері охорони здоров’я : практичний посібник. URL: http://medicallaw.org.ua/ 
vydavnytstvo/praktychnyi-posibnyk-prava-liudyny-u-sferi-okhorony-zdorovia/3-regionalni-
standarti-prav-ljudini-v-sferi-okhoroni-zdorovja/33-prava-pacijenta/pravo-na-svobodu-i-
osobistu-nedotorkannist/.



42 № 12/2020                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; 
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

УДК 341.232:35.07
DOI https://doi.org/10.32782/ln.2020.12.06

Боровик А.В.
к.ю.н., доцент,

професор кафедри кримінально-правових  
та адміністративно-правових дисциплін

Міжнародний економіко-гуманітарний університет  
імені академіка Степана Дем’янчука

Деревянко Н.З.
аспірант

Науково-дослідний інститут публічного права,
старший викладач кафедри суспільно-правових дисциплін

Міжнародний економіко-гуманітарний університет  
імені академіка Степана Дем’янчука

ДОСВІД ОКРЕМИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН  
ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРАВА НА ОТРИМАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ

Постановка проблеми. На прикладі дос-
віду окремих країн спробуємо виявити основні 
тенденції й особливості адміністративно- 
правового забезпечення реалізації права на 
отримання професійної правничої допомоги, 
які можуть бути актуальними і для України.

На початку необхідно вказати, що у ЄС 
та інших англомовних країнах використо-
вуються терміни «юридична допомога» та 
«правова допомога» («legal aid») як рів-
нозначні (наприклад, Європейський комітет 
з правового співробітництва перекладається 
як European Committee on Legal Co-operation 
(CDCJ)) [1]. Тому ми у нашому дослідженні 
також будемо використовувати як рівнозначні 
словосполучення «юридична допомога», 
«правова допомога», «правнича допомога».

Формулювання завдання дослідження. 
Метою статті є з’ясування особливостей 
адміністративно-правового забезпечення реа-
лізації права на професійну правничу допо-
могу окремих країн світу та виокремлення 
позитивного досвіду для впровадження у пра-
вову систему України.

Виклад основного матеріалу. Перша 
країна, яку ми проаналізуємо –Фінляндія. 
Витоки фінської системи правової допомоги 
сягають 50-х рр. ХХ ст. У 1956 р. набув чин-
ності закон про безкоштовну правову допо-
могу, його метою було надання громадянам 
правової допомоги у вигляді представництва 
їхніх інтересів у судах приватними адвока-
тами, але за державний рахунок [2]. Наступ-
ний закон Фінляндії про право на безкоштов-
ний судовий розгляд і перший муніципальний 
закон про правову допомогу набули чинності 
в 1973 р., розширили сферу безоплатної про-
цедури та створили комунальні бюро право-
вої допомоги [3]. Ця реформа створила чинну 
змішану модель, за якою правову допомогу 
стали надавати й адвокати з питань державної 
правової допомоги, котрі працювали у дер-
жавних бюро (Public Legal Aid (PLA)), а також 
приватні адвокати, послуги яких у вказаній 
сфері сплачувала держава. Головною причи-
ною створення комунальних бюро правової 
допомоги було надання такої безоплатної 
допомоги по всій країні.



43№ 12/2020                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; 
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Наприкінці 1980-х рр. закон був перегляну-
тий, зміни, що були в нього внесені, розши-
рили право на безоплатну правову допомогу, 
охопивши багато позасудових цивільних 
справ, особливо тих, які стосувалися роз-
лучення й опіки над дітьми, а також попе-
реднього розслідування кримінальних справ.

У Фінляндії державна правова допомога 
регулюється низкою нормативно-правових 
актів, а саме: Законом про правову допомогу, 
Законом про державні органи правової допо-
моги та трьома урядовими постановами: про 
правову допомогу, про критерії плати за юри-
дичну допомогу та про державні бюро пра-
вової допомоги [4]. Правова допомога здійс-
нюється Міністерством юстиції та надається 
переважно через державні органи правової 
допомоги або за рішеннями судів. У службах 
правової допомоги у Фінляндії працюють як 
державні, так і приватні адвокати.

Адвокатів, зайнятих у відповідних відділах, 
називають адвокатами з питань державної пра-
вової допомоги. Вимоги до зайняття посади 
адвоката з питань державної правової допо-
моги: ступінь магістра права та належний дос-
від адвокатської діяльності чи судового роз-
гляду. Більшість адвокатів із питань державної 
правової допомоги мають звання заступника 
судді (of varatuomari), а це означає, що вони 
пройшли стажування в окружному суді й отри-
мали кваліфікацію судді. Такі адвокати при-
значаються провідними адвокатами з питань  
державної правової допомоги, котрі, у свою 
чергу, призначаються міністром юстиції [5].

Офіси державної правової допомоги пра-
цюють однаково незалежно від географічного 
розташування, і їхнім головним завданням є 
надання широкого спектру юридичних послуг, 
починаючи від юридичного консультування 
і закінчуючи судовим представництвом. 
Відповідно до системи правової допомоги 
адвокати, які працюють в офісах державної 
правової допомоги, надають усі види право-
вої допомоги: від представництва в судах до 
позасудових процедур, таких як складання 
документів і юридичних консультацій, тоді як 

приватні адвокати можуть представляти клі-
єнтів у рамках правової допомоги лише під 
час судового розгляду.

Надання правової допомоги приватними 
юристами повинне бути схвалене рішен-
ням від офісу державної правової допомоги, 
після чого виплачуються державні кошти. 
Правова допомога надається у всіх випад-
ках, коли є потреба, за винятком незначних 
випадків, таких як безспірні розлучення, 
або кримінальних справ, де передбачається 
лише штраф. Юридична допомога або безко-
штовна, або частково субсидується державою 
і не доступна компаніям або корпораціям [6].

Система правової допомоги у Фінляндії на 
сучасному етапі зазнає серйозних структур-
них змін. Частково це спричинено збільшен-
ням міграції із сільської місцевості до міст, 
а частково – бажанням зробити систему ще 
ефективнішою. Незважаючи на те, що кіль-
кість служб правової допомоги в останні 
роки скоротилася, більшість із них були не 
ліквідовані, а реорганізовані у відділення 
інших служб. Однак така реформа не позбав-
лена недоліків. Одна служба правової допо-
моги може представляти лише одну сторону 
у спорі. Іншому одержувачу правової допо-
моги може бути важко знайти інший офіс або 
приватного спеціаліста для розгляду справи. 
Сільські райони не є привабливими місцями 
для проживання молодих юристів, тому сіль-
ські об’єднання фахівців із правової допомоги 
починають страждати від недостатньої кіль-
кості спеціалістів [7]. Таким чином, однією із 
фінських проблем є надання правової допо-
моги у більш віддалених сільських районах.

Крім вказаного, з 1 січня 2014 р. для юри-
дичної діяльності у Фінляндії були встанов-
лені додаткові обмеження. Так, приватні адво-
кати, які не є членами адвокатських спілок, 
повинні будуть отримати спеціальний дозвіл 
на надання правової допомоги. Зрозуміло, що 
такі обмеження негативно відобразилися на 
процесі надання такої допомоги. У держав-
них службах правової допомоги створилися 
великі черги, і, хоча вони мають фактичну 
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монополію на позасудовий режим із консуль-
тування та допомоги, кількість розглянутих 
справ зменшується [7].

Спектр ініціатив щодо правової допомоги 
у Фінляндії є дещо вузьким. Немає юридич-
них клінік чи параюристів, які пропонують 
допомогу у вирішенні юридичних проблем 
заявників. Однак багато профспілок пропону-
ють своїм членам послуги з надання правової 
допомоги з питань трудового законодавства, 
включаючи це у вартість членського внеску. 
Профспілки надають юридичну допомогу 
своїм членам, якщо між працівниками та 
роботодавцями виникають суперечки. Роль 
профспілок у справах про трудове право 
може бути досить значною, оскільки близько 
трьох із чотирьох фінів працездатного віку 
належать до профспілок [8]. У Фінляндії пра-
вову допомогу надають різні омбудсмени. 
Сюди входять парламентський омбудсмен, 
омбудсмен із питань меншин, омбудсмен із 
питань рівності, омбудсмен із питань захисту 
прав споживачів, омбудсмен із захисту даних, 
омбудсмен із питань пацієнтів та омбудсмен 
із соціального забезпечення.

Отже, у Фінляндії правова допомога перед-
бачає надання фізичним особам можливості 
отримати допомогу з юридичних питань пов-
ністю або частково за рахунок держави. Однак 
правова допомога зазвичай не надається, якщо 
заявник має поліс страхування судових витрат, 
що охоплює розглянуте питання. У кримі-
нальному провадженні підсудний за певних 
обставин забезпечується державним захисни-
ком за рахунок держави незалежно від його 
матеріального стану. Потерпілому від тяжких 
насильницьких або статевих злочинів може 
бути наданий судовий захист за рахунок дер-
жави незалежно від його матеріального стану. 
Правова допомога не доступна компаніям або 
корпораціям – тільки людина може її отримати.

Загалом фінська система відрізняється 
своєю залежністю від служб державної пра-
вової допомоги та ліберальних критеріїв 
прийнятності. Офіси державної правової 
допомоги доповнюються юристами судової 

системи за змішаною моделлю правової допо-
моги. Модель забезпечує доступ до правової 
допомоги цілісним і квазіуніверсальним спо-
собом. Однак також фінська модель має певні 
проблеми, такі як скорочення фінансування 
та критика щодо відсутності незалежності.

Щоб вирішити вищезазначені скорочення, 
Міністерство юстиції Фінляндії дедалі більше 
інвестує в електронні та віддалені послуги. 
Реформа підкреслює, що, з погляду громадя-
нина, поточною проблемою є пошук правиль-
ної послуги та можливість оцінки її якості та 
надійності [9]. Особлива увага приділяється 
своєчасному наданню послуг із надання пра-
вової допомоги та запобіганню ескалації пра-
вових проблем, що є важливою складовою 
частиною зусиль держави щодо стримування 
витрат [10]. До першої хвилі цих нетрадицій-
них моделей обслуговування належало зга-
дане вище загальнонаціональне телефонне 
консультування, запроваджене у 2009 р. Зараз 
акцент робиться на відеоконсультуванні, 
онлайн-бронюванні зворотних дзвінків юрис-
тів державних бюро правової допомоги, допо-
мозі клієнтам через онлайн-чати та запуску 
електронної системи подання заявок [9].

Згідно із планами Міністерства юстиції 
Фінляндії в майбутньому більша частина 
витрат на правову допомогу буде покриватися 
за рахунок внесків клієнтів. Хоча для цього 
немає конкретного плану, це, по суті, озна-
чало би підвищення поточного збору за юри-
дичну допомогу (нині – 70 євро на клієнта) 
або зміна сфер, у яких передбачена правова 
допомога [9]. Міністерство юстиції Фінляндії 
також періодично переглядає критерії роз-
гляду справ про правову допомогу, щоб визна-
чити, чи не можуть деякі правові проблеми 
більше не мати права на правову допомогу.

Отже, досвід Фінляндії показав, що 
надання права на професійну правничу допо-
могу – це динамічний процес, де критерії 
надання постійно переглядаються й узгод-
жуються із сучасними вимогами. Цікавою 
для України є практика залучення до досудо-
вого вирішення спорів ресурсів профспілок, 
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а також використання полісів страхування 
судових витрат. Також, на нашу думку, викори-
стання цифрових технологій і нетрадиційних 
моделей обслуговування (наприклад, відео-
консультування, онлайн-зворотних дзвінків 
юристів державних бюро правової допомоги, 
онлайн-чатів, електронної системи подання 
заявок) покращить доступність до правосуддя 
взагалі та вказаного права зокрема.

Наступна країна – Республіка Білорусь, 
у якій досить чітко розмежовано сферу діяльно-
сті адвокатів та осіб, котрі на професійній основі 
надають послуги у сфері права. Державне регу-
лювання, зокрема, здійснюється за допомо-
гою: атестації юристів, які надають юридичні 
послуги; ліцензування діяльності юридичних 
осіб та індивідуальних підприємців, що нада-
ють юридичні послуги; розмежування сфер 
діяльності юристів і адвокатів; видання Правил 
професійної етики юристів; реєстрації цін на 
надані юридичні послуги місцевим клієнтам.

Які ж вимоги висуваються державою 
до осіб, котрі можуть займатися на терито-
рії Білорусі наданням юридичних послуг? 
До таких вимог належать: наявність свідо-
цтва про атестацію юриста, що видається 
тільки громадянам Республіки Білорусь; вища 
юридична освіта; трирічний стаж роботи за 
фахом. Надавати послуги, тобто представ-
ляти інтереси клієнтів у господарських судах, 
давати висновки, консультувати клієнтів, 
проводити юридичну експертизу документів 
можуть тільки юристи, які мають відповідне 
свідоцтво про атестацію юриста [11].

Отже, у Білорусі створені законодавчі 
умови для надання професійної правової 
допомоги, а також дієві умови для державного 
регулювання з метою ефективного впливу 
на професійний рівень осіб, котрі надають 
правову допомогу.

Враховуючи, що здебільшого право на 
отримання професійної правничої допомоги – 
це конституційне положення, проаналізуємо 
конституції різних країн світу, щоб виокре-
мити спільні та відмінні характеристики 
забезпечення вказаного права.

Ст. 92 Конституції Латвійської респу-
бліки встановлює право на справедливий суд 
і гарантує, що кожен має право на допомогу 
адвоката [12]. Держава зобов’язана надати 
безкоштовного адвоката малозахищеній групі 
суспільства, а також здійснювати всі необхідні 
заходи, щоб малозабезпечені особи могли 
повністю реалізувати своє право на справед-
ливий суд. Аналогічна норма є і в Конститу-
ції Литовської республіки, так, ст. 31 визна-
чила, що «особі, яка підозрюється у вчиненні 
злочину, або обвинуваченій особі з моменту 
їх затримання або з першого допиту гаран-
тується право на захист, а також право мати 
адвоката» [13].

Дещо інший підхід до забезпечення права 
на правову допомогу склався в Республіці 
Білорусь. У ст. 61 її Конституції вказується, 
що «кожен має право на юридичну допомогу 
для здійснення і захисту прав і свобод, у т. ч. 
право користуватися в будь-який момент 
допомогою адвокатів та інших своїх пред-
ставників у суді, інших державних органах, 
органах місцевого управління, на підприєм-
ствах, в установах, організаціях, громадських 
об’єднаннях та у відносинах із посадовими 
особами та громадянами. У випадках, перед-
бачених законом, юридична допомога нада-
ється за рахунок державних коштів» [14].

Ст. 61 Конституції Азербайджанської Рес-
публіки гарантує право на отримання право-
вої допомоги та визначає, що: «I. Кожен має 
право на отримання кваліфікованої правової 
допомоги. II. У передбачених законом випад-
ках правова допомога надається безкоштовно, 
за рахунок держави. III. У будь-якої людини 
з моменту затримання, арешту, пред’явлення 
звинувачення у скоєнні злочину з боку компе-
тентних державних органів є право користу-
ватися допомогою захисника» [15].

Порівняльний аналіз визначення права 
на правову допомогу в різних конституціях 
дає підстави для висновку, що таке право 
не зводиться до права на допомогу адвоката 
у кримінальному процесі та навіть до право-
вої допомоги в судовому процесі, а є більш 
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широким за своїм змістом. Також адвокатуру 
не можна визнати формою надання правової 
допомоги, це особливий суспільний інститут, 
функцією якого є надання професійної пра-
вової допомоги. Крім допомоги, яку надають 
адвокати, існує ще й такий вид, як непрофе-
сійна (ексклюзивна), що її надають не про-
фесійні суб’єкти, які зобов’язані надавати 
правову допомогу іншим суб’єктам, а інші 
особи – це, наприклад, параюристи. Водно-
час аналіз практики конституювання права 
на правову допомогу в різних країнах СНД і 
країнах Балтії засвідчує, що ця практика була 
неоднаковою навіть щодо використання тер-
мінології стосовно одного і того самого права 
на правову допомогу. Ця обставина поясню-
ється, зокрема, відсутністю єдиного консти-
туційно-правового визначення права на пра-
вову допомогу, віднесенням його до різних 
категорій прав людини [16].

Таким чином, процедурні параметри та 
доступність юридичних послуг на ринку є 
одними з тих, які постійно змінюються, на які 
політики можуть впливати, щоб гарантувати 
доступ до правосуддя. Тому необхідно впро-
ваджувати більш стійкі та інклюзивні системи 
шляхом покращення взаємодії з іншими еле-
ментами системи правосуддя, завдяки чому 
доступ до правосуддя стає меншим дорогим 
для громадян та урядів і приведе до кращих 
результатів загалом.

Висновки. Аналіз адміністративно-право-
вого забезпечення реалізації права на отри-
мання професійної правничої допомоги у кра-
їнах-членах ЄС і СНД дозволив з’ясувати 
особливості реалізації вказаного права та 
виокремити деякий позитивний досвід аналі-
зованих країн: порівняння національних схем 

надання правової допомоги свідчить про те, що 
існують принципові відмінності у філософії, 
організації та управлінні системами правової 
допомоги в державах-членах. Стосовно філо-
софії систем, то загальною метою в одних дер-
жавах є загальнодоступні юридичні послуги 
та доступ до правосуддя (у Білорусі, Азер-
байджані), тоді як в інших юридична допо-
мога може бути доступна лише найбіднішим 
(у Латвії, Литві). Адміністративно-правове 
регулювання надання професійної правничої 
допомоги в аналізованих країнах здійснюється 
шляхом: ліцензування юридичної діяльності; 
атестації юристів; фіксування цін на надання 
послуг адвокатами; затвердження Правил 
професійної етики юристів; розроблення різ-
них процедур із надання правової дороги.

Отже, компаративістичний аналіз адміні-
стративно-правового забезпечення реалізації 
права на отримання професійної правничої 
допомоги дозволив виокремити позитивний 
досвід зарубіжних країн: 1) спрощення про-
цедур на отримання допомоги; 2) подальшу 
розробку спеціалізованих процедур для 
частих і нагальних проблем; 3) розроблення 
послуг, що інтегрують юридичну допомогу, 
з іншими видами допомоги; 4) скорочення 
послуг, які є монополією адвокатури; 5) вдо-
сконалення юридичної інформації/консуль-
тацій через створені веб-сайти; 6) фіксовану 
плату замість погодинної плати адвокатів 
за юридичну допомогу; 7) фіксовані збори 
на ринку юридичних послуг; 8) наявність 
страхування судових витрат; 9) медіацію; 
11) повернення грошей за правову допомогу 
від заявників, відповідачів чи з інших джерел 
фінансування (наприклад, від Національної 
лотереї) у бюджет.

Анотація
У статті аналізується досвід країн світу у сфері адміністративно-правового забезпечення 

реалізації надання професійної правничої допомоги. Акцентується увага на тому, що у ЄС 
та інших англомовних країнах використовуються терміни «юридична допомога» та «правова 
допомога» («legal aid») як рівнозначні. У статті доведено, що існують принципові відмінно-
сті у філософії, організації й управлінні системами правової допомоги в різних країнах. Сто-
совно філософії систем, то загальною метою в одних державах є загальнодоступні юридичні 
послуги та доступ до правосуддя (у Білорусі, Азербайджані), тоді як в інших юридична допо-
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мога може бути доступна лише найбіднішим (у Латвії, Литві). Адміністративно-правове регу-
лювання надання професійної правничої допомоги в аналізованих країнах здійснюється шля-
хом: ліцензування юридичної діяльності; атестації юристів; фіксування цін на надання послуг 
адвокатами; затвердження Правил професійної етики юристів; розроблення різних процедур 
із надання правової дороги.

Досвід Фінляндії показав, що адміністративне правове забезпечення реалізації права на про-
фесійну правничу допомогу – це динамічний процес, де критерії надання постійно перегляда-
ються й узгоджуються із сучасними вимогами. Цікавою для України є практика залучення до 
досудового вирішення спорів ресурсів профспілок, а також використання полісів страхування 
судових витрат. Також, на нашу думку, використання цифрових технологій і нетрадиційних 
моделей обслуговування (наприклад, відеоконсультування, онлайн-зворотних дзвінків юрис-
тів державних бюро правової допомоги, онлайн-чатів, електронної системи подання заявок) 
покращить доступність до правосуддя взагалі та вказаного права зокрема.

Ключові слова: правова допомога, забезпечення, право, адміністративно-правове, право-
суддя.

Вorovyk A.V., Derevianko N.Z. Experience of individual foreign countries about administra-
tive and legal ensuring the realization of the law to receive professional legal assistance

Summary
The article analyzes the experience of countries around the world in the field of administrative 

and legal support for the implementation of professional legal assistance. Emphasis is placed on the 
fact that in the EU and other English-speaking countries the terms “juridical aid” and “legal aid” 
are used as equivalent, which translates as “legal aid”. The article proves that there are fundamental 
differences in the philosophy, organization and management of legal aid systems in different countries 
regarding the philosophy of systems, the common goal in some countries is to make public legal 
services and access to justice (Belarus, Azerbaijan), while in other legal aid can be available only to 
the poorest (Latvia, Lithuania); administrative and legal regulation of professional legal assistance in 
the analyzed countries is carried out by: licensing of legal activities; certification of lawyers; fixing 
prices for the provision of services by lawyers; approval of the Rules of professional ethics of lawyers; 
development of various procedures for providing a legal path.

The experience of Finland has shown that the administrative legal enforcement of the right to 
professional legal assistance is a dynamic process, where the criteria for granting are constantly 
reviewed and harmonized with modern requirements. Interesting for Ukraine is the practice of involving 
trade union resources in the pre-trial settlement of disputes, as well as the use of insurance policies 
for court costs. In our opinion, the use of digital technologies and non-traditional service models (for 
example, video counseling, online calls from lawyers of state legal aid offices, online chats, electronic 
application system) will improve access to justice in general and this right in particular.

Key words: legal aid, provision, law, administrative-legal, justice.
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Постановка проблеми. Правовий статус 
морського простору закріплено Конвенцією 
Організації Об’єднаних Націй із морського 
права від 18 грудня 1982 р. (далі – КМП) [8], 
якою він поділений на умовні зони, кожна 
з яких має особливості правового режиму 
їх використання. Актуальним для сучасної 
правової науки предметом розгляду статті є 
специфіка реалізації за КМП 1982 р. у різних 
морських просторах міжнародних зобов’я-
зань України з пошуку та рятування люд-
ського життя на морі, особливості встанов-
лення меж морських пошуково-рятувальних 
районів (далі – МПРР), проблемні питання та 
шляхи їх врегулювання прибережними дер-
жавами на міжнародному рівні.

Формулювання завдання дослідження. 
Мета роботи полягає у науково-теоретичному 
аналізі стану правового регулювання право-
вого режиму МПРР України та встановленні 
його меж, виробленні шляхів прискорення 
реалізації відповідних процесів.

Виклад основного матеріалу. Одним 
із кроків Плану пріоритетних дій Уряду на 
2019 рік, затвердженого розпорядженням 
КМУ від 18 грудня 2018 р. № 1106, у п. 200 було 
визначено забезпечення прийняття плану дій 
із виконання Україною зобов’язань як дер-
жави прапора, держави порту та прибережної 
держави відповідно до міжнародних догово-
рів України та законодавства ЄС [10].

Правовий статус морських просторів 
закріплений КМП, ратифікованою Законом 
України від 3 червня 1999 р. № 728-XIV [20], 
якою Світовий океан поділений на умовні 

зони. Правовий режим таких зон з ураху-
ванням суверенних прав держав визначений 
за територіальним морем, прилеглою зоною 
(Частина ІІ Конвенції з морського права), 
межі котрих визначені Законами України 
«Про державний кордон України», «Про при-
леглу зону України». Змішаний правовий 
режим поширюється на виключну економічну 
зону, континентальний шельф (частини V, VI 
КМП), межі яких визначені Законом України 
«Про виключну (морську) економічну зону 
України» та двосторонніми угодами про кон-
тинентальний шельф. Щодо зон із міжнарод-
ним правовим режимом (відкритого моря, 
району), то будь-яка держава не має права 
претендувати на підпорядкованість будь-якої 
частини такої зони своєму суверенітету, у них 
діє принцип свободи використання.

Між тим свобода відкритого моря не 
виключає наявності зобов’язань держав, 
що його використовують. Таке викори-
стання повинно здійснюватися з дотриман-
ням, зокрема, невід’ємного права кожної 
людини – права на життя, яке серед іншого 
визнано Міжнародним пактом про громадян-
ські та політичні права 1966 р. та в національ-
ній юрисдикції охороняється Конституцією 
та законами України. Саме тому частина VII 
«Відкрите море» КМП включає положення 
зобов’язань держави прапору та прибережної 
держави – надання допомоги під час лиха на 
морі. Реалізація охорони людського життя під 
час лиха на морі Україною як прибережною 
державою забезпечується виконанням між-
народних угод: КМП, Міжнародної конвенції 
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з охорони людського життя на морі 1974 р. 
(далі – Конвенція СОЛАС 74/88) [4], Міжна-
родної конвенції про пошук і рятування на 
морі 1979 р. (далі – Конвенція САР 79) [5], які 
конкретизують зобов’язання з надання допо-
моги під час лиха на морі, зокрема із:

 – забезпечення вжиття усіх необхідних 
заходів з організації зв’язку під час лиха та 
координації у своєму районі відповідальності 
та рятування людей, котрі терплять лихо на 
морі поблизу його берегів (Правило 7 Глави V 
Конвенції СОЛАС 74/88);

 – сприяння організації діяльності й утри-
манню відповідної ефективної пошуково-ря-
тувальної служби для забезпечення безпеки 
на морі та над морем (ст. 98 КМП);

 – співпраці із сусідніми державами шля-
хом взаємних регіональних домовлено-
стей (ст. 98 Конвенції з морського права, 
п. 3.1.8 Додатку до Конвенції САР 79);

 – встановлення МПРР угодою між Сторо-
нами (п. 2.1.4 Додатку до Конвенції САР 79).

З метою належного виконання визначених 
міжнародних зобов’язань України – органі-
зації належного пошуку та рятування на 
морі, зокрема визначення кількості та яко-
сті сил і засобів, об’єму фінансування таких 
заходів – насамперед необхідно розуміти 
розміри та межі того морського простору, що 
є матеріальною базою для виконання прибе-
режною державою міжнародного зобов’я-
зання з пошуку та рятування на морі, є наці-
ональним МПРР.

Конвенція САР 79 визначає пошуково-ря-
тувальний район як район певних розмірів, 
у межах якого забезпечуються пошук і ряту-
вання та який встановлюється угодою між 
відповідними сторонами Конвенції САР 79, 
про укладення котрої повідомляють Генераль-
ного секретаря Міжнародної морської органі-
зації (далі – ІМО) (п. 1.3.1, 2.1.4 Додатка до 
Конвенції САР 79). У разі недосягнення між 
відповідними сторонами угоди про точні кор-
дони МПРР такі сторони застосовують всі 
можливі зусилля для досягнення угод про 
відповідні заходи, згідно з якими в такій зоні 

забезпечується рівноцінна спільна координа-
ція пошуку і рятування, про що повідомля-
ють Генерального секретаря (п. 2.1.5 Додатку 
до Конвенції САР 79) [5].

Також Конвенція САР 79 визначає, що сто-
ронам слід вступати в угоди щодо пошуку 
та рятування із сусідніми державами для 
об’єднання їхніх можливостей, встановлення 
загального порядку дій, проведення спільної 
підготовки і навчань, регулярних перевірок 
міждержавних каналів зв’язку, візитів між пер-
соналом рятувально-координаційних центрів і 
обміну інформацією стосовно пошуку і ряту-
вання (п. 3.1.8 Додатку до Конвенції САР 79). 
Із положень Конвенції САР 79 зрозуміло, що 
межі МПРР кожної прибережної держави 
та порядок взаємодії пошуково-рятуваль-
них організацій сторін Конвенції визнача-
ється угодами із сусідніми державами [5].

У рамках Глобальної інтегрованої інфор-
маційної системи з питань судноплавства 
(GISIS), повідомлення та розповсюдження 
сповіщень якої здійснюється державами-чле-
нами ІМО за резолюціями А 1029 (26) від 
26 листопада 2009 р., А 1074 (28) від 15 січня 
2014 р., визначені зовнішні кордони МПРР 
на Чорному й Азовському морях. Морськими 
просторами України є води Чорного й Азов-
ського морів, які межують у Чорному морі 
з Республікою Болгарія, Румунією, Турецькою 
Республікою (далі – ТР), Російською Федера-
цією (далі – РФ); в Азовському морі – з РФ. Гру-
зія не має спільної межі з Україною та межує 
з ТР і РФ. Усі зазначені причорноморські 
держави є учасниками Конвенції САР 79 [3].

Україна приєдналася до Конвенції САР 
79 відповідно до постанови Верховної Ради 
України від 17 листопада 1992 р. № 2786-
XII [15], ця угода для України набрала чин-
ності 4 квітня 1993 р. Поправки до Кон-
венції САР 79 були прийняті Комітетом із 
безпеки на морі Міжнародної морської орга-
нізації у 1998 р. резолюцією КБМ 70(69) 
від 18 травня 1998 р. та набрали для України 
чинності 01 січня 2000 р. Поправки до Кон-
венції САР 79, прийняті Комітетом з безпеки 
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на морі у 2004 р. резолюцією КБМ 155 (78) 
від 20 травня 2004 р., набрали для України 
чинності 01 липня 2006 р. [3].

Республіка Болгарія 08 липня 1999 р. при-
єдналася до Конвенції САР 79, котра набрала 
чинності 07 серпня 1999 р. (SAR/Circ/66  
від 23 серпня 1999 р.). Румунія 19 березня 
1999 р. приєдналася до Конвенції САР 79, що 
набрала чинності 18 квітня 1999 р. (SAR/Circ/64  
від 25 березня 1999 р.). Грузія 24 вересня 
1995 р. приєдналася до Конвенції САР 79  
(BS/SAR-13/x/y жовтня 2016 р.). ТР ратифіку-
вала Конвенцію САР 79 у 1985 р., яка набрала 
чинності у 1989 р. (COMSAR 12/INF.7 від 
25 січня 2008). РФ ратифікувала Конвенцію 
САР 79 Федеральним Законом від 17 грудня 
1998 р. № 186, угода набрала для РФ чинності 
25 травня 2000 р. [6].

Підтримуючи цілі та положення Конвенції 
САР 79, Україна, Республіка Болгарія, Руму-
нія, ТР, Грузія, РФ 27 листопада 1998 р. уклали 
Угоду про співробітництво причорноморських 
держав із пошуку та рятування на Чорному 
морі (далі – УЧМ) [21], ратифіковану Законом 
України від 28 листопада 2002 р. № 322-IV, 
про що ТР як депозитарієм УЧМ сповіщене 
ІМО (SAR.6/Circ/45 від 05 травня 2010 р.) [2].

У ст. 5 УЧМ причорноморських держав 
визначено, що МПРР встановлюються на 
основі двосторонніх та / або багатосторонніх 
угод між її сторонами. Сторони інформують 
один одного про укладення таких угод, а до 
встановлення МПРР пошуково-рятувальні 
операції здійснюються сторонами шляхом 
координації та співробітництва спільно або 
згідно із принципом першого прибуття на 
місце, де проводитиметься пошук і ряту-
вання. Виконання однією зі сторін пошуко-
во-рятувальної операції в районі не надає 
іншій стороні будь-яких прав або переваг 
щодо цього району у майбутньому. З ураху-
ванням вищезазначених положень Конвенції 
САР 79 та Угоди УЧМ визначення меж і коор-
динат МПРР кожної прибережної держави 
необхідно здійснювати за окремими дво- 
чи багатосторонніми угодами [1].

Отже, варто дослідити, чи укладалися такі 
угоди щодо МПРР Україною з іншими при-
чорноморськими державами.

Україна серед усіх причорноморських дер-
жав такі угоди укладала лише з РФ, до них 
належить насамперед Угода між Кабінетом 
Міністрів України (далі – КМУ) й Урядом РФ 
про співробітництво в морському й авіацій-
ному пошуку і рятуванні на Чорному й Азов-
ському морях, підписана 27 жовтня 2010 р. 
в  м. Києві та затверджена постановою КМУ 
від 22 серпня 2011 р. № 890 [13]. Також мають 
значення Договір між Україною і РФ про спів-
робітництво у використанні Азовського моря 
і Керченської протоки, підписаний 24 грудня 
2003 р. в Керчі, ратифікований Законом Укра-
їни від 20 квітня 2004 р. № 1682-IV [18], а 
також Угода між КМУ й Урядом РФ про заходи 
щодо забезпечення безпеки мореплавства в 
Азовському морі та Керченській протоці, під-
писана 20 березня 2012 р., затверджена поста-
новою КМУ від 01 серпня 2012 р. № 694 [11].

Так, п. 2 ст. 2 Угоди з РФ 2010 р. визна-
чено, що Сторони розглядають розмежу-
вальну лінію між їхніми прилеглими райо-
нами польотної інформації над морем як 
межу між пошуково-рятувальними районами 
для морських та авіаційних цілей. Тобто ця 
Угода з РФ містить бланкетну норму та від-
силає до визначених меж районів польотної 
інформації (районів авіаційного пошуку і 
рятування). Так, ст. 3 Угоди між КМУ й Уря-
дом РФ про співробітництво в галузі авіацій-
ного пошуку і рятування, підписаної 12 липня 
2012 р. та затвердженої постановою КМУ від 
28 листопада 2012 р. № 1094 [12], визначено, 
що сторони розглядають кордон між суміж-
ними територіями держав сторін як кордон 
між їхніми МПРР.

Ще одна бланкетна норма цієї Угоди від-
силає до Договору між Україною і РФ про 
українсько-російський державний кордон, 
підписаного 28 січня 2003 р. та ратифікова-
ного Законом України від 20 квітня 2004 р. 
№ 1681-IV [19], у ст. 2 якого визначено, що 
українсько-російський державний кордон 
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проходить так, як це зазначено в Описі про-
ходження державного кордону між Україною 
та РФ і зображено суцільною лінією черво-
ного кольору на картах державного кордону 
між Україною та РФ. Встановлено, що межа 
та координати МПРР України і РФ збігаються 
з межею району польотної інформації (авіа-
ційного пошуку і рятування) та державного 
кордону обох держав.

Однак, як вказано у Законі України «Про 
забезпечення прав і свобод громадян та право-
вий режим на тимчасово окупованій території 
України» від 15 квітня 2014 р. № 1207-VII [9], 
агресія РФ зумовила тимчасову окупацію вну-
трішніх морських вод і територіального моря 
України навколо Криму, виключної (морської) 
економічної зони України вздовж узбережжя 
Криму та прилеглого до узбережжя півос-
трова континентального шельфу України, на 
які поширюється юрисдикція органів держав-
ної влади України відповідно до норм міжна-
родного права, Конституції та законів України 
(ст. 1, 3 Закону).

Україною як членом ІМО під час засідань 
на Комітеті з безпеки на морі та Юридичному 
комітеті ІМО з 2014 р. неодноразово заявлено 
та зроблено відповідні застереження щодо 
незаконної окупації РФ територій України, 
про обмеження виконання Україною взятих 
на себе міжнародних зобов’язань на окупо-
ваних територіях, що спричиняє шкоду та 
несе невиправдані ризики для безпеки суд-
ноплавства у цих регіонах, у т. ч. з питань 
пошуку та рятування на морі, про що секре-
таріатом ІМО доведено до усіх держав-учас-
ниць ІМО циркулярними листами (Circ. Letter 
№ 3453 (08 травня 2014 р.), 3490 (07 жовтня 
2014 р.), 3602 (29 жовтня 2015 р.) [2].

Також Україною заявлено про незаконне 
зазначення РФ у Глобальній інтегрованій 
інформаційній системі з питань судноп-
лавства (GISIS), повідомлення та розпов-
сюдження інформації про функціонування 
морських рятувальних підцентрів Керч і 
Севастополь під час окупації території Укра-
їни, що було доведено Україною держа-
вам-членам ІМО документом NCSR4/INF.15,  

відображено в модулі Глобального плану 
з пошуку та рятування системи GISIS 
(Circ. Letter № 3603 від 04 листопада 2015 р., 
№ 3777 від  26 вересня 2017 р.) [2].

У зв’язку зі збройною агресією РФ проти 
України прийнято Закон України від 6 грудня 
2018 р. № 2643-VIII «Про припинення дії 
Договору про дружбу, співробітництво і 
партнерство між Україною і РФ», яким із 
01 квітня 2019 р. припинено дію Договору 
про дружбу, співробітництво і партнерство 
між Україною і РФ, учиненого 31 травня 
1997 р. та ратифікованого Україною 14 січня 
1998 р. [17]. Положення та норми Угоди 
між КМУ й Урядом РФ про співробітництво 
в морському й авіаційному пошуку і ряту-
ванні на Чорному й Азовському морях [23] 
не дотримуються з боку російської сторони, 
і сьогодні порядок взаємодії з урахуванням 
незаконної окупації території України щодо 
МПРР не може бути вирішеним.

Щодо українсько-турецької взаємодії 
з МПРР, то нині склалася така ситуація. 
7 травня 1997 р. у Стамбулі був підписаний 
Протокол між Делегацією України та Деле-
гацією ТР про делімітацію пошуково-ряту-
вальних районів на Чорному морі. Підпи-
сання Протоколу делегацією України було 
зроблено із застереженням щодо необхід-
ності його затвердження Урядом України. 
Відповідно до ст. 8 Віденської конвенції про 
право міжнародних договорів 1969 р., до якої 
Україна приєдналася Указом Президії Вер-
ховної Ради Української РСР від 14 квітня 
1986 р. № 2077-XI [16], відповідний акт, що 
стосується укладення договору, не має юри-
дичного значення, якщо його згодом не під-
тверджено цією державою.

Відповідно до системного тлумачення 
ст. 6, 8, 12 Закону України «Про міжнародні 
договори України» питання визначення меж 
МПРР на Чорному морі, визначені Прото-
колом, належать до предмету міжнародних 
договорів, які укладаються від імені Уряду 
України та підлягають затвердженню поста-
новою КМУ. Отже, із затвердженням Про-
токолу Урядом України останній вважати-
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меться таким, що набув чинності для України 
відповідно до ст. 8, 24 Віденської конвенції 
про право міжнародних договорів 1969 р. та 
ст. 14 Закону України «Про міжнародні дого-
вори України», але досі затвердження Урядом 
України Протоколу так і не відбулося.

Координати меж українського та турець-
кого МПРР, визначених Протоколом, збіга-
ються із координатами:

 – межі континентального шельфу між 
Україною і ТР в Чорному морі відповідно 
до Угоди про кордон континентального 
шельфу між Україною і ТР в Чорному морі 
від 30 травня 1994 р.;

 – межі економічних (морських) зон між 
Україною і ТР відповідно до Угоди про кор-
дон економічних (морських) зон України і ТР 
від 30 травня 1994 р.

Між тим фактично морські пошуково-ря-
тувальні служби України та ТР використо-
вують Протокол для визначення меж україн-
ського та турецького МПРР за визначеними 
Протоколом координатами. Водночас ще 
25 лютого 2004 р. у Москві була підписана 
міжурядова Угода між ТР і РФ про співро-
бітництво в морському пошуку і рятуванні 
на Чорному морі [22], про що після набуття 
нею чинності обидві сторони нотифікували 
Генерального секретаря ІМО (документ ІМО 
SAR.6/Circ.25 від 06 червня 2005 р.). Згідно зі 
ст. 3 цієї Угоди («Делімітація пошуково-ряту-
вальних районів») лінія зовнішнього кордону 
МПРР ТР і РФ проведена шляхом поєднання 
точок із такими самими географічними коор-
динатами, як вони визначені Протоколом між 
Україною та ТР у 1997 р. [2].

З аналогічною міжнародно-правовою 
колізією зіткнулася і Грузія через збіг від-
повідно грузинсько-турецьких і турець-
ко-російських координат МПРР. Узгодження 
проекту Угоди про співробітництво в мор-
ському пошуку і рятуванні на Чорному морі 
між Грузією та ТР, розробленого декілька 
років тому, нині уповільнено турецькою сто-
роною, очевидно, через проблему «накла-
дання» координат один на одного. З метою 
врегулювання питання щодо делімітації 

МПРР між Україною та ТР необхідне засто-
сування дипломатичних і юридичних захо-
дів, зокрема затвердження Протоколу поста-
новою КМУ, надіслання ноти МЗС України 
на адресу МЗС ТР про підтвердження укра-
їнською стороною визначених Протоколом 
1997 р. ліній зовнішніх меж МПРР України 
та ТР з відповідними географічними коор-
динатами; дипломатичні консультації МЗС 
України та МЗС ТР щодо вирішення про-
блеми збігу координат меж МПРР за укра-
їнсько-турецькою Угодою та координат, 
зазначених турецько-російською Угодою; 
інформування ІМО та за потреби звернення 
України до міжнародних судових органів.

Нині укладення угоди між Україною та 
Румунією з питань співробітництва у сфері 
пошуку і рятування у Чорному морі, як 
цього вимагає Глава 2 Додатку Конвенції 
САР 79 і ст. 5 УЧМ, не відбулося. Фактично 
використовуються координати МПРР обох 
держав із розмежуванням по морю, визначені 
за рішенням Міжнародного суду ООН у Гаазі 
від 03 лютого 2009 р., який розглядав справу 
щодо розмежування морських просторів у 
Чорному морі між Україною та Румунією [7]. 
Результатом запровадження таких координат 
на національному рівні став Указ Президента 
України «Про охорону суверенних прав Укра-
їни в межах виключної (морської) економіч-
ної зони та континентального шельфу у пів-
нічно-західній частині Чорного моря» від 
05 жовтня 2009 р. № 801 [14].

Укладення Угоди між Україною та Респу-
блікою Болгарія з питань співробітництва 
у сфері пошуку і рятування у Чорному морі, 
як цього вимагає Глава 2 Додатку Конвен-
ції САР 79 та ст. 5 Угоди причорноморських 
держав, не відбулося. Фактично використо-
вуються координати меж МПРР із урахуван-
ням координат, визначених Протоколом між 
делегаціями Республіки Болгарія та Румунією 
з делімітації пошуково-рятувального району 
на Чорному морі від 08 травня 1997 р., а також 
даних, заявлених Республікою Болгарія у Гло-
бальній інтегрованій інформаційній системі 
з питань судноплавства (GISIS) [3].
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З урахуванням визначеного можна запро-
понувати такі висновки щодо формування 
зовнішньої межі МПРР України, яка сьогодні 
належним чином не закріплена. Фактично 
МПРР України не був сформований на під-
ставі таких двосторонніх ситуацій:

 – із РФ через ігнорування цією державою 
із 2014 р. можливих меж МПРР, встановлених 
за Угодою між КМУ й Урядом РФ про співро-
бітництво в морському й авіаційному пошуку 
і рятуванні на Чорному й Азовському морях, 
2010 р., які мали збігатися з межею району 
польотної інформації та не встановленим 
на морі державним кордоном цих держав;

 – із ТР через не підтвердження Украї-
ною Протоколу між Делегацією України та 
Делегацією ТР про делімітацію пошуково- 
рятувальних районів на Чорному морі 
від 7 травня 1997 р.;

 – із Румунією через не відображення 
рішення Міжнародного суду ООН від 
3 лютого 2009 р. у двосторонньому протоколі 
щодо меж МПРР;

 – із Болгарією через не приділення обома 
сторонами уваги питанню взаємного впоряд-
кування меж власних МПРР.

Для врегулювання питання щодо розмеж-
ування МПРР із ТР, Румунією та Болгарією 
необхідно застосовувати насамперед двосто-
ронні дипломатичні та юридичні заходи, і 
лише за умови їх послідовної невдачі здійсню-
вати інформування ІМО та звернення до між-
народних судових органів. Упорядкування меж 
МПРР із РФ за умов окупації Росією Криму, 
акваторій Азовського та Чорного морів мож-
ливе насамперед у рамках міжнародних судо-
вих та арбітражних процедур. Вказані питання 
потребують окремого наукового дослідження.

Анотація
У статті розглянуто виклики, що існують стосовно правових механізмів визначення меж 

морського пошуково-рятувального району (МПРР) України, досліджено особливості та про-
блематику визначення цих меж за останні три десятиріччя, висвітлено врегулювання цих від-
носин двосторонніми угодами прибережних держав Азово-Чорноморського басейну.

Зроблено висновки щодо формування зовнішньої межі МПРР України, яка сьогодні належ-
ним чином не закріплена. Доводиться, що фактично МПРР України не був сформований 
на підставі низки двосторонніх ситуацій. Зокрема, з Російською Федерацією межі МПРР 
не закріплені через ігнорування цією державою із 2014 р. таких можливих меж, встановле-
них за двосторонньою міжурядовою Угодою про співробітництво в морському й авіаційному 
пошуку і рятування на Чорному й Азовському морях 2010 р., які мали збігатися з межею району 
польотної інформації та не встановленим на морі державним кордоном цих держав.

Межі МПРР із Туреччиною не закріплені через не підтвердження Україною Протоколу між 
Делегацією України та Делегацією Туреччини про делімітацію пошуково-рятувальних районів 
на Чорному морі від 7 травня 1997 р. Межі МПРР із Румунією не визначені остаточно через не 
відображення рішення Міжнародного суду ООН від 3 лютого 2009 р. у двосторонньому укра-
їнсько-румунському протоколі щодо меж МПРР. Із Болгарією межі МПРР не визначені через 
не приділення обома сторонами уваги питанню взаємного впорядкування меж власних МПРР.

Автором доводиться, що для врегулювання питання щодо розмежування МПРР із Туреччи-
ною, Румунією та Болгарією необхідно застосовувати насамперед двосторонні дипломатичні 
та юридичні заходи, і лише за умов їх послідовної невдачі здійснювати інформування Міжна-
родної Морської Організації та звернення до міжнародних судових органів. Упорядкування 
меж МПРР із Росією за умов окупації нею Криму, акваторій Азовського та Чорного морів мож-
ливе насамперед у рамках міжнародних судових та арбітражних процедур.

Ключові слова: морські простори, відкрите море, державний кордон, морський пошуко-
во-рятувальний район, розмежування морських просторів, пошук і рятування на морі.
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Kuprii A.A. Legal status of the boundaries of the Maritime Search and Rescue Zone  
of Ukraine

Summary
The article considers the existing challenges of legal mechanisms for defining the boundaries 

of the Maritime Search and Rescue Zone (MSRZ) of Ukraine, examines the features and issues 
of defining these boundaries over the past three decades and highlights the relevant settlement of 
bilateral relations by coastal states of the Azov-Black Sea basin.

The author proposes conclusions on the formation of the external boundary of the MSRZ of 
Ukraine, which as of today is not properly fixed. It is proved that in fact the MSRZ of Ukraine was 
not formed on the basis of a number of bilateral situations. In particular, with the Russian Federation, 
the boundaries of the MSRZ have not been fixed due to the Russia’s disregard since 2014 on such 
possible boundaries established by the bilateral intergovernmental Agreement on Cooperation in 
Maritime and Aviation Search and Rescue in the Black and Azov Seas in 2010 which were to coincide 
with the boundaries of the flight information area and the state borders of these two states not well 
established at sea.

MSRZ boundaries with Turkey are not fixed due to Ukraine’s failure to confirm the Protocol between 
the Delegation of Ukraine and the Turkish Delegation on Delimitation of Search and Rescue Zones 
on the Black Sea of May 7, 1997. MSRZ borders with Romania have not been definitively determined 
due to failure to reflect the International Court of Justice Decision of February 3, 2009 in the bilateral 
Ukrainian-Romanian protocol on the boundaries of the MSRZ. With Bulgaria, the boundaries of the 
MSRZ have not been defined due to the failure of both parties to pay attention to the issue of mutual 
regulation of the boundaries of their MSRZ in general.

The author argues that in order to resolve the issue of boundaries establishment of the MSRZ 
with Turkey, Romania and Bulgaria, it is necessary to apply primarily bilateral diplomatic and 
legal measures, and only in case of their consistent failure – to inform the International Maritime 
Organization and to appeal the international courts. The regulation of the boundaries of the MSRZ 
with Russia in the conditions of Russian occupation of Crimea, of the waters of the Azov and Black 
Seas is possible primarily in the framework of international court or arbitration proceedings.

Key words: delimitation of maritime spaces, high seas, maritime search and rescue zone, maritime 
spaces, state border, search and rescue at sea.
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ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД І ПОВНА ЮРИСДИКЦІЯ СУДІВ  
У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Постановка проблеми. Практика тлума-
чення та застосування адміністративно-де-
ліктного законодавства вітчизняними судами 
показує їх непослідовність щодо розуміння 
меж допустимого судового контролю за поста-
новами адміністративних органів про притяг-
нення до відповідальності за вчинення адміні-
стративного правопорушення та застосування 
адміністративних стягнень. Значно поширена 
у судовій практиці позиція про неприпу-
стимість для судів оцінювати законність та 
обґрунтованість цих постанов адміністратив-
них органів з огляду на наділення їх законо-
давством певними межами управлінського 
розсуду, виключність повноважень та експер-
тизи компетентних адміністративних органів. 
Водночас, ознайомившись із положеннями 
Конвенції про захист прав людини й осново-
положних свобод (далі – Конвенції) про право 
на справедливий суд і з відповідною частиною 
практики Європейського суду з прав людини 
(далі – ЄСПЛ), маємо підстави стверджувати, 
що зазначений підхід не відповідає цим пра-
вовим джерелам, а також правовим позиціям 
Європейського суду справедливості щодо 
обмеження юрисдикції судів дискреційними 
повноваженнями адміністративних органів.

Виклад основного матеріалу. Обґрун-
товуючи висновок щодо невідповідності 
практики тлумачення та застосування адмі-
ністративно-деліктного законодавства вітчиз-
няними судами найкращим стандартам пра-
восуддя та пропонуючи рішення питання 
співвідношення повноважень судів і дискре-

ції адміністративних органів у справах про 
адміністративні правопорушення, необхідно 
звернутися також до напрацювань наукового 
співтовариства, зокрема до матеріалів дослі-
дження М. Аллена.

Насамперед розглянемо підстави вважати 
застосовними у справах про адміністративне 
правопорушення конвенційних гарантій спра-
ведливого судового розгляду та приділимо 
увагу їхнім вимогам, які найбільшою мірою 
мають відбиватися на тлумаченні адміні-
стративно-деліктних правових норм. Так, за 
змістом положень ст. 6 Конвенції кожен має 
право на справедливий і публічний розгляд 
його справи упродовж розумного строку неза-
лежним і безстороннім судом, встановленим 
законом, котрий вирішить спір щодо його 
прав та обов’язків цивільного характеру або 
встановить обґрунтованість будь-якого вису-
нутого проти нього кримінального обвину-
вачення. На доповнення до того приписами 
цієї статті встановлюється, що кожен, кого 
обвинувачено у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, вважається невинуватим доти, 
доки його вину не буде доведено в законному 
порядку. Більше того, передбачається, що кож-
ний обвинувачений у вчиненні кримінального 
правопорушення має щонайменше такі права:

– бути негайно і детально поінформова-
ним зрозумілою для нього мовою про харак-
тер і причини обвинувачення, висунутого 
проти нього;

– мати час і можливості, необхідні для під-
готовки свого захисту;
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– захищати себе особисто чи використову-
вати юридичну допомогу захисника, вибраного 
на власний розсуд, або – за браком достатніх 
коштів для оплати юридичної допомоги захис-
ника – одержувати таку допомогу безоплатно, 
коли цього вимагають інтереси правосуддя;

– допитувати свідків обвинувачення або 
вимагати, щоб їх допитали, а також вима-
гати виклику й допиту свідків захисту на тих 
самих умовах, що і свідків обвинувачення;

– якщо він не розуміє мови, яка використо-
вується в суді, або не розмовляє нею, – одер-
жувати безоплатну допомогу перекладача [1].

Те, чи має місце встановлення обґрун-
тованості кримінального обвинувачення як 
визначальний критерій вирішення питання 
про поширення кримінально-правових гаран-
тій справедливого судового розгляду, визна-
чається, керуючись усталеним у правових 
позиціях ЄСПЛ автономним (від термінології 
національного законодавства) та сутнісним 
підходом до тлумачення поняття «кримінальне 
обвинувачення». Користуючись узагальнен-
нями довідниково-аналітичного видання, при-
свяченого кримінально-правовим гарантіям 
справедливого судового розгляду, зазначимо, 
що їх застосовність визначається за допо-
могою декількох критеріїв, із-поміж яких:

1) внутрішня правова належність правопо-
рушення – має відносну вагу, адже є вирішаль-
ним, лише якщо національне законодавство 
визначає правопорушення кримінальним, 
тоді як протилежний висновок спонукає до 
дослідження сутності правопорушення;

2) характер правопорушення – є найваж-
ливішим та оцінюється з урахуванням таких 
обставин:

– чи правова норма застосовується до всіх 
суб’єктів або стосується винятково окре-
мих суб’єктів або їх групи за певною озна-
кою (наприклад, не може бути криміналь-
ним покаранням санкція, закріплена певним 
договором, або та, що застосовується як 
дисциплінарне стягнення, або та, яка спря-
мовувалася лише на певну групу осіб не як 
загальна вимога);

– чи провадження порушене представни-
ком державного органу відповідно до його 
правових владних повноважень;

– чи правова норма має репресивне та пре-
вентивне призначення (а не призначення забез-
печити виконання обов’язку шляхом примусо-
вого стягнення відповідних сум як покарання; 
або компенсаторне призначення, спрямоване 
на відновлення становища до правопорушення 
чи відшкодування втрат, пов’язаних із його 
розслідуванням; або профілактичне призна-
чення, яке має, наприклад, вилучення водій-
ського посвідчення за відмову від проход-
ження медичного огляду на стан сп’яніння);

– чи засудження до будь-якого покарання 
залежить від доведення вини;

– якою є галузева належність подібних 
проваджень в інших державах – учасницях 
Ради Європи;

– чи правова норма спрямована на забезпе-
чення суспільних інтересів, які зазвичай охо-
роняються кримінальним правом (підтримку 
довіри суспільства до належного адміністру-
вання фондовим ринком і захисту прав його учас-
ників, забезпечення конкуренції на ринку шля-
хом застосування санкцій за угоджені дії тощо);

3) суворість покарання, яке може бути 
застосоване за правопорушення (принципова 
можливість позбавлення волі правопоруш-
ника прямо або внаслідок невиконання більш 
м’якого стягнення є визначальним факто-
ром, однак навіть адміністративний штраф 
у розмірі декількох євроцентів був визнаний 
достатньо серйозним) [2, c. 10].

Аналіз практики ЄСПЛ щодо застосування 
кримінального аспекту гарантій справедли-
вого судового розгляду до процедур адміні-
стративно-деліктного судочинства свідчить, 
що адміністративними стягненнями, визна-
ними достатньо суворими для того, щоб 
вважатися кримінальними покараннями для 
цілей визначення сфер застосування гарантій 
справедливого судового розгляду, відповідно 
до матеріалів практики ЄСПЛ є: 1) попе-
редження з можливістю накладення адмі-
ністративного штрафу або більш суворого 
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стягнення; 2) адміністративний штраф; 3) поз-
бавлення права займатися підприємницькою 
діяльністю, займати посади публічної служби 
або виборні посади тощо; 4) позбавлення 
права управління транспортним засобом на 
6 місяців; 5) конфіскація; 6) адміністративний 
арешт [3, с. 16].

Водночас за деяких обставин у практиці 
тлумачення та застосування Конвенції слід 
диференціювати ступінь суворості кон-
венційних вимог залежно від характеру та 
наслідків того, що за конвенційною класи-
фікацією визнається кримінальним право-
порушенням. Із матеріалів практики ЄСПЛ 
випливає, що, незважаючи на те, що кримі-
нальні процеси, які стосуються покладання 
кримінальної відповідальності та засто-
сування каральних і стримуючих заходів, 
визначають межі застосування конвенційних 
гарантій, зрозуміло, що існують кримінальні 
справи, які не несуть на собі серйозного 
клейма. Очевидно, що різні «кримінальні 
звинувачення» мають різну вагу. До того ж 
автономне тлумачення поняття «кримінальне 
обвинувачення» лягло в основу поступового 
поширення кримінальних гарантій на справи, 
які, формально кажучи, не належать до кате-
горій, що підпадають під кримінальне зако-
нодавство, якими, наприклад, є справи про 
адміністративні правопорушення (Буткевич 
проти Росії, заява № 5865/07, п. 89) [4]. Роз-
мірковуючи над цим, ЄСПЛ дійшов переко-
нання, що, беручи до уваги велику кількість 
незначних правопорушень із кримінальною 
природою та кримінальними санкціями за 
них, держава-учасник має достатні підстави 
для звільнення судів від завдання щодо їх 
розгляду для ухвалення першого рішення по 
суті та вирішення питання про застосування 
кримінальних покарань. Зміна підвідом-
чості в аспекті переслідування та розгляду 
цих правопорушень на користь адміністра-
тивних органів не є несумісною з Конвен-
цією, за тієї умови, що заінтересована особа 
матиме можливість оскаржити будь-яке 
рішення щодо неї до суду, який забезпечить 

дотримання усіх гарантій, передбачених 
ст. 6 Конвенції  (Озтюрк проти Німеччини, 
заява № 8544/79, п. 49) [5].

Із вищенаведеного випливає відповід-
ність конвенційним вимогам встановлення 
обґрунтованості кримінального обвинува-
чення, у т. ч. під час проваджень у справі про 
адміністративні правопорушення, за умови, 
що рішення відповідного адміністративного 
органу може бути переглянуте у порядку 
судового оскарження із забезпеченням усіх 
гарантій справедливого судового розгляду. 
Для цього поруч із дотриманням закріпле-
них конвенцією мінімальних процесуальних 
стандартів критичне значення має закрі-
плення за судом юрисдикції над обстави-
нами справи та їх юридичною оцінкою, що 
порушує питання про співвідношення дис-
креційних повноважень адміністративних 
органів зі встановленою зазначеним міжна-
родно-правовим договором концепцією про 
повну юрисдикцію судів над обставинами 
справи, у яких відповідними адміністратив-
ними органами з використанням їх тією чи 
іншою мірою дискреційних повноважень 
ухвалюються рішення.

Ознайомившись із правовими позиціями 
ЄСПЛ із питання обмеження юрисдикції судів 
дискреційними повноваженнями адміністра-
тивних органів, зазначимо, що несумісним 
із правом на справедливий судовий розгляд є 
зв’язаність судів висновками адміністратив-
них органів, які вирішальним чином впли-
нули на зміст остаточного судового рішення 
без їх перевірки судом. Наприклад, пору-
шенням Конвенції визнається неможливість 
оспорити перед судом те, як адміністратив-
ний орган у межах його дискреційних повно-
важень оцінив обставини, що мають значення 
для справи. Натомість суд, уповноважений 
на розгляд справи про адміністративне пра-
вопорушення із кримінально-правовою при-
родою, має врахувати усі заперечення проти 
оскаржуваного рішення адміністративного 
органу та дослідити кожен його аспект, не від-
мовляючись від юрисдикції над фактичними 
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обставинами справи та їх правовою оцінкою. 
Зокрема, у контексті обставин справи ЄСПЛ 
конкретизував, що національний суд мав 
опрацювати питання за питанням із тих, що 
стосуються фактів і права, для встановлення 
законності й обґрунтованості рішення про 
введення у фінансовій установі тимчасової 
адміністрації, оцінивши відповідність фінан-
сового стану установи незалежно від того, що 
це питання має переважно технічний харак-
тер. Брак спеціальних знань для виконання 
цього завдання, за слушним зауваженням 
ЄСПЛ, може бути компенсований залученням 
експертів та/або переданням справи на роз-
гляд колегії спеціалізованих суддів (Кредитна 
спілка «Пріа» та інші проти Чеської Респу-
бліки, заява № 72034/01, п. 111–113) [6]. Так 
само ЄСПЛ визнав неприйнятним винесення 
за межі юрисдикції національних судів пере-
вірки того, чи є правомірним обґрунтування 
рішення суб’єкта владних повноважень поси-
ланням на необхідність цього рішення для 
забезпечення безпеки суспільства та публіч-
ного порядку. Неможливість з’ясувати дійсну 
наявність підстав для прийняття адміністра-
тивним органом негативного рішення для 
заявника з міркувань безпеки суспільства, 
так само як і самоусунення суду від оцінки 
пропорційності цього рішення, були визнані 
порушенням права на доступ до правосуддя 
(Tinnelly & Sons Ltd та інші та McElduff та 
інші проти Сполученого Королівства, заява 
№ 20390/92, п. 74–75) [7].

На противагу вищевикладеному, за оцін-
кою ЄСПЛ, належна судова перевірка право-
мірності рішення адміністративного органу 
із забезпеченням учасникам справи належ-
них процесуальних гарантій мала місце 
у справі про порушення законодавства про 
захист економічної конкуренції, у якій ЄСПЛ 
визнав достатнім обсяг судового контролю 
за рішенням про накладення штрафних санк-
цій за недобросовісну конкуренцію, оскільки 
національні суди:

– ґрунтовно вивчили фактичні та правові 
аспекти звинувачень проти підприємства;

– належним чином перевірили добросо-
вісність використання органом забезпечення 
державного захисту конкуренції у підприєм-
ницькій діяльності його інквізиційних і санк-
ційних повноважень;

– з’ясували наявність усіх підстав для при-
йняття адміністративного рішення та його 
пропорційність;

– мали достатньо повноважень для оцінки 
того, що штраф відповідає характеру та наслід-
кам адміністративного антиконкурентного 
правопорушення, а також щоб змінити роз-
мір штрафу за необхідності (A. Menarini Diag-
nostics S.r.l. проти Італії, заява № 43509/08, 
п. 63–68) [8].

Принагідно зауважимо, що вищенаве-
дена правова позиція ЄСПЛ стосовно пов-
ного охоплення предметом судового розгляду 
обставин справи незалежно від дискреційних 
повноважень адміністративних органів ціл-
ком узгоджується із практикою Європейського 
суду справедливості. Ця міжнародна судова 
установа неодноразово підтвердила правиль-
ність думки про необхідність наділення судів 
повною юрисдикцією, зауважуючи, зокрема, 
що судова система Європейського Союзу має 
вирішувати справи, ґрунтуючись на поданих 
заявником доказах на підтвердження його 
правових вимог, і не може посилатися на дис-
креційність повноважень Європейської Комі-
сії як на підставу для утримання від належ-
ного дослідження питань права та фактів 
(п. 24 Рішення Європейського суду справедли-
вості від 24 жовтня 2013 р. у справі C-510/11 P 
«Коне Оуж та інші проти Європейської Комі-
сії») [9]. Європейський суд справедливості 
має юрисдикцію не лише оцінювати пра-
вомірність адміністративного стягнення за 
порушення законодавства про економічну 
конкуренцію, але й змінювати його розмір чи 
скасувати його. Неспроможність національ-
них судів перевірити оскаржуване адміністра-
тивне рішення в усіх його аспектах, таких як 
кваліфікація правопорушення, визначення й 
оцінка доказів, накладення санкції не забез-
печує ефективний судовий захист. Водночас 



62 № 12/2020                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; 
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

від судів не вимагається самостійно розслі-
дувати та досліджувати обставини справи й 
обирати захід стягнення, якщо винуватість 
правопорушника вважатиметься доведеною 
(Рішення Європейського суду справедливо-
сті від 21 січня 1992 р. у справі «Otto Pressler 
Weingut-Weingrosskellerei GmbH & Co. KG 
проти Федеративної Республіки Німеччина» 
№ C-319/90) [10]. Наприклад, у справі про 
визначення ринку для встановлення злов-
живання домінуючим становищем Європей-
ський суд справедливості вказав на те, що, 
хоча судова практика європейського співто-
вариства визнає, що Європейська Комісія 
має свободу розсуду в економічних або тех-
нічних питаннях, це не означає, що суд спів-
товариства має відмовитися від перегляду 
тлумачення комісією економічних чи техніч-
них даних. Для належного врахування аргу-
ментів сторін суд співтовариства повинен не 
тільки встановити, чи представлені докази є 
фактично точними, надійними та послідов-
ними, але також має визначити, чи містять 
ці докази всі відповідні дані, які мають вра-
ховуватися під час оцінки ситуації, що є осо-
бливо складною, та чи здатна Європейська 
комісія обґрунтувати відповідні висновки. 
Доктрина дискреційних повноважень не має 
застосовуватися з огляду на величезний роз-
мір штрафів, які накладаються Європейською 
Комісією, що нерідко описується як фактична 
«криміналізація» законодавства про конку-
ренцію Європейського Союзу. Суддя не може 
використовувати свободу розсуду комісії як 
підставу для відмови від проведення ґрун-
товного перегляду питань права та фактів, 
навіть якщо йдеться про тлумачення Євро-
пейською Комісією інформації економічного 
характеру (п. 33 Рішення Європейського суду 
справедливості від 1 липня 2010 р. у справі 
«AstraZeneca AB та AstraZeneca plc проти 
Європейської Комісії» № T-321/05) [11].

Водночас, як справедливо стверджує 
М. Аллена, у деяких правових позиціях 
ЄСПЛ, що стосуються судового контролю за 
рішеннями, діями та бездіяльністю адміні-

стративних органів, не пов’язаними зі вста-
новленням обґрунтованості кримінального 
обвинувачення, виявляється значно більша 
стриманість і виваженість у питанні меж судо-
вого втручання у публічне адміністрування 
з огляду на його комплексність. Належна 
увага завжди приділяється аргументам націо-
нальних урядів про необхідність захисту сво-
боди управління публічними справами, яка 
за демократичним рішенням народу моно-
польно закріплюється за виконавчою вла-
дою, котра несе повну та неподільну відпо-
відальність за реалізацію державної політики 
та має для цього певний обсяг дискреційних 
повноважень [12, c. 23].

Також незалежним і неупередженим орга-
ном, уповноваженим на встановлення обґрун-
тованості кримінального обвинувачення 
стосовно кримінального адміністративного 
правопорушення, за практикою тлумачення 
та застосування конвенційних гарантій спра-
ведливого судового розгляду, цілком може 
бути компетентний адміністративний орган 
за умови дотримання ним усіх процесуаль-
них стандартів і закріплення за ним вичерп-
них повноважень щодо дослідження та вста-
новлення усіх обставин справи. Завершення 
адміністративного провадження за цих умов 
дозволяє не забезпечувати перегляд підсум-
кового рішення адміністративного органу 
судом із повною юрисдикцією, адже Кон-
венція права на це не передбачає. Водночас 
виконання правових та інституційних вимог 
до організації та здійснення адміністратив-
ного провадження так, щоб воно відповідало 
стандартам справедливого судового розгляду, 
є вкрай складним завданням для держави.

Наприклад, оцінюючи незалежність і 
неупередженість комісії з банківського регу-
лювання Франції, ЄСПЛ у справі «Dubus S.A. 
проти Франції» констатував, що не було достат-
ніх організаційних гарантій. Критичними недо-
ліками міжнародна судова установа визнала:

– нечіткість положень законодавства про 
функції, склад і повноваження комісії з бан-
ківського регулювання;



63№ 12/2020                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; 
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

– невиразність процедурних правил, які 
належним чином розмежовують виконання 
комісією судових функцій із вжиттям нею 
заходів для розслідування правопорушення та 
підтримки обвинувачення щодо нього;

– відсутність обвинувача під час вико-
нання комісією її судових функцій (гене-
ральний секретар і сама комісія ініціювали 
та вели процес прийняття рішення проти 
особи, і генеральний секретар як виконуючий 
обов’язки президента комісії та п’ять членів 
комісії також приймали рішення про санкцію 
щодо особи після відкритих слухань та обго-
ворень) [13].

Натомість у справі «X та Y проти Франції» 
ЄСПЛ дійшов протилежного висновку про 
незалежність і неупередженість французь-
кого органу регулювання ринків фінансових 
послуг, встановивши, що:

1) законодавство про організацію й адмі-
ністративне провадження у межах французь-
кого органу регулювання ринків фінансових 
послуг конкретно та зрозуміло розмежовує 
превентивні та репресивні функції, з одного 
боку, та функції переслідування та розгляду 
справ, з іншого;

2) законом визначений підрозділ фінансо-
вого регулятора, який підтримує обвинува-
чення у справах – спеціальна колегія приймає 
рішення про порушення справи перед санк-
ційним комітетом, що відповідає за оцінку 
доказів і накладення санкцій;

3) членство в одному із підрозділів або 
санкцій виключає участь в інших;

4) санкційний комітет може просити керів-
ника регулятора виступити головою слідчої 
колегії, але це саме по собі не підриває неупе-
редженості комітету, оскільки санкційне про-
вадження ведеться у змагальному порядку, а 
відповідач має право бути почутим;

5) той факт, що доповідачу санкційного 
комітету допомагає адміністрація регулятора, 
не ставить під сумнів його неупередженість, 
оскільки його помічник зі складу адміністрації 
регулятора діє за вказівками доповідача [14].

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, 
маємо підстави стверджувати, що, якщо адмі-
ністративний орган не забезпечив розгляд 
справи про адміністративне правопорушення 
із кримінально-правовою природою з дотри-
манням конвенційних процесуальних стан-
дартів, суд, до компетенції якого належить 
перегляд адміністративного рішення, має 
бути наділений повною юрисдикцією, будучи 
уповноваженим перевіряти правильність 
встановлення обставин справи та їх оцінки, 
справедливість визначеного заходу стягнення 
й усіх інших аспектів адміністративного 
рішення незалежно від того, чи пов’язане 
оскаржуване адміністративне рішення з дис-
креційними повноваженнями відповідного 
адміністративного органу, а також від того, 
чи виникає необхідність вивчення складних 
вузькоспеціалізованих питань.

Анотація
Провадження у справах про адміністративні правопорушення, які з погляду Конвенції про 

захист прав людини й основоположних свобод характеризуються кримінально-правовою при-
родою, відповідають вимогам цього міжнародного документа лише за умови, що рішення 
адміністративного органу про накладення адміністративного стягнення може бути переглянуте 
у порядку судового оскарження із забезпеченням права на справедливий суд і гарантій спра-
ведливого судового розгляду. Для цього поруч із дотриманням закріплених конвенцією міні-
мальних процесуальних стандартів критичне значення має закріплення за судом юрисдикції 
над обставинами справи та їх юридичною оцінкою, що порушує питання про співвідношення 
дискреційних повноважень адміністративних органів зі встановленою зазначеним міжнарод-
но-правовим договором концепцією про повну юрисдикцію судів над обставинами справи, 
у яких відповідними адміністративними органами із використанням дискреційних повнова-
жень ухвалюються рішення. Обґрунтовано, що, якщо адміністративний орган не забезпечив 
розгляд справи про адміністративне правопорушення із кримінально-правовою природою 
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з дотриманням конвенційних процесуальних стандартів, суд, до компетенції якого належить 
перегляд адміністративного рішення, має бути наділений повною юрисдикцією, будучи упов-
новаженим перевіряти правильність встановлення обставин справи та їх оцінки, справедливість 
визначеного заходу стягнення й усіх інших аспектів адміністративного рішення незалежно від 
того, чи пов’язане оскаржуване адміністративне рішення з дискреційними повноваженнями 
відповідного адміністративного органу, а також від того, чи виникає необхідність вивчення 
складних вузькоспеціалізованих питань.

Ключові слова: дискреційні повноваження адміністративних органів, оскарження поста-
нови адміністративного органу у справі про адміністративне правопорушення, повна юрис-
дикція суду, право на справедливий суд, право на справедливий суд у справах про адміністра-
тивні правопорушення.

Lipynskyi V.V. Right to a fair trial and full jurisdiction of courts in administrative tort 
proceedings

Summary
Administrative tort proceedings concerning administrative offenses deemed criminal from point 

of view of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms meet 
the requirements of the later provided that the decision of an administrative authority to impose an 
administrative penalty can be reviewed to ensure the right to a fair trial and all the guarantees of a fair 
trial. For this purpose, in addition to the observance of the minimum procedural standards enshrined 
in the Convention, it is critical for the court to have full jurisdiction over the circumstances of the 
case and their legal assessment, which raises the question of whether the discretionary administrative 
powers correspond with the concept of full jurisdiction in cases in which administrative bodies, with 
the use of their to some extent discretionary powers make decisions as for imposing administrative 
penalties of criminal nature. According to the outcomes of this research, it is substantiated that if the 
administrative authority has not provided consideration of the case on an administrative offense of a 
criminal law nature in compliance with fair-trial procedural standards, the court within its purview 
should have full jurisdiction, being empowered to verify the circumstances of the case and their 
assessment, the fairness of the sanction and all other aspects of the administrative decision, regardless 
of whether the contested administrative decision is related to the discretionary powers of the relevant 
administrative authority, or whether there is a need to study complex specialized issues.

Key words: appeal against the decision of the administrative authority in administrative tort 
proceedings, discretionary powers of administrative authorities, full jurisdiction of the court, right to 
a fair trial in administrative tort proceedings, right to a fair trial.
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ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ДЕРЖАВНОМУ 
ОРГАНІ ЯК СУБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

Одним із суб’єктів управління державною 
службою в Україні є керівник державної служби 
в державному органі. Опосередковано дослі-
дженням правового статусу цього суб’єкта 
у контексті управління державною служ-
бою займалися чимало науковців, серед яких 
В.Б. Авер’янов, Ю.П. Битяк, Л.Р. Біла-Тіунова, 
Т.Є. Кагановська, О.О. Кравченко, Н.П. Ма- 
тюхіна та ін. У свою чергу, метою нашої 
статті є висвітлення результатів поглибленого 
дослідження повноважень керівника держав-
ної служби в державному органі як суб’єкта 
управління персоналом на державній службі.

Управління персоналом на державній 
службі – це складний і багатогранний процес. 
Від того, наскільки ефективно впроваджу-
ються та працюють різноманітні технології 
управління персоналом, залежить ефектив-
ність і результативність працівників держав-
них органів та діяльність органу загалом. 
Обмежуючи коло наукового пошуку, ми нама-
гатимемося знайти відповідь на питання про 
те, яку роль і значення має керівник держав-
ної служби в державному органі для забезпе-
чення ефективного управління персоналом 
на державній службі. Для цього визначи-
мося щодо повноважень керівника державної 
служби в державному органі та виокремимо 
ті з них, які безпосередньо свідчать про його 
належність до системи суб’єктів управління 
персоналом на державній службі.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 2 Закону України 
«Про державну службу» (далі – Закон Укра-
їни) керівник державної служби в держав-
ному органі – посадова особа, котра займає 
вищу посаду державної служби в держав-

ному органі, до посадових обов’язків котрої 
належить здійснення повноважень із питань 
державної служби й організації роботи інших 
працівників у цьому органі [1]. На цій підставі 
можна виділити дві основні групи повно-
важень керівника державної служби в дер-
жавному органі: повноваження з управління 
державною службою та повноваження з орга-
нізації роботи інших працівників. Врахову-
ючи спрямованість статті, більш детально 
зупинимося на другій групі, акцентуючи 
увагу на повноваженнях із кадрового забезпе-
чення державного органу.

Проаналізувавши ст. 17 Закону України, 
можна зробити висновок, що переважна 
більшість повноважень керівника державної 
служби в державному органі є повноважен-
нями з управління персоналом. Відзначимо 
у зв’язку з цим, що ще на початку ХХ ст. 
французький вчений – засновник адміністра-
тивної школи управління Анрі Файоль вивів 
відому формулу, за якою управляти означає: 
1) передбачати (планувати); 2) організову-
вати; 3) розпоряджатися; 4) координувати та 
5) контролювати [2, с. 17]. Повною мірою це 
стосується й управління персоналом як важ-
ливої складової частини системи управління 
організацією, у цьому разі управління персо-
налом на державній службі.

У контексті наведеного вище визначимося 
щодо змісту загальних функцій управління 
персоналом на державній службі:

1) планування: аналіз інформації щодо 
кадрового забезпечення державного органу 
та визначення стратегічних пріоритетів його 
розвитку, планове заміщення посад держав-
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ної служби, планування службової кар’єри 
державних службовців, навчання персоналу 
державного органу тощо;

2) організація: створення належних для 
роботи умов і їх матеріально-технічне забез-
печення; організація діяльності щодо відбору 
державних службовців (у т. ч. проведення кон-
курсів на зайняття посад державної служби 
категорій «Б» і «В», забезпечення прозорості 
й об’єктивності таких конкурсів відповідно 
до вимог Закону України), їхньої подальшої 
кар’єри в організації, стимулювання праці, 
оцінювання службової діяльності, підви-
щення кваліфікації та ін.;

3) розпорядження: призначення громадян 
України, які пройшли конкурсний відбір, на 
посади державної служби категорій «Б» і «В», 
звільнення з таких посад відповідно до цього 
Закону, прийняття у межах наданих повнова-
жень рішень про заохочення та притягнення 
до дисциплінарної відповідальності дер-
жавних службовців, котрі займають посади 
державної служби категорій «Б» і «В», при-
своєння рангів державним службовцям дер-
жавного органу, які займають посади держав-
ної служби категорій «Б» і «В», звільнення 
державних службовців;

4) координація: передання центральному 
органу виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування та реалізує державну політику у сфері 
державної служби (далі – НАДС), інформа-
ції про вакантні посади державної служби 
з метою формування єдиного переліку вакант-
них посад державної служби, який оприлюд-
нюється; забезпечення підвищення кваліфіка-
ції державних службовців державного органу, 
узгодження основних напрямів діяльності 
та відповідний розподіл працюючих, забез-
печення взаємодії між підрозділами апарату 
державного органу, центральної адміністрації 
та її територіальних органів, з іншими дер-
жавними органами та недержавними суб’єк-
тами, із засобами масової інформації тощо;

5) контроль: контроль за дотриманням 
виконавської та службової дисципліни в дер-
жавному органі й умов контрактів про проход-

ження державної служби (у разі укладення), 
виконання планових показників діяльності, 
облік необхідних ресурсів, пов’язаних із управ-
лінням персоналом (облік розглядається як 
складова частина функції контролю) та ін.

Зрозуміло, що зміст цих функцій матиме 
свою специфіку залежно від виду державної 
служби (регулюється загальним законодав-
ством про державну службу лише тоді, коли 
інше не передбачено спеціальними законами), 
спрямованості діяльності державного органу, 
його завдань тощо.

Наявність значної кількості повноважень 
керівника державної служби в державному 
органі дає можливість запропонувати їх кла-
сифікацію за різними критеріями:

1) за рівнем правового регулювання:
– ті, що закріплені Законом України (неви-

черпний перелік у ст. 17), серед яких: орга-
нізація проведення конкурсів на зайняття 
посад державної служби категорій «Б» і «В»; 
своєчасне оприлюднення та передача НАДС 
інформації про вакантні посади державної 
служби з метою формування єдиного пере-
ліку вакантних посад державної служби, який 
оприлюднюється; присвоєння рангів держав-
ним службовцям державного органу, котрі 
займають посади державної служби категорій 
«Б» і «В», та ін.;

– ті, що закріплені підзаконними норма-
тивними актами, наприклад, відповідно до 
Положення про застосування стимулюючих 
виплат державним службовцям, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України 
(далі – КМУ) від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання 
оплати праці працівників державних органів», 
установлення посадових окладів державним 
службовцям за прирівняними посадами в 
межах підкатегорій Б1–Б3 здійснюється керів-
ником державної служби у відповідному дер-
жавному органі [3], або відповідно до Типо-
вого положення про преміювання державних 
службовців органів державної влади, інших 
державних органів, їх апаратів (секретаріатів), 
затвердженого наказом Міністерства соці-
альної політики від 13 червня 2016 р. № 646, 
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встановлення премій державним службовцям 
проводиться керівником державної служби в 
державному органі відповідно до затвердже-
ного ним положення про преміювання, розро-
бленого згідно з цим Типовим положенням і 
погодженого з виборним органом первинної 
профспілкової організації (за наявності). Роз-
мір премії державного службовця встанов-
люється керівником державної служби в дер-
жавному органі шляхом видання відповідного 
наказу (розпорядження) [4].

2) залежно від етапу проходження держав-
ної служби:

– повноваження з управління персоналом 
на етапі вступу на державну службу (призна-
чення громадян України, які пройшли кон-
курсний відбір, на посади державної служби 
категорій «Б» і «В»; укладання контрактів про 
проходження державної служби);

– повноваження з управління персона-
лом на етапі проходження державної служби 
(присвоєння рангів державним службовцям 
державного органу, котрі займають посади 
державної служби категорій «Б» і «В»; забез-
печення підвищення кваліфікації державних 
службовців державного органу);

– повноваження з управління персона-
лом на етапі припинення державної служби 
(звільнення з посад державної служби катего-
рій «Б» і «В», розривання контрактів про про-
ходження державної служби);

3) залежно від категорії персоналу:
– повноваження з управління персоналом – 

державними службовцями (планування нав-
чання персоналу державного органу з метою 
вдосконалення рівня володіння державними 
службовцями державною мовою, регіональ-
ною мовою або мовою національних меншин, 
визначеною відповідно до закону, а також іно-
земною мовою, яка є однією з офіційних мов 
Ради Європи, у випадках, якщо володіння 
такою мовою є обов’язковим відповідно 
до законодавства України);

– повноваження з управління персоналом, 
що не є державними службовцями (вико-
нання функції роботодавця стосовно праців-

ників державного органу, які не є державними 
службовцями);

4) залежно від можливості делегування 
повноважень:

– повноваження, що можуть бути делеговані 
керівником державної служби у державному 
органі керівникам самостійних структурних 
підрозділів апарату та територіальних орга-
нів чи відокремлених підрозділів централь-
ного органу виконавчої влади. Відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку делегування окремих 
повноважень керівника державної служби 
в центральному органі виконавчої влади» 
від 11 грудня 2019 р. № 1041 до окремих 
повноважень керівника державної служби, 
які можуть бути делеговані, належать: про-
ведення співбесід із кандидатами на зайняття 
посад державної служби категорій «Б» і «В», 
встановлення неповного робочого дня або 
неповного робочого тижня для державних 
службовців, котрі займають посади держав-
ної служби категорій «Б» і «В», та ін. [5];

– повноваження, що не можуть бути деле-
говані керівником державної служби у дер-
жавному органі (наприклад, розгляд скарг на 
дії або бездіяльність державних службовців, 
які займають посади державної служби кате-
горій «Б» і «В»);

5) за функціональним призначенням:
– повноваження із планування (планування 

службової кар’єри, планове заміщення посад 
державної служби підготовленими фахівцями 
згідно з вимогами до професійної компетент-
ності тощо);

– повноваження із забезпечення якості 
державної служби (забезпечення підвищення 
кваліфікації державних службовців держав-
ного органу, професійне оцінювання держав-
них службовців);

– повноваження зі стимулювання (прийняття 
рішення про заохочення державних служ-
бовців, створення сприятливих умов праці);

– дисциплінарні повноваження (прийняття 
рішення про притягнення до дисциплінарної 
відповідальності державних службовців);
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– контрольні повноваження (здійснення 
контролю за дотриманням виконавської та 
службової дисципліни в державному органі й 
умов контрактів про проходження державної 
служби, у разі їх укладення).

Певною мірою із наведеним підходом 
узгоджується і позиція інших дослідників дер-
жавної служби. Так, наприклад, І.Л. Олійник, 
поклавши в основу групування повноважень 
вид функцій, який керівник державної служби 
вправі та зобов’язаний виконувати, класифі-
кує повноваження останнього таким чином:

– повноваження, пов’язані зі збором, 
обробкою, аналізом інформації, передачею її 
іншим органам (інформування громадськості 
та засобів масової інформації про свою діяль-
ність, прийняті рішення та ін.);

– повноваження, пов’язані із формуванням 
системи, яка керує та якою керують, тобто 
повноваження організації (призначення осіб 
на посади державної служби та звільнення їх 
із посад тощо);

– повноваження, пов’язані з регулюванням 
управлінських процесів (встановлення пра-
вил, якими регулюються ті чи інші процеси, 
відносини, поведінка осіб);

– повноваження, пов’язані з безпосереднім 
керівництвом – вплив на зміст діяльності 
суб’єкта, котрим управляють, для досягнення 
відповідної мети. Іншими словами, це діяль-
ність, спрямована на те, щоб інші зробили 
щось, що вважає за необхідне керівник;

– повноваження, пов’язані з координацією 
дій, рішень (координація зусиль галузевих 
систем управління в реалізації міжгалузевих 
державних і регіональних програм держав-
ного управління; об’єднання та забезпечення 
організаційної єдності функціонування галу-
зевих систем управління);

– повноваження, пов’язані із плануванням 
(визначення напрямів, темпів розвитку тих 
чи інших процесів);

– повноваження, пов’язані зі стимулюван-
ням (керівник державної служби приймає 
у межах своїх повноважень рішення про 
заохочення державних службовців тощо);

– повноваження, пов’язані зі здійсненням 
державного контролю, нагляду;

– повноваження, пов’язані з обліком 
(вироблення та фіксація даних про наявність 
ресурсів (матеріальних, людських тощо), про 
результати виконаних планів та інших управ-
лінських рішень тощо) [6, с. 83].

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України 
повноваження керівника державної служби 
здійснюють:

1) у Секретаріаті Кабінету Міністрів Укра-
їни – Державний секретар Кабінету Міністрів 
України;

2) у міністерстві – державний секретар мініс-
терства, який є професійним і політично неупе-
редженим керівником апарату міністерства;

3) в іншому центральному органі виконав-
чої влади – керівник відповідного органу;

3-1) у місцевих державних адміністраціях:
керівник апарату – в апараті місцевої дер-

жавної адміністрації та її структурних підроз-
ділах (крім структурних підрозділів зі стату-
сом юридичних осіб публічного права);

керівник структурного підрозділу зі ста-
тусом юридичної особи публічного права – 
у такому підрозділі;

4) у державних органах, посади керівників 
яких належать до посад державної служби, – 
керівник відповідного органу;

5) в інших державних органах або в разі 
прямого підпорядкування окремій особі, яка 
займає політичну посаду, – керівник апарату 
(секретаріату) [1]. Йдеться насамперед про 
«конституційні органи», зокрема про ЦВК, 
Рахункову палату, так звані «державні коле-
гіальні органи» (національні комісії регулю-
вання у сфері природних монополій і суміжних 
ринків) тощо. Також ця норма поширюється 
на апарат Верховної Ради України, допоміжні 
органи, що утворюються Президентом Укра-
їни. Такий підхід Закону України поклика-
ний забезпечити розвиток інституціональної 
спроможності державних органів зі зменшен-
ням плинності кадрів, підвищенням профе-
сійного рівня, створенням умов для наступ-
ництва в роботі державного апарату [7, с. 159].
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Додатковим аргументом на підтвердження 
тези «керівник державної служби у держав-
ному органі є важливим суб’єктом управ-
ління персоналом на державній службі» 
можуть слугувати положення й інших норма-
тивно-правових актів, які регулюють окремі 
питання діяльності вищевказаних суб’єктів. 
Наприклад, згідно із пп. ч. 4 ст. 10 Закону 
України «Про центральні органи виконав-
чої влади» державний секретар міністерства 
відповідно до покладених на нього завдань: 
призначає на посади та звільняє з посад 
у порядку, передбаченому законодавством 
про державну службу, державних службовців 
апарату міністерства, укладає та розриває з 
ними контракти про проходження державної 
служби у порядку, передбаченому Кабінетом 
Міністрів України, присвоює їм ранги дер-
жавних службовців, приймає рішення щодо 
їх заохочення та притягнення до дисциплі-
нарної відповідальності; приймає на роботу 
та звільняє з роботи у порядку, передбаче-
ному законодавством про працю, працівників 
апарату міністерства, приймає рішення щодо 
їх заохочення, притягнення до дисциплі-
нарної відповідальності; забезпечує в уста-
новленому порядку організацію підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
державних службовців та інших працівників 
міністерства; дає обов’язкові для виконання 
державними службовцями та іншими пра-
цівниками міністерства доручення; з питань, 
що належать до його повноважень, видає 
накази організаційно-розпорядчого харак-
теру та контролює їх виконання [8].

Ці повноваження конкретизуються у Поло-
женнях про відповідні Міністерства, затвер-
джених Постановами КМУ (наприклад, 
Постановою КМУ «Про затвердження Поло-
ження про Міністерство юстиції України» від 
02 липня 2014 р. № 228 та ін.). Це саме сто-
сується і керівників інших центральних орга-
нів виконавчої влади: загальні повноваження, 
закріплені Законом України «Про центральні 
органи виконавчої влади», конкретизуються 
у Положенняx про ці органи.

Що стосується керівників державної 
служби у місцевих державних адміністра-
ціях, то їхні повноваження регулюються, 
крім Закону України «Про державну службу», 
також Законом про «Про місцеві державні 
адміністрації» від 09 квітня 1999 р. № 586-XIV,  
низкою підзаконних нормативно-правових 
актів. Так, наприклад, відповідно до п. 19  
Типового регламенту місцевої державної 
адміністрації, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 11 грудня 
1999 р. № 2263, організація роботи з персо-
налом в апараті місцевої держадміністрації  
та  її структурних підрозділах без статусу 
юридичних осіб публічного права здійсню-
ється за затвердженим керівником апарату 
місцевої держадміністрації річним планом, 
який передбачає здійснення заходів з добору, 
підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників, а також з інших 
питань управління персоналом [9].

Висновки. Отже, у ході дослідження було 
встановлено, що повноваження керівника дер-
жавної служби у державному органі здебіль-
шого спрямовані на забезпечення керування 
діяльністю державних службовців держав-
ного органу. Більшість повноважень керів-
ника державної служби у державному органі 
безпосередньо пов’язана з вирішенням питань 
щодо кадрового забезпечення державного 
органу – від відбору державних службовців, їх 
призначення на посаду, просування по службі, 
стимулювання праці до звільнення з посад 
державних службовців. Крім того, керівник 
державної служби у державному органі вико-
нує функції роботодавця стосовно праців-
ників державного органу, котрі не є держав-
ними службовцями, та створює належні для 
їхньої роботи умови. Тобто фактично керів-
ник державної служби у державному органі є 
важливим суб’єктом управління персоналом 
на державній службі, що разом зі службою 
управління персоналом державного органу 
реалізує державну політику управління пер-
соналом на державній службі на первинному 
її рівні – в межах окремого державного органу.
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Анотація
Метою статті є обґрунтування належності керівника державної служби у державному 

органі до суб’єктів управління персоналом. Автор встановлює окремі особливості правового 
статусу керівника державної служби у державному органі, зокрема через розкриття такого 
елементу його правового статусу, як права й обов’язки (повноваження), та звертає увагу, що 
переважна більшість таких повноважень пов’язана з вирішенням питань щодо управління 
персоналом у державному органі, таких як: відбір державних службовців, їх призначення на 
посаду, просування по службі, стимулювання праці та звільнення з посад державних службов-
ців. Робота ґрунтується на аналізі положень Закону України «Про державну службу» та інших 
законів, якими закріплені або окремі повноваження керівника державної служби у державному 
органі, або повноваження тих посадових осіб, котрі відповідно до Закону України «Про дер-
жавну службу» є керівниками державної служби у державних органах. У статті наводиться 
поділ повноважень керівника державної служби залежно від реалізації основних (або загаль-
них) функцій управління персоналом, а саме: 1) планування; 2) організація; 3) розпорядження; 
4) координація та 5) контроль. Крім того, пропонується власна класифікація таких повнова-
жень за критеріями: 1) рівня правового регулювання; 2) етапу проходження державної служби; 
3) категорії персоналу; 4) можливості делегування повноважень; 5) функціонального призна-
чення. Стаття містить обґрунтовані висновки про належність керівника державної служби 
у державному органі до суб’єктів управління персоналом на державній службі, зокрема на 
первинному її рівні – в межах окремого державного органу. Результати дослідження можуть 
мати важливе практичне значення для подальшого удосконалення державної політики управ-
ління персоналом на державній службі.

Ключові слова: керівник державної служби в державному органі, правовий статус, суб’єкт 
управління, управління персоналом на державній службі, повноваження, функції.

Pletnova T.R. Powers of the head of civil service in а state agency as a subject of personnel 
management in the civil service

Summary
The purpose of the article is to substantiate the affiliation of the head of civil service in а state 

agency as a subject of personnel management. The author establishes certain features of the legal 
status of the head of civil service in а state agency, in particular, through the disclosure of such an 
element of his legal status as rights and responsibilities (powers) and notes that the vast majority of 
such powers are related to personnel management in a state agency, namely: selection of civil servants, 
their appointment, promotion, promotion and dismissal of civil servants. The work is based on the 
analysis of the provisions of the Law of Ukraine “On Civil Service” and other laws, which either 
enshrine certain powers of the head of civil service in а state agency, or the powers of those officials 
who in accordance with the Law of Ukraine “On Civil Service” are heads of civil service in state 
agencies. The article presents the division of powers of the head of the civil service depending on the 
implementation of the main (or general) functions of personnel management, namely: 1) planning; 
2) organization; 3) orders; 4) coordination and 5) control. In addition, it proposes its own classification 
of such powers according to the criteria: 1) the level of legal regulation; 2) the stage of civil service; 
3) categories of personnel; 4) the possibility of delegating authority; 5) functional purpose. The article 
contains substantiated conclusions about the affiliation of the head of the civil service in a state agency 
to the subjects of personnel management in the civil service, in particular, at its primary level – within 
a separate state agency. The results of the study can be important in practice for further improvement 
of public policy in personnel management in the civil service.

Key words: head of civil service in a public body, legal status, subject of management, personnel 
management in the civil service, powers, functions.
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Постановка проблеми. Третє тисячоліття 
впевнено демонструє наявність тенденції 
до перманентної зміни системи суспільних 
відносин. Більшість розвинених країн світу 
переживають постіндустріальну стадію соці-
ального розвитку, що характеризується корін-
ними трансформаціями сфери державного 
управління, відрізняючись переходом від 
централізації та бюрократизації до децен-
тралізації та демократизації, від зовнішнього 
контролю та регламентації до самоорганізації 
та самоконтролю, від ієрархічних вертикалей 
до мережоподібних горизонталей [1, c. 43].

Українське суспільство також перебу-
ває під впливом цих глобальних тенденцій. 
Вітчизняна ситуація ускладнюється тим, що 
перехід до постіндустріальної стадії відбува-
ється на ґрунті незавершеного індустріаль-
ного розвитку. Це стосується як економічної 
та соціокультурної сфер, так і безпосеред-
ньо сфери адміністрування; фактично озна-
кою постіндустріалізації українських реалій 
виступає лише інформаційно-технологічна 
сфера, інші помітно запізнюються. Зазначені 
вище чинники демократизації та самостій-
ної активності громадянського суспільства, 
необхідні для відповідного рівня суспільного 
розвитку, значним чином відстають від ана-
логічних у розвинених країнах, що зумовлено 
успадкованими з радянських часів традиці-
ями державоцентризму. Аспекти, які залиши-
лися для багатьох держав у давньому мину-
лому – формування демократичних підвалин 
функціонування державних органів, пере-
нення акцентів із безпосереднього управління 

як прояву влади на допоміжні, сервісні функ-
ції держави, визначення реалізації та захисту 
прав, свобод та інтересів особи метою існу-
вання держави, – в українському адміністра-
тивно-правовому полі лише віднедавна стали 
об’єктом уваги науковців і практиків.

Огляд останніх досліджень і публіка-
цій. Варто виділити наукові розробки таких 
вчених, як В.Б. Авер’янов, Ю.П. Битяк, 
В.І. Васильєва, О.В. Гончарук, Б.М. Дронів, 
С.П. Погребняк, Р.В. Сивий, В.М. Селіванов, 
В.В. Галунько, Р.А. Калюжний, М.П. Кунце-
вич, Ю.О. Легеза, С.В. Савченко, О.М. Він-
ник, Є.В. Курінний, В.К. Колпаков, Т.О. Коло-
моєць, А.Я. Курбатов, C.Т. Гончарук та ін. 
Однак у дослідженнях представників адміні-
стративної науки відсутнє комплексне дослі-
дження становлення та розвитку концепції 
суб’єктивних публічних прав.

Формулювання завдання дослідження. 
Метою дослідження є характеристика ста-
новлення та розвитку концепції суб’єктивних 
публічних прав.

Виклад основного матеріалу. Серед посту-
латів адміністративно-правової доктрини, яка 
панувала в радянські часи, центральне місце 
посідало визнання прав людини другорядним 
чинником порівняно з інтересами держави, що 
яскраво демонструє висловлювання відомого 
фахівця тієї епохи М.П. Карадже-Іскрова: 
«Особистість не є чимось цінним сама собою. 
Вона є лише гвинтиком великої машини. Тому 
забезпечення її прав знаходиться на другому 
місці» [2, c. 69]. У добу незалежності україн-
ське адміністративне право зазнало реформу-
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вання, метою якого була трансформація його 
концептуальної бази в бік людиноцентризму. 
Однак, за висновками Є.В. Курінного, теоре-
тичний злам консервативних догм радянських 
часів мав невиправдано мінімальний вплив 
на соціальну практику, залишаючи людино-
центризм чисто декларативним принципом 
[3, c. 194]. І не останню роль у цьому відіграє 
відсутність як наукової моделі, так і практич-
ного втілення дієвого інструменту захисту 
особою своїх прав від державного свавілля.

На наш погляд, такий стан речей не є чимось 
винятковим, притаманним лише українському 
адміністративному праву; ці вади характерні 
для пострадянського адміністративно-право-
вого простору взагалі. Підтвердження цьому 
легко віднайти у фаховій літературі: хоча 
словосполучення «адміністративне право» 
в науці вже не пов’язано прямо із терміном 
«державне управління», проте зберігається 
тенденція розглядати його мету через ціле-
спрямований вплив на суспільні відносини в 
будь-якій соціальній сфері для формування і 
збереження певного порядку функціонування 
цієї сфери, тобто знов таки крізь призму від-
носин суб’єкта й об’єкта управління. Тут для 
прикладу доцільно згадати формулювання 
Ю.О. Тихомирова щодо імперативно-норма-
тивного характеру цього збереження порядку 
[4, c. 314] і таку, що перекликається з цим 
твердженням, позицію О.М. Якуби, котра 
вважає право однієї зі сторін правовідносин 
вимагати від іншої сторони у процесі вико-
навчої та розпорядчої діяльності здійснення 
поведінки, приписаної правовою нормою, 
характерною ознакою адміністративно-право-
вих відносин [5, с. 53]. Це досить чітко окрес-
лене розуміння публічної влади як чогось, що 
може (й повинно) управляти іншими суб’єк-
тами публічно-правових відносин, не дуже 
корелює з трактуванням цієї влади як чогось, 
призначеного служити й допомагати. Тобто 
маємо підстави говорити про глибоку тео-
ретико-методологічну колізію, внутрішньо 
суперечливі доктринальні посилки вітчизня-
ного адміністративного права. 

Виправити ситуацію в бік паритету сто-
рін публічно-правових відносин спромож-
ний концепт суб’єктивних публічних прав 
приватної особи. У найбільш загальному 
розумінні саме суб’єктивні публічні права 
надають своєму носію право вимагати від 
суб’єкта публічної влади певної поведінки, 
тобто роблять тотожними у правовому 
аспекті позиції владних і невладних учасни-
ків публічно-правових відносин. Іншими сло-
вами, конструкція суб’єктивного публічного 
права надає приватній особі права, а органи 
публічної влади наділяє обов’язком реалізу-
вати ці права чи сприяти їх реалізації.

Зазначене спонукає адміністративістів до 
перегляду теоретико-методологічних підва-
лин адміністративно-правової науки. Саме 
тут актуалізується питання введення в нау-
кове поле адміністративного права теорії 
суб’єктивних публічних прав як доктрини, 
протилежної державно-управлінській радян-
ській концепції, такої, що здатна виконати 
роль парадигмального ядра для конструю-
вання дійсно людиноцентристської моделі 
адміністративного права в Україні. Проти-
лежність цієї теорії методологічним заса-
дам адміністративної науки СРСР неоднора-
зово підкреслювалася у фаховій літературі. 
Наприклад, О.В. Винницький стверджує,  
що державно-управлінська орієнтація адмі-
ністративного права, наслідки якої у вигляді 
теоретико-методологічної кризи спостеріга-
ються в науці сьогодні, не може співіснувати 
в одному полі з доктриною суб’єктивних 
публічних прав; ці концепції конкурують, 
між ними існує глибинний філософсько-пра-
вовий конфлікт [6, c. 31].

Іншими словами, доктрина суб’єктивних 
публічних прав у цьому світлі виглядає як 
нове для вітчизняної адміністративно-право-
вої науки теоретичне утворення. У зв’язку із 
цим необхідно приділити увагу розгляду істо-
ричних коренів і розвитку концептуальних 
розробок тематики суб’єктивних публічних 
прав, що, власне, й виступає головним науко-
вим завданням цього підрозділу.
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Слід зазначити, що у фаховій літературі 
зустрічаються різні думки стосовно історії 
юридичного поняття «суб’єктивні права»: 
деякі вчені вважають, що його засади були 
закладені ще в римському праві [7, c. 16], 
інші пов’язують його родовід із працями 
гуманістів ХVI ст., треті називають почат-
ком дослідження суб’єктивних прав епоху 
теоретичного панування школи природного 
права [8]. Розходяться думки дослідників 
і стосовно критеріїв розмежування окре-
мих теорій суб’єктивного публічного права. 
В. Дурденевський говорить про необхідність 
використання для визначення суб’єктивних 
публічних прав метаюридичних критеріїв, на 
підставі чого виділяє такі концепції, в межах 
яких відбувалося трактування досліджува-
ного об’єкта: теорію волі, теорію інтересу, 
змішану теорію волі й інтересу, нормативну 
і психологічну теорії [9]. Зазначимо, що біль-
шість науково-історичних реконструкцій тео-
рії суб’єктивних прав спираються саме на 
таку позицію. Однак А. Михайлов, навпаки, 
говорить про малу гносеологічну цінність 
подібного розділення, адже юридичні кон-
струкції пов’язані з філософськими вченнями 
досить поверхово, більшою мірою залежачи 
від практичної сторони правової дійсності. 
На його думку, слід було б продемонстру-
вати специфіку розуміння суб’єктивних прав 
із позиції різних типів трактування самого 
права як юридичного феномену [8].

На нашу думку, усі трактування суб’єктив-
ного права так чи інакше засновані на прита-
манній європейській правовій науці доктрині 
природних прав, яка передбачає наділення 
індивіда певним колом невід’ємних прав, а 
роль держави пояснює необхідністю спо-
стерігати, щоб індивіди не порушували при-
родні права один іншого. Тому пропозиція 
А. Михайлова щодо пошуку нових критеріїв 
для розподілу теорій суб’єктивного права, 
зокрема розуміння категорії права, не вида-
ється нам такою, що заслуговує на увагу. 
Водночас думку про невеликий евристичний 
потенціал наявного розподілу ми повністю 

поділяємо; вважаємо, що він потрібен ско-
ріше для певного структурування теоретич-
них підходів, тобто для зручності сприйняття, 
ніж сприяє глибині пізнання. Саме так – як 
певну умовну систематизацію – ми й будемо 
використовувати його надалі.

 Аналізуючи поняття суб’єктивного 
права, Г. Кельзен передусім акцентує на його 
взаємозв’язку й залежності із правом об’єк-
тивним. Цей зв’язок зумовлений тим, що 
«право» як «домагання» одного суб’єкта є 
обов’язком іншого або інших. Ця подвійність 
«право – обов’язок» часто створює види-
мість двох юридично релевантних ситуацій, 
тоді як насправді наявна лише одна: вказівка 
на правовий обов’язок індивіда поводитися 
в певний спосіб стосовно іншого індивіда, а 
інакше йому загрожує санкція. І якщо співвід-
ношення між індивідом, стосовно якого пер-
ший має поводитися у певний спосіб, і цим 
першим визначити як «право», то, по суті, це 
право є лише відображенням вищезазначеного 
обов’язку, тобто «відображеним правом» [10].

Г. Кельзен піддає критиці постулати теорії 
інтересу, говорячи, що розуміння суб’єктив-
ного права індивіда як юридично захищеного 
інтересу, яке насправді є відображенням пра-
вового обов’язку іншого індивіда, зумовлено 
традиційним для цієї теорії дуалізмом об’єк-
тивного й суб’єктивного права. Такий під-
хід, за Г. Кельзеном, є суперечливим і гнос-
еологічно непродуктивним: якщо об’єктивне 
право розуміти як систему норм, а суб’єк-
тивне – як інтерес, тобто дещо взагалі інше, 
то не можна визнавати об’єктивне й суб’єк-
тивне право видовими поняттями стосовно 
загальної родової категорії «право».

Вихід із цього евристичного тупику вчений 
вбачає в переносі акцентів у розумінні суб’єк-
тивного права: якщо об’єктивне право є сис-
темою норм, то суб’єктивне слід трактувати 
як захист суб’єктивних інтересів, який існує 
в межах заданого об’єктивного права, тобто 
правовий обов’язок не порушувати ці суб’єк-
тивні інтереси. Іншими словами, як і об’єк-
тивне, суб’єктивне право є правовою нормою, 
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яка надає специфічну правову владу, уповно-
важує певного індивіда на конкретні дії. Те, 
що індивід має суб’єктивне право, означає, 
що деяка правова норма робить оговорену в 
ній поведінку цього індивіда умовою певних 
правових наслідків [11, c. 171].

Інший підхід до трактування суб’єктивних 
прав – психологічний –розвинувся у роботах 
російсько-радянського юриста Всеволода 
Дурденевського. Критикуючи підходи до 
розуміння досліджуваної категорії, науковець 
обирає як теоретико-методологічну базу ана-
лізу психологічну теорію права, розроблену 
Л.І. Петражицьким. Обстоюючи ідею щодо 
висунення психологічного критерію для від-
бору властивостей і характеристик, які мають 
міститися в дефініції поняття суб’єктивних 
прав, В.М. Дурденевський вказує на необхід-
ності для дослідника узгоджувати юридичну 
конструкцію поняття зі спостереженнями 
щодо уявлень та емоцій людей, котрі беруть 
участь у правовому обігу [9].

Психологічний зміст суб’єктивного права 
полягає, на думку вченого, в тому, що інди-
від, який вважає, що йому належить певне 
право щось зробити, потенційно готовий це 
зробити, впевнений, що можливість це зро-
бити закріплена за ним об’єктивним правом, 
відповідно, інші індивіди сприймуть таку 
його поведінку як належну й поводитимуться 
відповідно. Суб’єктивне право в такому про-
читанні визначається як надана об’єктивним 
правопорядком можливість діяти з метою реа-
лізації тих або інших людських інтересів [9].

Приділяючи увагу розподілу суб’єктивних 
прав на публічні та приватні, В.М. Дурдене-
вський негативно оцінював такі критерії для 
цього розподілу, як спосіб захисту зазначених 

прав; становище суб’єктів цих прав; форма 
повноважень; застосування чи розділення 
об’єктів тощо, вважаючи єдино можливим 
таким критерієм характер інтересів, реалі-
зація яких є метою втілення суб’єктивних 
прав. На думку автора, повне розмежування 
публічного і приватного інтересів немож-
ливе, адже, оскільки суспільство не існує без 
індивідів і навпаки, приватне деякою мірою 
завжди залишається публічним. У найбільш 
загальному вигляді В.М. Дурденевський про-
понує розуміти публічне суб’єктивне право 
як надану об’єктивним правопорядком мож-
ливість діяти з метою реалізації не власних, а 
соціоцентричних інтересів [9].

Висновки. Таким чином, розглянувши 
головні постулати різних теорій, у межах 
яких відбувалося становлення концепту 
суб’єктивних публічних прав, можна дійти 
таких висновків. Серед запропонованих 
дефініцій суб’єктивних публічних прав біль-
шість будується на визнанні визначальними 
їх ознаками певних не правових, а психоло-
гічних феноменів: волі, інтересу, потенцій-
ної активності. Єдиним винятком із цього 
є концепція Г. Кельзена, який зосередив 
увагу на нормативно-правовій складовій 
частині суб’єктивних публічних прав. Слід 
підкреслити, що всі названі ознаки – воля, 
інтерес, готовність діяти та нормативно-пра-
вова визначеність – можуть рівною мірою 
вважатися базовими для розуміння катего-
рії суб’єктивних публічних прав. Саме тео-
ретичні спроби поєднати в одному визна-
ченні ці характеристики для якнайповнішого 
відображення суті досліджуваного об’єкта 
окреслюють подальше становлення концеп-
ції суб’єктивних публічних прав.
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Анотація
У науковій статті визначено особливості становлення та розвитку концепції суб’єктив-

них публічних прав. Визначено, що хронологічно першими серед дослідників суб’єктивних 
прав називають представників теорії волі. Встановлено, що одним із перших права приватної 
особи у відносинах із державою розглянув у другій половині ХІХ ст. Карл фон Гербер у роботі 
«Публічні права». Метою дослідження є характеристика становлення та розвитку концепції 
суб’єктивних публічних прав. Визначено взаємні відносини між суб’єктами права й адміні-
стративними органами, автор виділяє три типові ситуації, коли ці відносини відбуваються, та 
засади для їх виникнення: за умови наявності юридичного інтересу – якщо суб’єкт має ква-
ліфікований юридичний інтерес, щодо якого орган адміністрації зобов’язаний виявити його 
законність і врахувати його, якщо це можливо (а якщо ні, то повинен виправдати відмову); 
за умови наявності фактичного інтересу – якщо суб’єкт господарювання у нинішній чи май-
бутній ситуації отримає пряму користь внаслідок дій чи бездіяльності органу публічної влади; 
за умови наявності публічного суб’єктивного права – якщо суб’єкт звертається до адміністра-
тивного суду з позовом щодо вимоги від органу публічної влади конкретних дій (або утри-
мання від певних дій), які він юридично зобов’язаний виконувати (утриматися) відповідно 
до свого призначення. Обґрунтовано, що загальнотеоретичний підхід до визначення катего-
рії «суб’єктивних публічних прав» будується на визнанні визначальними їх ознаками певних 
не правових, а психологічних феноменів: волі, інтересу, потенційної активності. Підкреслено, 
що винятковий підхід до розуміння категорії «суб’єктивних публічних прав» визначено у кон-
цепції Г. Кельзена, який зосередив увагу на нормативно-правовій складовій частині суб’єктив-
них публічних прав.

Ключові слова: історико-правова характеристика, суб’єктивні публічні права, приватна 
особа, становлення, нормативістська теорія, теорія волі.

Chub A.V. Establishment and development of the concept of subjective public rights
The scientific article identifies the features of the formation and development of the concept of 

subjective public rights. It is determined that chronologically the first among the researchers of 
subjective rights are the representatives of the theory of will. It is established that one of the first rights 
of an individual in relations with the state was considered in the second half of the XIX century by 
Carl von Gerber in his work “Public Rights”. The purpose of this study is to characterize the formation 
and development of the concept of subjective public rights. It is determined that the mutual relations 
between subjects of law and administrative bodies, the author identifies three typical situations when 
these relations occur, and the principles for their occurrence: provided there is a legal interest – if the 
subject has a qualified legal interest in which the administrative body is obliged to identify its legality 
and take it into account, if possible (and if not, must justify the refusal); provided that there is a factual 
interest – if the business entity in the current or future situation will receive direct benefits as a result 
of actions or inaction of a public authority; subject to the existence of a public subjective right – if the 
subject applies to the administrative court with a claim for a requirement from a public authority of 
specific actions (or refrain from certain actions), which he is legally obliged to perform (withhold) in 
accordance with its purpose . As a conclusion, it is substantiated that the general theoretical approach 
to defining the category of “subjective public rights” is based on the recognition of their defining 
features of certain not legal but psychological phenomena: will, interest, potential activity. It is 
emphasized that an exceptional approach to understanding the category of “subjective public rights” 
is defined in the concept of G. Kelzen, who focused on the legal component of subjective public rights.

Key words: historical and legal characteristics, subjective public rights, individual, formation, 
normative theory, theory of will.
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Аналіз принципу політичної неупередже-
ності державного службовця варто почати зі 
змісту поняття принципу, з’ясування якого 
дозволить окреслити значущість розглядува-
ного питання. О.О. Уварова пропонує розу-
міти принципи права як систему вимог до 
належної і можливої поведінки людей, які 
відображають визнані у суспільстві цінно-
сті і утворюють спрямовану на регулювання 
суспільних відносин ієрархічну єдність 
[1, с. 55]. З огляду на наведене загальне визна-
чення, принципи державної служби – система 
вимог до інституту державної служби, пове-
дінки державного службовця як суб’єкта 
виконання завдань держави. Якщо розгля-
дати принципи державної служби в широ-
кому сенсі, то їхнє нормативне закріплення 
починається з Конституції України: верхо-
венство права, народовладдя, поділ влади, 
участь громадян в управлінні державними 
справами тощо [2]. Однак центральне місце 
посідають принципи державної служби, 
визначені Законом України «Про державну 
службу» від 10.12.2015 року № 889-VIII, 
який встановлює закритий перелік із десяти 
принципів, на яких повинен ґрунтуватися 
інститут державної служби в Україні. Серед 
них і принцип політичної неупередженості, 
що є предметом дослідження [3].

Категорія «неупередженість» зустрічається 
не лише в Законі, але і в інших нормативно- 
правових актах. Зокрема, статтею 41 Закону 
України «Про запобігання корупції» від 
14.10.2014 року № 1700-VII передбачено, що 
особи, зазначені у пункті 1, підпункті “а” 
пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону 

(в тому числі державні службовці), діють 
неупереджено, попри приватні інтереси, осо-
бисте ставлення до будь-яких осіб, свої полі-
тичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші 
особисті погляди чи переконання [4, ст. 41]. 
Окрім того, поняттям «неупередженість» опе-
рує також, наприклад, Закон України «Про 
прокуратуру» від 14.10.2014 року № 1697-VII, 
в якому вона є «засадою діяльності прокура-
тури», та низка інших актів законодавства 
[5, ст. 3]. Найбільш близькими до «неупе-
редженості» за змістом є поняття об’єктив-
ності та безсторонності, що зазвичай властиві 
законодавству про судоустрій та процесуаль-
ним кодексам, однак так само мають на меті 
сумлінне виконання окремих завдань і функ-
цій держави з ігноруванням як зовнішнього 
впливу, так і особистих переконань.

Так, у широкому сенсі неупередженість 
передбачає здійснення діяльності в держав-
них (публічних) інтересах із ігноруванням 
інтересу особистого (приватного).

Законодавець визначає політичну неупере-
дженість як «недопущення впливу політичних 
поглядів на дії та рішення державного служ-
бовця, а також утримання від демонстрації 
свого ставлення до політичних партій, демон-
страції власних політичних поглядів під час 
виконання посадових обов’язків» [3, ст. 4]. 
Отже, можна говорити про негативну природу 
цього принципу, тобто покладення на служ-
бовця обов’язків із утримання від певних дій 
задля забезпечення об’єктивного та безсто-
роннього, аполітичного виконання державних 
завдань. Проте із положень статті 10 Закону 
України «Про державну службу» випливають 
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не лише негативні обов’язки. Вимоги полі-
тичної неупередженості складаються з:

1) обов’язку неупереджено виконувати 
законні накази (розпорядження), доручення 
керівників незалежно від їх партійної належ-
ності та своїх політичних переконань;

2) заборони демонструвати свої політичні 
погляди та вчиняти інші дії або бездіяльність, 
що у будь-який спосіб можуть засвідчити 
його особливе ставлення до політичних пар-
тій і негативно вплинути на імідж держав-
ного органу та довіру до влади або становити 
загрозу для конституційного ладу, територі-
альної цілісності і національної безпеки, для 
здоров’я та прав і свобод інших людей;

3) заборони:
а) для категорії «А»:
– бути членом політичної партії, обіймати 

посади в керівних органах політичної партії;
– суміщати державну службу із статусом 

депутата місцевої ради;
– залучати, використовуючи своє службове 

становище, державних службовців, посадо-
вих осіб місцевого самоврядування, праців-
ників бюджетної сфери, інших осіб до участі 
у передвиборній агітації, акціях та заходах, 
що організовуються політичними партіями;

– у будь-який інший спосіб використовувати 
своє службове становище в політичних цілях;

б) для категорій «Б» та «В»:
– обіймати посади в керівних органах полі-

тичної партії;
– залучати, використовуючи своє службове 

становище, державних службовців, посадо-
вих осіб місцевого самоврядування, праців-
ників бюджетної сфери, інших осіб до участі 
у передвиборній агітації, акціях та заходах, 
що організовуються політичними партіями;

– у будь-який інший спосіб використовувати 
своє службове становище в політичних цілях;

4) обов’язку в разі реєстрації державного 
службовця кандидатом у депутати Централь-
ною виборчою комісією, виборчими комісіями, 
сформованими (утвореними) в установленому 
порядку, в одноденний строк письмово пові-
домити про це керівника державної служби;

5) організовувати і брати участь у страйках 
та агітації [3, ст. 10].

Таким чином, політична неупередженість 
як принцип містить у собі не одну вимогу, а 
систему обов’язків та заборон, що мають вико-
нуватися державними службовцями як при 
вступі на посаду, так і при проходженні служби.

Важливою особливістю є відносний 
характер політичної неупередженості: пов-
ний перелік заборон, визначених Законом 
України «Про державну службу», розповсю-
джується тільки на державних службовців 
категорії «А». Із наведених вище положень 
випливає можливість для категорій «Б» і «В» 
бути членами політичних партій і депутатами 
місцевих рад, проте заборона демонстру-
вати свої політичні погляди та вчиняти інші 
дії або бездіяльність, що у будь-який спосіб 
можуть засвідчити його особливе ставлення 
до політичних партій і негативно вплинути на 
імідж державного органу та довіру до влади 
або становити загрозу для конституційного 
ладу, територіальної цілісності і національної 
безпеки, для здоров’я та прав і свобод інших 
людей стосується всіх без винятку державних 
службовців. У цьому контексті доречно звер-
нутися до Закону України «Про політичні пар-
тії в Україні» від 05.04.2001 № 2365-III, який 
визначає метою діяльності політичної партії 
сприяння формуванню і вираженню політич-
ної волі громадян, участь у виборах та інших 
політичних заходах [6, ст. 2]. Отже, державні 
службовці категорій «Б» і «В» хоча й можуть 
бути членами політичних партій, але не 
мають права демонструвати власних поглядів.

Окрім політичної неупередженості, наці-
ональне законодавство також використовує 
поняття позапартійності та політичної ней-
тральності, які є дотичними до терміну «полі-
тична неупередженість». Так, відповідно 
до пункту дев’ятого статті 6 Закону України 
«Про політичні партії в Україні» державні 
службовці у випадках, передбачених Законом 
України «Про державну службу», не можуть 
бути членами політичних партій [6, ст. 6]. 
Із цього положення випливає висновок про 
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те, що позапартійність є складником політич-
ної неупередженості державного службовця. 
Згідно з нормою, закріпленою частиною пер-
шою статті 40 Закону України «Про запобі-
гання корупції», державні службовці зобов’я-
зані під час виконання своїх службових 
повноважень дотримуватися політичної ней-
тральності, уникати демонстрації у будь-якому 
вигляді власних політичних переконань або 
поглядів, не використовувати службові пов-
новаження в інтересах політичних партій чи 
їх осередків або окремих політиків [4, ст. 40].

Заборона, встановлена останнім норматив-
но-правовим актом, є, по суті, аналогічною 
(хоча менш деталізованою) до тієї, що визна-
чена профільним Законом. Із метою уніфікації 
законодавчої термінології вважаємо доціль-
ним обрати єдиний термін для позначення 
аналізованої вимоги до осіб, що виконують 
функції держави.

В умовах євроінтеграційних процесів 
в Україні особливого значення набуває дос-
від європейських країн у сфері державного 
управління, в тому числі державної служби.

Наприклад, для сучасної Німеччини харак-
терним є тісне взаємопроникнення політичної 
і адміністративної сфер. Відповідно до закону 
про публічну службу чиновники мають право 
брати участь у діяльності політичних партій 
і добиватися парламентської кар’єри. Обрані 
до Бундестагу чи Бундесрату продовжують 
отримувати значну частину своєї основної 
зарплати. Нині чисельність чиновників в Пар-
ламенті досягає понад 40 відсотків усього 
його складу. Іншими словами, чиновники 
в Німеччині являють собою привілейовану 
політичну групу. Їхня професійна компетент-
ність і фінансова незалежність дозволяє дося-
гати значного просування в партіях. Отже, 
на відміну від багатьох європейських країн, 
кар’єра державного службовця-чиновника 
в Німеччині не є альтернативою політичній 
кар’єрі [7, с. 48–54]. Німецька система управ-
ління державною службою не обмежує права 
службовців демонструвати свої політичні 
погляди, адже неможливо бути політичним 
діячем, не поширюючи ідей партії.

В Італії чітко розмежовують політичні та 
чиновницькі посади на державній службі. 
Міністри, віце-міністри, їх радники – це пости 
політичні, і тому вони підлягають зміні разом з 
урядом. Більш низькі посади – це і є службовці, 
які повинні бути аполітичними; їхнє стано-
вище відносно стабільне. Таким чином, в Італії 
державна служба і політична влада відокрем-
лені одна від одної, хоча призначення чиновни-
ків найвищого рівня здійснюється політичним 
керівництвом [7, с. 100]. Німеччина та Італія 
демонструють доволі успішний, хоча й діаме-
трально протилежний досвід щодо політич-
ної неупередженості державного службовця.

В Естонії законодавчо передбачаються 
обмеження прав державних службовців, які 
мають традиційний характер: заборона на 
участь у страйках, заборона на входження до 
складу постійно діючих керівних органів полі-
тичних партій тощо. Водночас у ряді випадків 
обмеження мають достатньо гнучкий харак-
тер. Ураховуючи адміністративно-правовий 
статус чиновників, спори на державній службі 
розглядаються в адміністративному суді за 
правилами, встановленими Адміністратив-
но-процесуальним кодексом Естонської Рес-
публіки [7, с. 76]. Так, спосіб регулювання, 
обраний Естонією, є схожим до національ-
ного тим, що державному службовцю дозво-
ляється членство в політичній партії, але забо-
роняється входження до її керівних структур.

Дослідивши правове регулювання інсти-
туту державної служби в різних європейських 
державах, можемо виділити такі три підходи 
до політичної неупередженості службовців:

1) відокремлення політичних посад від 
посад публічної служби з обов’язковою вимо-
гою політичної неупередженості для останніх;

2) єдність політичної та адміністративної 
сфер управління та відсутність обмежень 
у вигляді політичної неупередженості;

3) «часткова» вимога політичної неупере-
дженості, за якої службовцям нижчого рівня 
дозволяється членство в політичних партіях, 
але забороняється входження до складу їхніх 
керівних органів і демонстрація своїх полі-
тичних поглядів.
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Україною у чинному Законі України «Про 
державну службу» надано перевагу третьому 
підходу, однак можливість членства в політич-
ній партії без права демонструвати політичну 
позицію за своїм змістом викликає сумніви. 
Ураховуючи сутність державної служби як 
публічної практичної діяльності із виконання 
завдань і функцій держави, вважаємо за необ-
хідне зробити вимогу політичної неупередже-
ності абсолютною.

Із погляду Кодексу адміністративного судо-
чинства України від 06.07.2005 року № 2747-IV  
публічна служба включає діяльність на дер-
жавних політичних посадах, у державних 
колегіальних органах, професійну діяльність 
суддів, прокурорів, військову службу, альтер-
нативну (невійськову) службу, іншу державну 
службу, патронатну службу в державних орга-
нах, службу в органах влади Автономної Рес-
публіки Крим, органах місцевого самовряду-
вання (широке розуміння поняття публічної 
служби) [8, п.17 ч.1 ст.4]. Варто зазначити, що 
для деяких видів публічної служби законодав-
ством установлено більш жорсткі обмеження 
стосовно політичної неупередженості. Так, 
відповідно до частини першої статті 3 Закону 
України «Про Службу безпеки України» 
від 25.03.1992 року № 2229-XII діяльність 
Служби безпеки України, її органів і співро-
бітників ґрунтується на засадах законності, 
поваги до прав і гідності особи, позапар-
тійності та відповідальності перед народом 
України. Стаття 6 передбачає: «Використання 
Служби безпеки України в партійних, групо-
вих чи особистих інтересах не допускається. 
Діяльність партій, рухів та інших громад-
ських об’єднань, що мають політичні цілі, 
в Службі безпеки України забороняється. 
На період служби чи роботи за трудовим 
договором членство співробітників Служби 
безпеки України у таких об’єднаннях зупи-
няється. Як виняток, дозволяється членство 
працівників, які уклали трудовий договір із 
Службою безпеки України, у професійних 
спілках» [9, ст. 3, 6]. Згідно з положенням 
статті 11 Закону України «Про Збройні Сили 

України» від 06.12.1991 року № 1934-XII 
Збройні Сили України провадять свою діяль-
ність на засаді заборони створення і діяль-
ності організаційних структур політичних 
партій [10, ст. 11]. Закон України «Про про-
куратуру» так само встановлює: «Прокурор 
не може належати до політичної партії, брати 
участь у політичних акціях, мітингах, страй-
ках» [5, ч.3 ст.18]. Отже, для деяких категорій 
публічних службовців України вимога полі-
тичної неупередженості є абсолютною. Така 
диференціація правового регулювання прин-
ципів виконання завдань і функцій держави не 
здається виправданою. Особи, що посідають 
політичні посади, безпосередньо здійснюють 
формування державної політики, а державні 
службовці мають виконавчі повноваження 
і не повинні впливати на політичні процеси 
та демонструвати своє ставлення до них.

У контексті змісту принципу політичної 
неупередженості державної служби необ-
хідно звернутися до практики Європейського 
суду з прав людини (далі – ЄСПЛ). Так, 
у справі «Карапетян та інші проти Вірменії» 
заявники – державні службовці вищого кор-
пусу, що обіймали керівні посади в Міністер-
стві закордонних справ, після президентських 
виборів у Вірменії 2008 року, що супрово-
джувалися акціями протестів опозиційних 
сил, зробили заяву про свою стурбованість 
ситуацією, що склалася у Вірменії, яка загро-
жує внутрішніми та зовнішніми небажаними 
викликами, і обурення фальсифікацією вибор-
чого процесу, що перешкоджає волі країни 
та суспільства провести цивілізовані, чесні та 
вільні президентські вибори. Після заяви цих 
чотирьох посадовців їх було звільнено ука-
зами Міністра закордонних справ Вірменії. 
Заявники розпочали адміністративне прова-
дження, оскаржуючи свої звільнення та праг-
нучі відновлення на посадах. Національними 
судами їм було відмовлено. ЄСПЛ зазначив 
про необхідність дотримання справедливого 
балансу між фундаментальним правом на 
свободу вираження поглядів та публічним 
інтересом із належного виконання завдань 
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державної служби та пропорційності звіль-
нення заявників законній меті, що переслі-
дується. За словами уряду, заявники у своїй 
заяві оцінили політичний процес, підтримали 
політичну лінію політичної сили та поставили 
під сумнів президентські вибори 2008 року, 
використовуючи свої імена та посади. Заяв-
ники же стверджували, що їх заява мала 
суворо нейтральний політичний зміст і що 
вона мала на меті досягти цінностей, закрі-
плених у Конституції та міжнародних догово-
рах, обов’язкових для Вірменії. ЄСПЛ відзна-
чив важливість «особливого зв’язку довіри та 
благонадійності між державним службовцем 
та державою». На його думку, із метою кон-
солідації та підтримки демократії держави 
можуть встановлювати конституційні меха-
нізми захисту демократії через забезпечення 
політичної нейтральності державної служби. 
Порушення статті 10 Європейської конвенції 
про захист прав людини і основоположних 
свобод, яка проголошує право на свободу вира-
ження поглядів, ЄСПЛ визнано не було [11].

Резонансним для України є Рішення ЄСПЛ 
у справі «Полях та інші проти України» щодо 
звільнення державних службовців на під-
ставі Закону України «Про очищення влади» 
2014 року, яким було порушено презумпцію 
невинуватості як основоположний принцип 
права. Окрім того, у зв’язку з положеннями 
цього нормативно-правового акта державні 
службовці, що обіймали визначені посади, 
звільнялися «автоматично», тобто незалежно 
від того, чи були вони особисто пов’язані з 
недемократичною діяльністю та чи підтри-
мували політичну позицію тогочасного уряду. 
Отже, державні службовці, до яких застосо-
вується вимога політичної неупередженості, 
звільняються з політичних причин. ЄСПЛ 
було визнано порушення прав заявників та 
встановлено зобов’язання для України від-
шкодувати їм моральну шкоду [12]. Варто 
зазначити, що наявність рішення міжнарод-
ного судового органу є підставою для пере-
гляду рішень національними судами загальної 
юрисдикції, і наразі всі державні службовці, 
звільнені на підставі Закону України «Про 

очищення влади», мають право на звернення 
до судів за виключними обставинами.

Питання членства державних службов-
ців у політичних партіях давно дискутується 
науковцями. С.А. Федчишин вважає забо-
рону для державних службовців (незалежно 
від виду служби, категорії посади та органу 
влади, де громадяни проходять службу) 
бути членами політичних партій пріоритет-
ним та таким, що відповідає вимогам часу, 
кроком [13, с. 206–209]. Л.Р. Наливайко й 
А.Ф. Орєшкова так само вказують на про-
блему відсутності цієї заборони в чинному 
Законі та недостатність закріплення непри-
пустимості демонстрації політичних поглядів 
під час виконання державними службовцями 
посадових обов’язків [14, с. 41–44].

В.В. Васильківська натомість зазначає, що 
принцип політичної неупередженості має на 
меті захист державних службовців від впливу 
й контролю з боку політичних партій так, щоб 
вони могли ефективно працювати незалежно 
від того, яка партія приходить до влади, 
а також від втрати своїх посад за політич-
ними мотивами в разі, коли одна партія змі-
нює іншу, тобто все, що пов’язує державного 
службовця з політичною партією, є його осо-
бистою справою і не зачіпає державно-служ-
бової діяльності [15, с. 87–91].

Висновки. Дослідивши зміст принципу 
політичної неупередженості, що закладе-
ний у Закон, зарубіжний досвід правового 
регулювання цього питання, а також проа-
налізувавши погляди науковців на проблему 
членства державних службовців у політич-
них партіях, можемо дійти такого висновку. 
Вимога політичної неупередженості має 
ключове значення для правового статусу 
публічного службовця, адже безпосередньо 
впливає на виконання ним завдань і функцій 
держави. Національне законодавство потре-
бує уніфікації термінології задля уникнення 
суперечностей у розумінні змісту політичної 
неупередженості, а також внесення змін із 
установлення абсолютної заборони членства 
в політичних партіях для державних службов-
ців усіх категорій посад.
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Анотація
У статті досліджується питання політичної неупередженості державного службовця в Укра-

їні. Авторкою аналізується зміст понять «принципи права», «принципи державної служби», 
«політична неупередженість», «політична нейтральність», «позапартійність». Політична 
неупередженість розглядається порівняно з іншими категоріями адміністративного права, що 
зустрічаються в різних нормативно-правових актах законодавства України. У статті робиться 
акцент на розумінні неупередженості як здійснення діяльності в державних (публічних) інтер-
есах із ігноруванням інтересу особистого (приватного). Авторкою розглянуто позитивні та 
негативні обов’язки, що покладаються на державного службовця у зв’язку з вимогою полі-
тичної неупередженості Законом України «Про державну службу». Окрім того, у статті дослі-
джується досвід зарубіжних країн (Німеччини, Італії та Естонії) із питання нормативно-право-
вого забезпечення та реалізації принципу політичної неупередженості публічних службовців. 
На підставі аналізу практичних підходів інших країн авторка окреслює три підходи до форму-
лювання засади неупередженості державного службовця в законодавстві. Україну віднесено до 
країн, що застосовують третій підхід – «часткової» або відносної політичної неупередженості. 
При цьому у статті наведено приклади абсолютної політичної неупередженості деяких катего-
рій публічних службовців. У статті звертається увага на практику Європейського суду з прав 
людини як взірець для національної правової системи. Авторкою аналізуються судові рішення 
в справах «Карапетян та інші проти Вірменії», «Полях та інші проти України», що прямо сто-
суються питання політичної неупередженості публічного службовця. Вказується на обов’яз-
ковість виконання останнього зазначеного рішення проти України в частині відновлення на 
посаді державних службовців, що були звільнені на підставі Закону України «Про очищення 
владі», у разі звернення за виключними обставинами. У статті авторкою особлива увага зверта-
ється на проблематику членства державного службовця в політичній партії та наголошується 
на необхідності встановлення на нормативному рівні повної заборони такого членства, неза-
лежно від категорії посади.

Ключові слова: політична неупередженість, державна служба, принципи державної 
служби, політична нейтральність, позапартійність, публічний інтерес, баланс інтересів, очи-
щення влади.

Yaitska D.I. To the issue of political impartiality of civil servants in Ukraine
Summary
The scientific article examines the issue of political impartiality of civil servants in Ukraine. 

The author analyzes the meaning of the concepts “principles of law”, “principles of civil service”, 
“political impartiality”, “political neutrality”, “non-partisanship”. Political impartiality is considered 
in comparison with other categories of administrative law found in various legal acts of Ukrainian 
legislation. The article emphasizes the understanding of impartiality as the implementation of activities 
in the state (public) interests while ignoring the interest of personal (private). The author considers the 
positive and negative responsibilities imposed on a civil servant in connection with the requirement 
of political impartiality by the Law of Ukraine "On Civil Service". In addition, the article examines 
the experience of foreign countries (Germany, Italy and Estonia) on the issue of legal framework and 
the implementation of the principle of political impartiality of public servants. Based on the analysis 
of practical approaches of other countries, the author outlines three approaches to formulating the 
principle of impartiality of civil servants in legislation. Ukraine is one of the countries that apply 
the third approach – “partial” or relative political impartiality. At the same time, the article gives 
examples of absolute political impartiality of some categories of public servants. The article draws 
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attention to the case law of the European Court of Human Rights as a model for the national legal 
system. The author analyzes the court decisions in the cases of Karapetyan and Others v. Armenia, 
Polyah and Others v. Ukraine, which directly address the issue of political impartiality of a public 
servant. It is pointed out that the latter decision is obligatory against Ukraine in terms of reinstatement 
of civil servants who were dismissed on the basis of the Law of Ukraine "On Purification of Power", 
in case of appeal due to exceptional circumstances. In the article, the author pays special attention to 
the issue of membership of a civil servant in a political party and emphasizes the need to establish at 
the regulatory level a complete ban on such membership, regardless of the category of position.

Key words: political impartiality, civil service, principles of civil service, political neutrality, non-
partisanship, public interest, balance of interests, purification of power.
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ДИНАМІКА САМОВІЛЬНОГО ЗАЛИШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ  
АБО МІСЦЯ СЛУЖБИ В ПЕРІОД 2013–2019 РР.

Постановка проблеми. Сучасний етап 
розвитку України характеризується над-
звичайно складною економічною, військо-
во-політичною та соціальною ситуацією, що 
погіршується у зв’язку з наявністю де-факто 
військового протистояння на сході держави, 
а також відсутністю корінних реформ еконо-
мічного характеру. Це змушує законодавця 
відповідним чином реагувати на сучасні 
виклики нормальному порядку функціону-
вання та розвитку суспільних відносин. Не є 
винятком і сфера кримінально-правового 
регулювання суспільних відносин. У зв’язку 
з вищезазначеним до Кримінального кодексу 
України (далі – КК України) вноситься низка 
змін, особливо до статей, які стосуються кри-
мінальних правопорушень проти встанов-
леного порядку несення військової служби 
(військових кримінальних правопорушень). 
Це зумовлюється тим, що після початку бойо-
вих дій на сході України суттєво збільшується 
кількість військових кримінальних право-
порушень, одним із яких є самовільне зали-
шення військової частини або місця служби. 
Тож особливо актуальним постає дослідження 
динаміки вчинення самовільного залишення 
військової частини або місця служби в період 
із 2013 по 2019 рр. включно.

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Динаміка самовільного залишення військо-
вої частини або місця служби сьогодні ще 
не була предметом дослідження вітчизняних 
науковців. Проте окремі аспекти динаміки 
злочинності загалом, а також кримінальних 
правопорушень проти несення військової 
служби досліджували Ю.В. Александров, 

Х.Д. Алікперов, В.В. Голіна, О.М. Джужа, 
А.Ф. Зелінський, Ю.Ф. Іванов, О.М. Литвак, 
О.М. Литвинов, Ю.І. Муромцева, М.І. Фіалка.

Формулювання завдання дослідження. 
У статті досліджується динаміка самовіль-
ного залишення військової частини або місця 
служби в період із 2013 по 2019 рр.

Виклад основного матеріалу. Дослі-
дження слід розпочати з визначення поняття 
динаміки злочинності загалом. Категорія 
«динаміка злочинності» є одним із показників 
злочинності, під якими необхідно розуміти 
сукупність основних статистичних характе-
ристик злочинності, що дають можливість 
здійснити кількісно-якісне вимірювання 
цього явища, а саме створити уявлення про 
її розміри, міру змінюваності, імовірність і 
величину майбутнього кримінального про-
типравного вияву, а також для розроблення 
предметних заходів щодо запобігання і про-
тидії кримінально-протиправним проявам 
[1, с. 238]. Серед показників злочинності виді-
ляються як кількісні, так і якісні. Динаміка зло-
чинності належить до кількісних показників.

Погляди дослідників на поняття динаміки 
злочинності фактично тотожні. Так, напри-
клад, на думку Ю.Ф. Іванова, під динамікою 
злочинності необхідно розуміти показник, 
який безпосередньо відображає зміну її рівня 
та структури протягом того чи того часового 
періоду (року, трьох років, десяти років тощо) 
[2, с. 67]. Аналогічної позиції дотримується 
й О.М. Литвинов: динаміка злочинності – це 
кількісний показник злочинності, що безпосе-
редньо відображає зміни її кількісних і якісних 
показників протягом певного часового про-



87№ 12/2020                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

міжку (одного, двох, трьох, п’яти, десяти років 
тощо) [3, с. 59]. Ю.В. Александров вважає, 
що динаміка злочинності – це рух злочинно-
сті в часі в бік її зменшення, збільшення або 
ж стабілізації. З вищезазначеного визначення 
випливає, що її характеризують зміна рівня 
та структури злочинності в часі, тобто зміна 
кількісних і якісних показників злочинності 
на певній території за певний час [4, с. 54]. 
На думку В.В. Голіни, динаміка злочинності – 
це зміна всіх її показників загалом або їх еле-
ментів протягом певного відрізку часу [5, с. 59].

Отже, розглянувши думки дослідників 
щодо поняття динаміки злочинності, можемо 
зробити висновок, що під нею необхідно розу-
міти зміни її кількісних і якісних показників 
протягом певного часового проміжку. Тобто 
такі зміни стосуються кримінального право-
порушення, зокрема кількості його вчинення 
в той чи інший проміжок часу.

Переходячи безпосередньо до аналізу 
динаміки самовільного залишення військової 
частини або місця служби, слід зазначити, що 
на неї впливає багато детермінант, які фак-
тично за механізмом дії та змістом можна 
згрупувати у три напрями:

 – правового характеру;
 – соціально-демографічні;
 – соціально-економічні, політичні, управ-

лінські [6, с. 59].
Так, наприклад, причини й умови право-

вого характеру пов’язані насамперед зі станом 
кримінального законодавства та правозасто-
совною практикою. Зокрема, розширення або 
звуження сфери кримінальної відповідально-
сті, криміналізація або декриміналізація діянь 
неминуче впливають на рівень і структуру 
злочинності загалом і на кримінальне право-
порушення, передбачене ст. 407 КК України. 
Тобто, якщо до початку бойових дій на Донбасі 
конструкція ст. 407 КК України не зазнавала 
змін, то після їх початку зміни до неї були вне-
сені вже тричі. Така ситуація зумовлена змі-
ною місця досліджуваного правопорушення 
в системі військових кримінальних правопо-
рушень, оскільки цілком логічно, що після 

початку бойових дій на Донбасі кардинально 
збільшується кількість кримінальних право-
порушень, передбачених ст. 407 КК України.

Крім того, недоліки у правозастосовній 
практиці органів, які здійснюють боротьбу 
зі злочинністю, зокрема нереагування на 
випадки самовільного залишення військової 
частини або місця служби, також впливають 
на динаміку цього правопорушення [4, с. 57]. 
Тобто можемо констатувати, що не обліковані 
кримінальні правопорушення, передбачені 
ст. 407 КК України, не враховуються безпо-
середньо в динаміку цього правопорушення, 
а тому не відображаються в офіційній статис-
тиці. Цей факт свідчить про високу латентність 
самовільного залишення військової частини 
або місця служби (під латентною злочинні-
стю слід розуміти ті кримінальні правопору-
шення, що були вчинені, але не стали відо-
мими правоохоронним органам, або ж стали 
їм відомі, проте були приховані ними від реє-
страції) [7, с. 14]. На нашу думку, латентність 
самовільного залишення військової частини 
або місця служби суттєво впливає на динаміку.

Натомість демографічні зміни справля-
ють не причинний, а функціональний вплив 
на злочинність загалом і на самовільне зали-
шення військової частини або місця служби. 
Так, наприклад, згідно з даними перепису 
загальна кількість населення України у 2001 р. 
становила 48 млн 457 тис. осіб, серед яких 
чоловіків було 22 млн 441 тис. осіб (46,3% 
від загальної кількості населення) [8, с. 131]. 
Зауважимо, що минуло вже 19 років, але дру-
гого офіційного перепису ще не було прове-
дено (його проведення планується у листопа-
ді-грудні 2020 р.). Результати Всеукраїнського 
перепису населення 2020 р. стануть надійною 
базою для точного розуміння динаміки дослі-
джуваного злочину, оскільки дадуть реальну 
інформацію про кількість населення. Проте 
певні напрацювання щодо перепису в Україні 
вже були. Так, за результатами оцінки наяв-
ного населення України, проведеного Кабі-
нетом Міністрів України, станом на 1 грудня 
2019 р. в України без урахування окупованих 



88 № 12/2020                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

територій і громадян, які живуть за кордоном, 
проживає 37 млн 289 тис. осіб [9].

Таким чином, вищезазначена статистика 
свідчить, що кількість населення в Україні 
зменшилася на понад 10 млн осіб. Ця цифра 
також суттєво впливає на динаміку вчинення 
кримінального правопорушення, передбаче-
ного ст. 407 КК України, оскільки чим більше 
проживало б населення в державі, тим частіше 
потенційно було би вчинено відповідне кримі-
нальне правопорушення, адже було би більше 
призвано осіб до строкової служби.

Проте не детермінанти правового харак-
теру чи соціально-демографічні детермі-
нанти, а саме соціально-економічні, політичні 
й управлінські здійснюють найбільш істот-
ний, причинно зумовлений вплив на злочин-
ність і її динаміку як у державі загалом, так 
і в окремих її регіонах [10, с. 119]. Тому, про-
аналізувавши ці детермінанти, можна спро-
гнозувати динаміку самовільного залишення 
військової частини або місця служби.

Так, наприклад, в останні роки в Україні 
суттєво знижується рівень життя населення, 
люди починають втрачати роботу. Крім того, 
з’явилося абсолютно нове поняття «раптова 
бідність», на що вплинули анексія Крим-
ського півострова, бойові дії на Донбасі, під-
вищення курсу долара, підвищення цін на 
комунальні послуги, продукти харчування 
тощо [11]. Рівень заробітної плати суттєво 
не збільшується. Всі ці обставини змушують 
людей (насамперед чоловіків) шукати роботу, 
й одним із місць роботи, де можна одержати 
гідну заробітну платню, є армія, оскільки 
після початку неоголошеної війни на сході 
держави матеріальне і соціальне забезпе-
чення військовослужбовців, як контрактни-
ків, так і службовців строкової служби, сут-
тєво покращилося. Тому з огляду на значно 
більшу кількість військовослужбовців потен-
ційно збільшується кількість можливо вчине-
них кримінальних правопорушень.

Так, станом на серпень 2020 р. у Збройних 
Силах України нараховується 246 689 осіб [12]. 
До початку бойових дій на Донбасі кількість 

військовослужбовців становила 120 900 чоло-
вік [13]. Можемо констатувати, що кількість 
військовослужбовців в Україні збільшилася 
вдвічі. Цей факт разом із активною фазою 
бойових дій у 2014–2015 рр. кардинально 
вплинув на динаміку кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 407 КК України.

Політичні й управлінські детермінанти 
меншою мірою впливають на динаміку само-
вільного залишення військової частини або 
місця служби, хоча не можна також забувати, 
що й досі в армії існує «дідівщина» – армій-
ські деструктивні традиції та звички, що пере-
даються від призову до призову та базуються 
на приниженні честі та гідності новоприбу-
лих військовослужбовців старшими за віком, 
вислугою чи службовим становищем [14]. Чим 
поширеніша «дідівщина» в армії, тим біль-
ший ризик вчинення кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 407 КК України.

Щоправда, ст. 406 КК України встановлено 
кримінальну відповідальність за порушення 
статутних правил взаємовідносин між вій-
ськовослужбовцями за відсутності відносин 
підлеглості, яке також можна трактувати як 
«дідівщину», оскільки вона проявляється 
у формі жорстокого, нелюдського та такого, 
що принижує честь і гідність, поводження 
здебільшого у формі психологічного насиль-
ства «старших» над «молодшими», і не кожен 
може таке витримати. Тому це також висту-
пає однією з детермінант самовільного зали-
шення військової частини або місця служби.

Як зазначає О.М. Джужа, диференціація 
правових, соціально-демографічних і соці-
ально-економічних, політичних, управлін-
ських факторів впливає на статистичну криву 
самовільного залишення військової частини 
або місця служби, яка є обов’язковою для 
об’єктивної оцінки реальних змін у її дина-
міці та майбутнього прогнозу динаміки цього 
кримінального правопорушення. Зниження 
чи зростання рівня цього кримінального 
правопорушення відбувається внаслідок як 
реальних соціальних змін рівня та структури 
самовільного залишення військової частини 
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або місця служби, так і правових змін у зако-
нодавчій характеристиці кола кримінально- 
караних діянь, у повноті обліку, реєстрації та 
в інших юридичних факторах тощо [15, с. 71]. 
Всі ці фактори впливають на динаміку само-
вільного залишення військової частини або 
місця служби.

Досліджуючи безпосередньо статистику 
самовільного залишення військової частини 
або місця служби, на нашу думку, найбільш 
доречно її аналізувати із 2013 р., оскільки дина-
міка з 2014 р. чітко продемонструє збільшення 
кількості таких правопорушень. У таблиці наве-
дено кількість вироків за ст. 407 КК України.

Висновки. Таким чином, із 2013 до 2018 рр. 
включно кількість вироків за ст. 407 КК Укра-
їни постійно зростала і тільки із 2019 р. почи-
нає знижуватися. Такі показники свідчать про 
те, що динаміка самовільного залишення вій-
ськової частини або місця служби йде на спад. 

Найбільше вироків за ст. 407 КК України було 
винесено у період 2016–2018 рр., тобто після 
початку бойових дій на Сході України. Все це 
свідчить про те, що загострення ситуації на 
Донбасі кардинально вплинуло на динаміку 
досліджуваного кримінального правопору-
шення, оскільки порівняно з 2013 р. кількість 
вироків судів за ст. 407 КК України у 2018 р. 
збільшилася у 200 разів.

Анотація
У статті автор досліджує динаміку самовільного залишення військової частини або місця 

служби у період 2013–2019 рр. Обґрунтовано актуальність дослідження динаміки самовіль-
ного залишення військової частини або місця служби у зв’язку із бойовими діями на сході 
України.

Вивчається поняття динаміки злочинності, розкриваються її сутнісні характеристики. 
Визначені також основні детермінанти, які впливають на динаміку самовільного залишення 
військової частини або місця служби у період 2013–2019 рр.: детермінанти правового харак-
теру; соціально-демографічні; соціально-економічні, політичні, управлінські. Зроблено висно-
вок, що на самовільне залишення військової частини або місця служби у період 2013–2019 рр. 
впливають саме соціально-економічні детермінанти.

У статті уточнено, що самовільне залишення військової частини або місця служби є кри-
мінальним правопорушенням із високим рівнем латентності, оскільки значна кількість таких 
випадків не обліковується і не відображається в офіційній статистиці. Зроблено висновок, 
що латентність самовільного залишення військової частини або місця служби суттєво впливає 
на динаміку.

Наведено статистичні дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаче-
ного ст. 407 КК України, та визначено, що із 2013 до 2018 рр. включно кількість вироків за 
ст. 407 КК України постійно зростала і тільки із 2019 р. починає знижуватися. Зроблено висно-
вок, що порівняно із 2013 р. у 2018 р. було винесено у 200 разів більше вироків суду.

Ключові слова: самовільне залишення військової частини або місця служби, детермінанти, 
динаміка, злочинність, соціально-економічні, правові, соціально-демографічні.

Таблиця 1
Динаміка самовільного залишення 

військової частини або місця служби
Рік Кількість вироків

2013 12
2014 199
2015 1 651
2016 2 178
2017 2 411
2018 2 547
2019 753
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Vysotskyi P.G. Dynamics of illegal leaving of a military unit or place of service in the period 
of 2013–2019

Summary
In a scientific article, the author examines the dynamics of unauthorized leaving of a military 

unit or place of service in the period from 2013 to 2019. The article identifies the relevance of the 
study of the dynamics of leaving a military unit or place of service and substantiates that this study is 
important primarily with a dramatic increase in the number of criminal offenses under Article 407 of 
the Criminal Code of Ukraine due to hostilities in eastern Ukraine.

In particular, the scientific article explores the concept of the dynamics of crime in the views 
of scientists, reveals its essential characteristics. The main determinants that affect the dynamics 
of unauthorized leaving of a military unit or place of service in the period from 2013 to 2019 are 
also identified. The author defines the following determinants: determinants of a legal nature; socio-
demographic determinants; socio-economic, political, managerial determinants. The article concludes 
that the unauthorized leaving of a military unit or place of service in the period from 2013 to 2019 is 
influenced by socio-economic determinants.

The scientific article clarifies that leaving a military unit or place of service is a criminal offense with 
a fairly high level of latency, as a significant number of the above criminal offense is not accounted for 
and is not reflected in official statistics. As a result, the article concludes that the latency of leaving a 
military unit or place of service significantly affects the dynamics.

The article provides statistics on the commission of a criminal offense under Art. 407 of the Criminal 
Code of Ukraine and determined that from 2013 to 2018 inclusive, the number of sentences under 
Art. 407 of the Criminal Code of Ukraine was constantly growing. Only from 2019, the number of 
sentences under this article of the Criminal Code of Ukraine is reduced. As a result, it was concluded 
that compared to 2013, in 2018, 200 times more court verdicts were issued.

Key words: unauthorized leaving of a military unit or place of service, determinants, dynamics, 
crime, socio-economic, legal, socio-demographic.
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Постановка проблеми. Із часу кримі-
налізації домашнього насильства в Україні 
кількість облікованих кримінальних пра-
вопорушень стрімко зростає, про що свід-
чить офіційна статистика Генеральної про-
куратури України. Так, якщо минулого року 
за ст. 126-1 Кримінального кодексу Укра-
їни (далі – КК України) було обліковано 
1 068 кримінальних правопорушень, то лише 
за 9 місяців поточного року цей показник ста-
новив 1 859 [1, 2]. Однак, незважаючи на сут-
тєві цифри, реальний стан вчинення домаш-
нього насильства в нашій державі є зовсім 
іншим. Для прикладу, за 9 місяців поточного 
року органами Національної поліції України 
виявлено 102 976 адміністративних право-
порушень, передбачених ст. 173-2 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення 
(далі – КУпАП), і 75 547 осіб, котрі їх вчи-
нили (повторно 9 755 осіб) [3]. Оскільки, як 
свідчить аналіз судово-слідчої практики, сьо-
годні від притягнення особи до адміністра-
тивної відповідальності за вказаною статтею, 
якою підтверджується повторність вчинення 
домашнього насильства, залежить можли-
вість початку кримінального провадження 
за ст. 126-1 КК України, а також з огляду на 
те, що досудове розслідування цього злочину 
здійснюється у формі приватного обвину-
вачення, дедалі актуальнішим стає питання 
щодо початку досудового розслідування кри-
мінальних правопорушень за фактом домаш-
нього насильства.

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Питання, пов’язані з особливостями початку 
досудового розслідування, викликали та про-

довжують викликати підвищений інтерес 
у дослідників. Зокрема, процесуальні аспекти 
початку досудового розслідування вивчали 
Ю.П. Аленін, В.В. Вапнярчук, Л.М. Лобойко, 
М.А. Погорецький та ін. Особливу увагу 
дослідженню питань щодо досудового роз-
слідування у формі приватного обвинува-
чення приділяли І.В. Діков, С.І. Перепелиця, 
І.А. Тітко. Втім, оскільки «домашнє насиль-
ство» визнане національним законодавством 
як злочин нещодавно, питання, пов’язані саме 
з початком досудового розслідування домаш-
нього насильства, не відображені в науковій 
літературі, а тому потребують дослідження.

Формулювання завдання дослідження. 
Метою статті є визначення особливостей по-
чатку досудового розслідування домашньо-
го насильства. Поставлена мета передбачає 
розв’язання таких завдань: виявити проблемні 
питання, пов’язані з початком досудового роз-
слідування злочинів, передбачених ст. 126-1  
КК України, у формі приватного обвинува-
чення, та запропонувати шляхи їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Досудове 
розслідування будь-якого кримінального про-
вадження розпочинається з моменту внесення 
слідчим, дізнавачем, прокурором відомостей 
про вчинене кримінальне правопорушення 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
(далі – ЄРДР). Важливе значення мають при-
води та підстави для його початку.

Зауважимо, що в науковому колі про-
цесуалістів немає однозначного розуміння 
цих понять. Так, В.В. Вапнярчук приводом 
для внесення відомостей до ЄРДР (тобто до 
початку досудового розслідування) визна-
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чає передбачене законом джерело інформа-
ції, з якого слідчий, прокурор дізнаються 
про вчинене кримінальне правопорушення і 
з моменту появи якого розпочинається кри-
мінальне провадження (кримінальні процесу-
альні відносини) [4, с. 334].

На думку М.А. Погорецького, таким при-
водом є передбачений кримінально-проце-
суальним законом акт вольової дії особи, 
адресований уповноваженим суб’єктам кри-
мінального провадження, чи вольовий акт 
уповноваженого суб’єкта, спрямований на 
реалізацію ним своїх повноважень, що є юри-
дичним фактом, внаслідок якого уповнова-
жений суб’єкт кримінального провадження 
отримує відомості про обставини, що можуть 
свідчити про вчинення кримінального право-
порушення та є підставами для формування 
у нього внутрішнього переконання про необ-
хідність внесення таких відомостей до ЄРДР 
і початок досудового розслідування [5, с. 96].

Зі змісту ч. 1 ст. 214 Кримінального про-
цесуального кодексу України (далі – КПК 
України) можна визначити приводи та під-
стави початку досудового розслідування. 
Такими приводами є: 1) заява про вчинене 
кримінальне правопорушення; 2) повідом-
лення про вчинене кримінальне правопо-
рушення; 3) самостійне виявлення слідчим  
(прокурором) із будь-якого джерела обста-
вин, що можуть свідчити про вчинення 
кримінального правопорушення. Підстави 
визначені законодавцем як обставини, які 
можуть свідчити про вчинення криміналь-
ного правопорушення [6].

Початок досудового розслідування кри-
мінального провадження, передбаченого 
ст. 126-1 КК України, має свої особливості. 
Насамперед це пов’язано з тим, що воно 
відповідно до ст. 477 КПК України здійсню-
ється у формі приватного обвинувачення, 
тобто кримінальне провадження за ним може 
бути розпочато лише за заявою потерпілого. 
З огляду на це заява потерпілого є єдиним 
приводом для початку кримінального прова-
дження за ст. 126-1 КК України.

У разі, якщо потерпілим є неповнолітня 
особа або особа, визнана в установленому 
законом порядку недієздатною чи обмежено 
дієздатною, заяву може подати законний 
представник потерпілого. Однак залишається 
відкритим питання, як діяти, коли страждає 
від домашнього насильства повнолітня особа, 
в т. ч. і похилого віку, недієздатність (обме-
жена дієздатність) якої не була встановлена 
законом, і вона з тих чи інших об’єктивних 
причин самостійно не може подати таку заяву.

Одним зі способів вирішення цієї про-
блеми, за нашим переконанням, могло би 
стати внесення до КПК України норми, що 
б надавала право прокуророві розпочинати 
кримінальне провадження, якщо особа через 
свій безпорадний стан чи з інших об’єктивних 
причин не може самостійно захистити свої 
законні інтереси, яке б не підлягало закриттю 
у разі примирення потерпілого з підозрюва-
ним. Схожа норма містилася у ст. 27 КПК 
України 1960 р.

На дієвості раніше чинного правила про 
правомочність прокурора розпочати кри-
мінальне провадження у формі приватного 
обвинувачення без заяви потерпілого за умови 
його безпорадного стану наголошує дослід-
ник С.І. Перепелиця [7, с. 11], чиї погляди 
також поділяє І.А. Тітко, котрий зазначає, що 
доцільно частково відродити інститут про-
курорського втручання у провадження при-
ватного обвинувачення, надавши прокурору 
право у виключних випадках розпочинати 
кримінальне провадження без отримання 
заяви від постраждалої особи з огляду на без-
порадність стану останньої [8, с. 269].

Іншим способом вирішення проблеми 
щодо належного захисту інтересів постраж-
далих осіб, на наш погляд, стало б виклю-
чення ст. 126-1 КК України з переліку статей, 
за якими кримінальне провадження може 
бути розпочате у формі приватного обвину-
вачення, надавши можливість слідчому, про-
курору його розпочинати не тільки за заявою 
постраждалої особи. У цьому аспекті варто 
взяти до уваги результати проведеного нами 
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опитування громадян, під час якого на запи-
тання про те, чи має кримінальне провадження 
у разі вчинення домашнього насильства роз-
починатися тільки за заявою постраждалої 
особи (повнолітньої), 92,7% респондентів 
(773 особи) повідомили, що підтримують 
також можливість початку кримінального про-
вадження і за заявою родичів постраждалої 
особи або ж за повідомленням установ (сис-
теми освіти, охорони здоров’я тощо), котрим 
стало відомо про вчинення домашнього 
насильства, і лише 7,3% (61 особа) відповіли, 
що тільки за заявою постраждалої особи.

Вказану думку також підтримують опи-
тані з цього приводу слідчі Національної 
поліції. Зокрема, переважна більшість рес-
пондентів вважають за доцільне виключення 
цього злочину з переліку ст. 477 КПК Укра-
їни. 39,5% слідчих підтримують можливість 
початку кримінального провадження і за зая-
вою родичів постраждалої особи або ж за пові-
домленням органів та установ (системи освіти, 
опіки, охорони здоров’я, громадських право-
захисних організацій, правозахисників, право-
охоронних органів тощо), яким стало відомо 
про систематичне вчинення домашнього 
насильства, 33,1% – підтримують надання 
права слідчому, прокуророві розпочати кри-
мінальне провадження у разі самостійного 
виявлення ними обставин, що можуть свід-
чити про систематичне вчинення домашнього 
насильства. Не вважають за доцільне виклю-
чення цієї статті з переліку кримінальних 
правопорушень, щодо яких кримінальне про-
вадження здійснюється у формі приватного 
обвинувачення, 37,9% респондентів, на думку 
яких кримінальне провадження за ст. 126-1 КК 
України має розпочинатися тільки за заявою 
постраждалої особи, та 12,9% респондентів, 
які підтримують необхідність надати право 
прокуророві розпочинати кримінальне про-
вадження у разі, якщо особа через свій безпо-
радний стан чи з інших об’єктивних причин 
не може захистити свої законні інтереси.

Крім того, серед опитаних громадян 
22% респондентів (56 осіб) однією із причин, 

чому вони не зверталися до поліції у ситуації 
вчинення щодо них домашнього насильства, 
заявили про погрози та побоювання помсти 
з боку кривдника. Тому в таких випадках 
захист інтересів громадян повинна забезпечу-
вати саме держава.

Наступним проблемним, на нашу думку, 
питанням є визначення підстав початку кри-
мінального провадження, тобто виявлення 
обставин, які можуть свідчити про вчи-
нення саме кримінального правопорушення, 
а не іншої події. Як зазначає Л.М. Лобойко, 
такими обставинами є ознаки кримінального 
правопорушення й ознаки складу такого пра-
вопорушення. Для початку досудового розслі-
дування достатньою є мінімально необхідна 
кількість таких ознак: суспільна небезпеч-
ність і протиправність (ознаки правопору-
шення) й об’єкт і об’єктивна сторона (ознаки 
складу правопорушення) [9, с. 90]. Так, ми 
погоджуємося з думкою Л.М. Лобойка про 
те, що на момент отримання і вивчення пер-
винних відомостей, попри їх можливу обме-
женість, правова кваліфікація діяння має бути 
встановлена обов’язково. Це потрібно для 
визначення різновиду (галузі) юридичного 
процесу, у межах якого будуть встановлюва-
тися обставини діяння в обсязі, необхідному 
для більш точних висновків щодо його ква-
ліфікації [9, с. 90]. Насамперед це важливо 
для розслідування домашнього насильства, 
оскільки воно пов’язане з наявністю норм 
як адміністративного (ст. 173-2 КУпАП), так 
і кримінального законодавства (ст. 126-1 КК 
України), які встановлюють юридичну відпо-
відальність за ці правопорушення, та необ-
хідністю їх відмежування. Основною від-
мінністю вказаних норм є систематичність 
вчинення зазначених дій.

Зауважимо, що інформація про вчинення 
домашнього насильства до підрозділів Наці-
ональної поліції України може надходити як 
безпосередньо від громадян, які постраж-
дали від домашнього насильства або ж яким 
про це стало відомо, так і від суб’єктів, що 
здійснюють заходи у сфері запобігання та 
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протидії домашньому насильству, визна-
чених у ст. 6 Закону України «Про запобі-
гання та протидію домашньому насильству». 
Крім того, зазначені суб’єкти відповідно до 
ст. 15 вказаного Закону здійснюють взаємне 
інформування не пізніше однієї доби про вияв-
лені факти домашнього насильства у випад-
ках, передбачених цим Законом [10]. Така 
інформація може мати як кримінальний, так 
і некримінальний характер і підлягає обов’яз-
ковій реєстрації в інформаційно-телекому-
нікаційній системі «Інформаційний портал 
Національної поліції України» (журналі єди-
ного обліку) (далі – ІТС ІПНП, журналі ЄО).

Отже, на перший погляд, інформація 
некримінального характеру надалі може 
набути кримінального у разі встановлення 
систематичності протиправних дій особи. 
З огляду на особливість злочину, передбаче-
ного ст. 126-1 КК України, досить складно на 
момент надходження заяви чи повідомлення 
про вчинення домашнього насильства визна-
чити, до події якого характеру його слід від-
нести без проведення відповідної перевірки.

У науковому колі процесуалістів немає 
однозначної думки щодо початку досудо-
вого розслідування. Це пов’язане зі скасуван-
ням інституту дослідчої перевірки. Зокрема, 
Ю.П. Аленін вважає, що будь-яка проце-
суальна галузь процесуального права має 
передбачати попередній, перевірочний, філь-
траційний етап перед основним проваджен-
ням [11, с. 202]. Він зауважує, що ст. 214 КПК 
України не є еквівалентом стадії з перевірки 
заяв і повідомлень про злочини. Незважа-
ючи на певні прогалини у правозастосуванні, 
пов’язані більшою мірою не із процесуаль-
ною формою, а з позапроцесуальними чин-
никами, вказана стадія все ж таки надавала 
можливість досить ефективно фільтрувати 
повідомлення і заяви про злочини та відді-
ляти некримінальні події [11, с. 201].

Інші дослідники перевірку заяв чи пові-
домлень виділяють в окремий етап. Зокрема, 
І.В. Діков, досліджуючи рух заяви (повідом-
лення) про вчинене кримінальне правопору-

шення у формі приватного обвинувачення 
з моменту прийняття відповідним органом 
до початку досудового розслідування, визна-
чає три етапи: 1) прийняття та реєстрацію 
заяви (повідомлення) про кримінальне право-
порушення; 2) перевірку заяв (повідомлення), 
яка полягає у з’ясуванні наявності (чи від-
сутності) ознак злочину, передбаченого Осо-
бливою частиною КК України; 3) внесення 
відомостей до ЄРДР, що означає початок роз-
слідування [12, с. 63].

О.В. Поліщук виокремлює інститут 
початку досудового розслідування, який роз-
глядає як стадію кримінального процесу, що 
складається з таких етапів: 1) прийняття заяв, 
повідомлень і первинної інформації про кри-
мінальні правопорушення; 2) реєстрації заяв 
і повідомлень про кримінальні правопору-
шення та підготовки до проведення слідчих 
(розшукових) дій; 3) проведення невідклад-
них слідчих (розшукових) дій і вжиття інших 
заходів, спрямованих на підтвердження або 
спростування даних, що містяться в заяві або 
повідомленні, та збір джерел криміналістично 
значимої інформації; 4) внесення відомостей 
до ЄРДР [13, с. 129].

Ми погоджуємося з думкою М.А. Пого-
рецького про те, що за чинним КПК України 
24-годинний термін – це не перевірка заяв і 
повідомлень про кримінальне правопору-
шення, а лише внесення відповідних відомо-
стей до ЄРДР [5, с. 101].

Із цього приводу в узагальненні Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ від 12 січня 
2017 р. № 9-49/0/4-17 зазначено, що, якщо зі 
звернення особи вбачається, що вона пору-
шує перед органом досудового розслідування 
питання про вчинення кримінального правопо-
рушення, ініціюючи здійснення ним дій, визна-
чених КПК України, то, навіть якщо резуль-
тати аналізу наведених особою відомостей 
свідчать про відсутність ознак складу злочину, 
такі відомості мають бути внесені до ЄРДР із 
подальшим закриттям кримінального прова-
дження відповідно до ст. 284 КПК України [14].
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Зауважимо, що до органів Національної 
поліції України щоденно надходить значна 
кількість заяв про притягнення кривдників 
до юридичної відповідальності за вчинення 
домашнього насильства. Заявник не завжди 
вимагає його притягнути саме до кримі-
нальної відповідальності, тому здебільшого 
рішення за такими заявами приймаються 
в межах КУпАП. На нашу думку, у разі звер-
нення особи із заявою про притягнення 
кривдника саме до кримінальної відповідаль-
ності за вчинення домашнього насильства, 
передбаченого ст. 126-1 КК України, такі 
відомості необхідно обов’язково внести до 
ЄРДР і в рамках кримінального провадження 
здійснити їх розгляд і перевірку. Зазначене 
не лише забезпечить своєчасне відновлення 
порушених прав громадян, але й призведе до 
зменшення скарг на дії органів досудового 
розслідування щодо невнесення таких відо-
мостей до ЄРДР. У самій заяві необхідно не 
лише якомога детальніше зазначити обста-
вини вчиненого правопорушення, але й вка-
зати про наявність попередніх фактів вчи-
нення домашнього насильства.

Як показує вітчизняна слідча практика, 
часто у разі надходження заяви про притяг-
нення кривдника до відповідальності відо-
мості за ними до ЄРДР не вносяться, а роз-
гляд такої заяви здійснюється в межах Закону 
України «Про звернення громадян» або 
КУпАП зазвичай дільничними офіцерами 
поліції. У разі встановлення в матеріалах 
відомостей, що вказують на вчинення кримі-
нального правопорушення, поліцейські від-
повідно до вимог Порядку ведення єдиного 
обліку в органах (підрозділах) поліції заяв 
і повідомлень про кримінальні правопору-
шення та інші події, затвердженого наказом 
МВС України від 08 лютого 2019 р. № 100, 
невідкладно рапортом доповідають про це 
керівникові органу (підрозділу) поліції або 
особі, яка виконує його обов’язки, після чого 
цей рапорт невідкладно реєструється в ІТС 
ІПНП (журналі ЄО) та не пізніше 24 годин із 

моменту реєстрації зібрані матеріали надси-
лаються до органу досудового розслідування 
органу (підрозділу) поліції для внесення від-
повідних відомостей до ЄРДР [15]. У такому 
разі, на нашу думку, буде самостійне ініцію-
вання початку кримінального провадження 
з боку працівника поліції, що є недопустимим 
у справах приватного обвинувачення.

За результатами проведеного аналізу 
вітчизняної судової практики, а саме виро-
ків та ухвал судів першої інстанції, внесе-
них до Єдиного державного реєстру судових 
рішень із початку 2019 по вересень 2020 рр., 
нами встановлено, що фактично в усіх регі-
онах України відомості про вчинення зло-
чину, передбаченого ст. 126-1 КК України, 
вносилися до ЄРДР за наявності попередніх 
фактів вчинення домашнього насильства, за 
які особу було притягнуто саме до адміні-
стративної відповідальності, зазвичай у разі 
вчинення особою не менше трьох адміні-
стративних правопорушень, передбачених 
ст. 173-2 КУпАП, за якими складено відпо-
відні протоколи, що розглянуті судом і, від-
повідно, за якими винесено постанови про 
притягнення особи до адміністративної від-
повідальності. Слід зауважити, що за резуль-
татами розгляду декількох адміністративних 
матеріалів, об’єднаних у суді в одне прова-
дження, могла бути винесена одна постанова 
суду, що не стало перешкодою для доказу-
вання систематичності домашнього насиль-
ства. Крім того, у разі винесення декількох 
постанов суду про притягнення до адмі-
ністративної відповідальності не всі з них 
до початку досудового розслідування кримі-
нального провадження набрали законної сили.

Не менш поширеною практикою, з якою 
ми цілком згодні, є внесення відомостей до 
ЄРДР за ст. 126-1 КК України саме після вчи-
нення останнього факту домашнього насиль-
ства, який є третім і якому передують факти 
притягнення особи до адміністративної від-
повідальності. Зауважимо, що з огляду на 
ч. 2 ст. 9 КУпАП адміністративна відпові-
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дальність за правопорушення, передбачені 
цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за 
своїм характером не тягнуть за собою згідно 
із законом кримінальної відповідальності. 
Таким чином, вважаємо, що притягнення 
особи до адміністративної відповідальності 
за останнім (зазвичай третім) фактом домаш-
нього насильства не відповідає вимогам 
зазначеної статті, оскільки у разі доведення 
систематичності за наявності попередньо 
складених протоколів про адміністративні 
правопорушення слід розпочинати кримі-
нальне провадження саме за останнім фактом, 
за яким особа не була притягнута до адміні-
стративної відповідальності.

Крім того, як свідчить аналіз вітчизняної 
судової практики, мають місце факти вне-
сення відомостей про вчинення домашнього 
насильства без попереднього притягнення 
особи до адміністративної відповідальності. 
Яскравим прикладом цього може слугувати 
кримінальне провадження за ознаками кри-
мінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 125, ст. 126-1, ч. 2 ст. 146 КК Укра-
їни, яке знаходилося у провадженні слід-
чого відділу Новоайдарського відділу поліції 
Головного управління Національної поліції 
в Луганській області. У вказаному криміналь-
ному провадженні встановлено, що особа 
в період із 20 по 27 червня 2019 р., приблизно 
24, 25, 26, 27 червня 2019 р. систематично вчи-
няла щодо малолітнього пасинка, з яким пере-
бувала у сімейних відносинах і проживала 
в одному будинку, домашнє насильство [16].

За результатами проведеного нами анке-
тування серед слідчих Національної поліції 
України встановлено, що 35,5% опитаних 
вважають, що кримінальне провадження за 
ст. 126-1 КК України може бути розпочато 
за наявності не менше трьох фактів звер-
нення постраждалої особи до поліції щодо 
протиправних дій кривдника, за які особу 
не було притягнуто до відповідальності; 
32,3% – що за наявності попередніх фактів 
притягнення особи як до адміністративної (за 
ст. 173-2 КУпАП), так і кримінальної (напри-

клад, за ст. 125, 126, 122, 121 КК України 
щодо одного й того самого потерпілого) від-
повідальності; 28,2% – у разі обов’язкового 
винесення судом не менше трьох постанов 
за ст. 173-2 КУпАП, що набрали законної 
сили; 12,1% – у разі обов’язкового винесення 
судом не менше двох-трьох постанов за 
ст. 173-2 КУпАП та останнього факту домаш-
нього насильства, за яким не складався про-
токол про адміністративне правопорушення 
за вказаною статтею; лише 10,5% – у разі 
обов’язкового винесення судом не менше 
трьох постанов за ст. 173-2 КУпАП незалежно 
від того, чи набрали вони законної сили.

На наш погляд, кримінальне провадження 
за ст. 126-1 КК України повинно розпочина-
тися за наявності щонайменше двох попе-
редніх фактів, за які особу притягнуто до 
юридичної відповідальності (адміністра-
тивної та / або кримінальної) та останнього 
факту, за яким особу не було притягнуто до 
відповідальності.

Щодо приводів для початку досудового 
розслідування домашнього насильства, то 
вважаємо, що для кримінальних проваджень 
цієї категорії їх слід розширити і до заяви 
потерпілого додати такі джерела інформації, 
як: заяви / повідомлення родичів постраж-
далої особи, повідомлення органів та уста-
нов, котрим стало відомо про систематичне 
вчинення домашнього насильства, а також 
самостійне виявлення слідчим, прокурором 
або іншою посадовою особою органу поліції 
обставин, що можуть свідчити про його сис-
тематичне вчинення. Необхідно виключити 
ст. 126-1 КК України із переліку криміналь-
них правопорушень, за якими кримінальне 
провадження здійснюється у формі приват-
ного обвинувачення. Більш того, виявлення 
фактів домашнього насильства та своєчасне 
реагування на них належить до повноважень 
уповноважених підрозділів органів Націо-
нальної поліції України у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству відповідно 
до ст. 10 Закону України «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству» [10].
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Проведене дослідження дозволяє сформу-
лювати такі висновки:

1. З метою належного захисту інтересів 
постраждалих осіб від домашнього насиль-
ства вважаємо за необхідне виключити 
ст. 126-1 КК України з переліку кримінальних 
правопорушень, за якими кримінальне прова-
дження може бути розпочате у формі приват-
ного обвинувачення.

2. Досудове розслідування за ст. 126-1 КК 
України повинно розпочинатися за наявності 

щонайменше двох попередніх фактів домаш-
нього насильства, за які особу притягнуто 
до юридичної відповідальності (адміністра-
тивної та / або кримінальної) та останнього 
випадку, за яким особу не було притягнуто до 
відповідальності.

Подальші перспективи майбутніх науко-
вих розвідок вбачаємо у більш детальному 
вивченні особливостей початку досудо-
вого розслідування злочинів, передбачених 
ст. 126-1 КК України.

Анотація
У статті досліджено актуальні питання щодо особливостей початку досудового розсліду-

вання кримінального провадження, передбаченого ст. 126-1 Кримінального кодексу України 
(домашнє насильство). Встановлено, що воно відповідно до ст. 477 Кримінального процесу-
ального кодексу України здійснюється у формі приватного обвинувачення, а єдиним приводом 
для початку кримінального провадження є заява потерпілого.

Визначено та проаналізовано проблемні питання, пов’язані з початком досудового розслі-
дування домашнього насильства, наведено шляхи їх вирішення. Запропоновано надати про-
куророві право розпочинати кримінальне провадження за ст. 126-1 Кримінального кодексу 
України у випадку, якщо особа через свій безпорадний стан або з інших об’єктивних причин 
не може самостійно захистити свої законні інтереси. Крім того, доведено необхідність виклю-
чення ст. 126-1 Кримінального кодексу України з переліку кримінальних правопорушень, за 
якими кримінальне провадження може бути розпочато у формі приватного обвинувачення. 
Підкреслено важливість розширення приводів для початку досудового розслідування домаш-
нього насильства.

Встановлено, що одним із проблемних питань є визначення підстав початку кримінального 
провадження. На основі узагальнення вітчизняної судової практики, а саме вироків та ухвал 
судів першої інстанції, а також результатів проведеного анкетування слідчих Національної полі-
ції України пропонується досудове розслідування за ст. 126-1 Кримінального кодексу України 
розпочинати за наявності щонайменше двох попередніх фактів домашнього насильства, за які 
особу притягнуто до юридичної відповідальності (адміністративної та / або кримінальної), та 
останнього випадку, за яким особу не було притягнуто до відповідальності.

Ключові слова: домашнє насильство, досудове розслідування, кримінальне правопору-
шення, кримінальне провадження, привід, підстава.

Ishchenko T.V. Peculiarities of the initiation of the pre-trial investigation into domestic 
violence

Summary
The article examines current issues regarding the peculiarities of the initiation of the pre-trial 

investigation of criminal proceedings provided for in Article 126-1 of the Criminal Code of Ukraine 
(domestic violence). It was established that in accordance with Article 477 of the Criminal Procedural 
Code of Ukraine it is carried out in the form of a private prosecution and the only cause for initiating 
criminal proceedings is the statement of the victim.

The problematic issues related to the initiation of the pre-trial investigation into domestic violence 
have been defined and analyzed, and ways to solve them have been suggested. It was proposed to 
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provide the prosecutor with the right to initiate criminal proceedings under Article 126-1 of the 
Criminal Code of Ukraine if a person, due to their helpless state or for other objective reasons, cannot 
independently protect their legitimate interests. In addition, the necessity to exclude Article 126-1 of 
the Criminal Code of Ukraine from the list of criminal offenses for which criminal proceedings may 
be initiated in the form of a private prosecution has been proved. The importance of expanding the 
grounds for initiating a pre-trial investigation into domestic violence was emphasized.

It was established that one of the problematic issues is to determine the grounds for initiating 
criminal proceedings. Based on the generalization of domestic jurisprudence, namely the verdicts 
and rulings of the courts of first judgment, as well as the results of a survey of investigators of the 
National Police of Ukraine, it is proposed to initiate a pre-trial investigation under Article 126-1 of 
the Criminal Code of Ukraine in the presence of at least two previous facts of domestic violence, for 
which the person was brought to legal responsibility (administrative and / or criminal) and the last 
case, for which the person was not brought to justice.

Key words: domestic violence, pre-trial investigation, criminal offense, criminal proceedings, 
cause, ground.
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НОРМИ-ЗВИЧАЇ У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ

Постановка проблеми. Вивченню звичаю 
як джерела міжнародного права присвячено 
багато наукових досліджень як в українській 
науці, так і у світовій, але це питання зали-
шається спірним і не зрозумілим із деяких 
позицій. Більшість науковців досліджують 
окремі питання, не надаючи повної характе-
ристики звичаю, описують окремі аспекти 
цього явища, через що неможливо зробити 
загальний висновок про те, чим воно є. Тому 
ми спробуємо узагальнити відомості про між-
народний правовий звичай.

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Оскільки звичай – один із двох джерел між-
народного права, його вивченню приділяється 
багато уваги. Ця тема досліджувалася такими 
науковцями, як М. Соеренсен, М.Г. Мен-
дельсон, Р. Муллерсон, Ю.С. Шемшученко, 
О. Київець, М.Г. Косогубова. Досі думки вче-
них розділяються: одні вважають, що звичай є 
повноцінним джерелом міжнародного публіч-
ного права, і без нього воно не буде відобра-
жатися повністю, інші – що через складність 
процедури надання юридичної сили звичаю 
та її відмінність від прийняття закону можна 
було б і позбавити його такого статусу, що 
зробить міжнародне публічне право більш 
кодифікованим.

Формулювання завдання дослідження. 
Метою статті є дослідження звичаю як пра-
вової категорії, його порівняння з узвичаєн-
ням і наведення прикладів для кращого розу-
міння суті цих понять, а також узагальнення 
відомостей про міжнародний правовий зви-
чай, що дасть можливість краще зрозуміти 
суть цієї категорії.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні 
виділяють два основні джерела міжнародного 
публічного права: 1) звичай, 2) міжнародний 
договір. Складність вивчення звичаю як дже-
рела міжнародного права полягає у тому, що 
він: 1) є результатом неформального або навіть 
незвичного процесу творення права, а отже, 
відсутня точність, притаманна стадіям появи 
закону; 2) відсутність конкретної матеріальної 
бази – держави рідко складають збірники зі 
звичаями, якими вони користуються; 3) про-
цес творення міжнародних звичаєвих норм є 
постійним явищем, бо з розвитком суспіль-
ства виникають і нові звичаї, які роблять про-
цес застосування права простішим. Звичаєве 
право творять не тільки держави, а й міжна-
родні організації, нації та національності, 
котрі борються за свою незалежність, і багато 
інших суб’єктів міжнародного права у будь-
якій формі взаємодії між собою (будь-то кон-
ференція з укладення договору або нарада), 
які у разі встановлення нових взаємовідносин 
можуть створювати і нові правила поведінки, 
поки що не врегульовані законом.

У ст. 38 Статуту Міжнародного суду 
міститься, на нашу думку, основоположна 
теза, за якою Суд, зобов’язаний вирішувати 
передані йому спори на основі міжнародного 
права, використовує, окрім міжнародних кон-
венцій, загальних принципів права, судових 
рішень і доктрин найбільш кваліфікованих 
спеціалістів, також і міжнародний звичай [1]. 
Таким чином, у нормативно-правовому акті 
визнається, що звичай є офіційним джерелом 
міжнародного права. Щодо самого поняття 
міжнародного звичаю, то, по-перше, звичай – 
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це загальноприйняте правило поведінки, яке 
склалося протягом тривалого часу шляхом 
багаторазового повторення, по-друге, міжна-
родний звичай – загальна практика, визнана 
законом [1]. Цікавим, на наш погляд, є визна-
чення Мендельсона, що норма міжнародного 
звичаєвого права – це норма, яка створюється 
і підтримується постійною й одноманітною 
практикою держав та інших суб’єктів міжна-
родного права, посягаючи на їхні міжнарод-
но-правові відносини, за обставин, які дають 
законні підстави для очікування такої пове-
дінки у майбутньому [3, с. 8].

Звичай не може стати правовою нормою 
тільки тому, що він застосовується на практиці 
протягом тривалого часу. Для будь-якого зви-
чаю, щоб він мав юридичну силу, необхідне 
надання суб’єктом міжнародного права такої 
сили (наприклад, визнання акта, у якому він 
закріплений, або комплексу актів). Міжнарод-
ний Суд ООН у справі про континентальний 
шельф Північного моря виклав дві основні 
ознаки, що мають бути притаманні звичаю 
для надання йому статусу юридичної норми та 
можливості застосування у міжнародній прак-
тиці. До них належать об’єктивний і суб’єк-
тивний елемент. Так, об’єктивний елемент 
полягає в існуванні практики (застосування 
цього звичаю державами): 1. Має бути засто-
сування звичаю не однією державою, а декіль-
кома, особливо тими, чиї інтереси у справі були 
порушені (загальна прийнятність державами). 
2. Фактичне використання звичаю послідовно, 
однаково та рівномірно. Як зазначають нау-
ковці Лондонської конференції: «У визначенні 
Міжнародного Суду ООН немає конкретних 
вимог часу: це все питання накопичення прак-
тики достатньої щільності з погляду однорід-
ності, обсягу та репрезентативності. Деякі 
звичаєві правила виникли досить швидко: 
наприклад, суверенітет над повітряним про-
стором і режим континентального шельфу, 
оскільки значна та репрезентативна кількість 
державної практики зростала швидко у від-
повідь на нову ситуацію» [3, с. 20]. Та дея-
ким правилам, аби стати загальновизнаними, 

потрібен певний проміжок часу, наприклад, 
як це було із принципом суверенної рівності 
та невтручання – спочатку він був привілеєм 
лише «сильних» держав, а у сучасному світі 
на ньому базуються всі міжнародно-правові 
відносини. Суб’єктивний елемент полягає 
у можливості застосування звичаю як закону, 
його ще часто пов’язують з opinio juris. Між-
народний Суд ООН у справі Нікарагуа проти 
США дав визначення поняттю opinio juris: 
«Для формування нового звичаєвого правила 
не тільки відповідні акти мають «складати 
усталену практику», але вони мають супро-
воджуватися opinio juris sive neccessitatis. 
Будь-які держави, які використовують такі 
дії, або інші держави, здатні на них відреа-
гувати, повинні поводитися так, щоб їхня 
поведінка була доказом переконання, що прак-
тика (використання звичаю) стає обов’язко-
вою завдяки існуванню норми права, яка цього 
вимагає. Суб’єктивний елемент має на увазі 
саме поняття opinio juris sive neccessitatis». 
Якщо простіше, то будь-яка держава (точніше 
їх сукупність) використовує звичай так, ніби 
він уже є законом.

То що ж вважається практикою держави, 
тобто які дії держави можна вважати під-
твердженням важливості звичаю і наявності 
державної практики? Як зазначається у Звіті 
Лондонської конференції 2000 р., виділяють 
вербальні та фактичні дії. Хоча декотрі вва-
жають, що усні заяви – це «пусті балачки», 
але саме вони є найбільш поширеним видом 
державної практики та застосовуються 
частіше, аніж дії. Усними заявами можуть 
бути: дипломатичні заяви (в т. ч. протести), 
політичні заяви, офіційні посібники (напри-
клад, із питань військового законодавства), 
інструкції для збройних сил, прохання перед 
міжнародним трибуналом, заяви в міжнарод-
них організаціях і акти, які вони потім при-
ймають. Фізичні акти поведінки, наприклад, 
арешт людини / корабля або заволодіння 
майном, є дуже рідкісним явищем державної 
практики та можуть порушувати багато між-
народних норм. Тому автори наголошують, 
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що немає причини, аби не визнавати усні акти 
видом державної практики [3], але усні заяви 
мають відповідати певним критеріям: напри-
клад, вони повинні бути публічними (мають 
бути висловлені хоча б в одній іншій кра-
їні). До державної практики також відносять: 
1) утримання від певних дій, тому що навіть 
така поведінка свідчить про позицію держави 
та характеризує її як суб’єкта міжнародного 
права; 2) поведінку осіб, котрі представляють 
державу, бо вони є частиною державного апа-
рату, і їхня поведінка деякою мірою відобра-
жає ставлення держави до подій на світовій 
арені; 3) діяльність органів виконавчої, зако-
нодавчої та судової влади. У виконавчій владі 
переговори не завжди веде міністр закордон-
них справ, у них можуть брати участь і інші 
органи цієї гілки влади, наприклад, мініс-
терство фінансів. Законодавча влада за допо-
могою законів, які вона приймає, та інших 
нормативно-правових актів також вислов-
лює позицію держави (закони не беруться 
нізвідки, вони базуються на суспільних від-
носинах, а відповідають вони їм чи ні – це 
вже інше питання). Ця гілка влади нерідко 
відіграє вирішальну роль у питаннях війни та 
миру, укладення договорів та ін. Наприклад, 
одним із повноважень Верховної Ради Укра-
їни є «оголошення за поданням Президента 
України стану війни й укладення миру, схва-
лення рішення Президента України про вико-
ристання Збройних Сил України та інших 
військових формувань у разі збройної агресії 
проти України» [8, п. 9 ст. 85]. Стосовно судо-
вої гілки влади, то здебільшого її рішення кон-
кретизують, а в тих країнах, де існує судовий 
прецедент, – ще й удосконалюють норми дер-
жавного законодавства. В Україні, перш ніж 
певний міжнародний договір буде ратифіко-
ваний, він має бути поданий до Конституцій-
ного Суду України з метою перевірки його на 
відповідність Конституції України. Якщо він 
виявиться відповідним Конституції, то може 
бути ратифікований, а якщо ні – то лише після 
внесення відповідних змін до неї. Так, згідно 
з п. 3 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про Консти-

туційний Суд України» КСУ надає висновки 
про відповідність Конституції України чин-
них міжнародних договорів України або тих 
міжнародних договорів, що вносяться до Вер-
ховної Ради України для надання згоди на їх 
обов’язковість [10]. Позиції цих трьох гілок 
влади нерідко суперечать одна одній, тому 
у міжнародному співтоваристві приділяється 
більша увага виконавчій владі, адже її пред-
ставником є міністр закордонних справ.

Виникнення нового міжнародно-правового 
звичаю, який згодом стає правилом, часто 
займає багато часу. Прикладом може бути 
практика США, коли у 1945 р. американський 
президент Гаррі Трумен у своїй проклама-
ції проголосив «юрисдикцію і контроль» 
над континентальним шельфом біля США. 
Його приклад перейняли пізніше й інші кра-
їни, наприклад, Велика Британія, Аргентина, 
котрі проголошували поширення свого суве-
ренітету вже не тільки на континентальний 
шельф, а й на води, які над ним знаходяться (їх 
ще називають «спіконтинетальним морем») 
[11, с. 700]. З цього можна зробити висновок: 
спершу певна держава вчиняє дію, що вида-
ється іншим цілком доцільною у певній ситуа-
ції, а потім інші держави у відповідь вчиняють 
таку саму дію (можливо, навіть із доповнен-
ням), яка потім перетворюється на практику 
і надалі – на міжнародно-правовий звичай.

Насправді у міжнародному публічному 
праві дуже багато норм-звичаїв, існують 
навіть такі звичаї, які не мають юридичного 
закріплення, але порушення яких вважається 
поганим тоном. Макс Соеренсен навів достат-
ньо цікаве твердження стосовно цього: нікого 
ж не дивує, що дипломатичне листування 
здійснюється на білому папері. Якщо дипло-
матичне листування буде вестися на папері 
іншого кольору, це не буде порушенням норм 
міжнародного права [4]. Але цей приклад є 
швидше узвичаєнням, ніж правовим звичаєм. 
Узвичаєння – це правило поведінки, яке може 
бути застосоване для регулювання певних 
суспільних відносин, але за порушення якого 
не передбачено відповідальності.
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Прикладом звичаю, що потім став пра-
вовою нормою, може бути дипломатичний 
імунітет. Так, ще у стародавньому світі було 
щось схоже на сучасні дипломатичні іму-
нітети та привілеї, причому імунітет похо-
дить із норм-звичаїв, а привілеї – із правил 
ввічливості. Вже у стародавніх країнах фор-
мувалися правила прийому послів з інших 
країн, гарантувалася їхня недоторканість, але 
вперше норми посольського права як кодифі-
кація норм звичаїв і не тільки були розроблені 
19 березня 1815 р. на Віденському конгресі 
(було прийнято Регламент про ранги дипло-
матичних представників). У Віденській кон-
венції про дипломатичні зносини 1961 р. було 
розподілено імунітети та привілеї диплома-
тичного представника як особи й окремо – 
як органу держави [5].

До звичаєвого права можна віднести біль-
шість норм міжнародного гуманітарного 
права, з метою кодифікації яких Міжнародний 
комітет Червоного Хреста у 1996 р. провів 
широкомасштабне «Дослідження звичаєвого 
міжнародного гуманітарного права», внаслі-
док чого видав дві книжки: «Звичаєве між-
народне гуманітарне право. Норми» (I том) 
і «Звичаєве міжнародне гуманітарне право. 
Практика» (II том). На нашу думку, доцільно 
було б навести такі норми гуманітарного 
права, які по суті були звичаями: це і статут 
журналістів, і методи ведення війни, і розріз-
нення цивільних осіб і комбатантів, і запобіжні 
заходи під час здійснення нападу, і медич-
ний і духовний персонал на війні та ін. [6].

Як приклад можна навести також договір 
купівлі-продажу у торговому міжнародному 
праві, адже люди здійснювали такий обмін 
речами не тому, що це було прописано в законі, 
а тому, що це було зручно. Вже після цього 
з’явилася норма, яка оформила договір купів-
лі-продажу як один із можливих видів угоди.

Для кодифікації, узагальнення і розвитку 
міжнародного звичаєвого права (та й права 
взагалі) була створена Комісія міжнародного 
права при ООН, яка і визначає, чи може зви-
чай стати правовим. У відомій справі про кон-

тинентальний шельф Міжнародний Суд ООН 
посилався саме на те, що принцип рівновід-
даленості не може бути визнаний правовим, 
оскільки Комісія міжнародного права нічого 
про це не зазначила і навіть не визнала його 
таким, що формується як правовий звичай.

Не кожен звичай обов’язково стане пра-
вовою нормою – у такого звичаю повинно 
бути opinion juris, тому ми наведемо декілька 
прикладів, коли звичай не став нормою права 
(їх ще називають узвичаєннями, або соціаль-
ними нормами права). До речі, узвичаєння – 
це звичаєві норми, які перебувають на пер-
шому етапі їх становлення як правової норми 
(другий етап – opinion juris).

Першим прикладом може бути вже зга-
дана справа про континентальний шельф, так, 
Міжнародний Суд ООН зазначив: «Принцип 
рівного відстояння, як він сформульований 
у ст. 6 Женевської конвенції 1958 р., не був 
представлений Комісією міжнародного права 
як норма звичаєвого права, що формується. 
Не можна стверджувати, ніби в цій статті відо-
бражається або уточнюється ця норма. Це під-
тверджується тим фактом, що при підписанні, 
ратифікації або приєднанні до Конвенції будь-
яка держава може зробити застереження <...> 
чого не допускають ст. 1–3. <...> Ст. 6 прямо 
стосується прав на континентальний шельф 
як такий, і, оскільки вона не виключена зі 
сфери дії права на застереження, можна зро-
бити закономірний висновок, що вона не роз-
глядається як частина загального звичаєвого 
права, яке створюється» [7].

Наступним прикладом може послугу-
вати право учасників (наприклад, міжнарод-
ної організації) при голосуванні утриматися 
від прийняття рішення. І це не означає, що 
за таких обставин голоси інших учасників 
будуть знехтувані або його притягнуть до від-
повідальності, – ні, таким чином він вислов-
лює свою позицію.

Висновки. Про норми-звичаї у сучас-
ному міжнародному праві можна сказати, що 
більше їх там, де розвиток права не встигає 
за розвитком самих суспільних відносин. 
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Поки приймуть правову норму, ці відносини 
вже перестануть існувати, тож на допомогу 
приходять норми-звичаї, які не тільки відпо-
відають часу, але й дають змогу регулювати 
відносини у найкращий спосіб (це як про-
кладати дорогу там, де вона вже витоптана 
людьми, а не там, де ніхто не ходить). На 
нашу думку, є виправданим статус звичаю як 
джерела міжнародного права, адже майже вся 
історія людства будувалася саме на звичаях, 
і право не є винятком. Деякі науковці вважа-

ють, що звичай приймається хаотичним шля-
хом, і незрозуміло, яким із них користуватися. 
Проте в міжнародному праві, на нашу думку, є 
достатньо дієвий механізм, котрий забезпечує 
ясність у цьому процесі: є дві чіткі ознаки зви-
чаю, а також Комісія міжнародного права, яка 
визнає можливість використовувати звичай 
(навіть якщо він тільки формується) у вигляді 
правової норми, адже, як сказав Едмунд Гус-
серль: «Весь сукупний культурний світ у всіх 
його формах прийшов із традиції» [8].

Анотація
У статті досліджено наявні у зарубіжній та українській науковій літературі підходи до розу-

міння поняття міжнародно-правового звичаю, визначено причини складності його вивчення та 
проаналізовано поняття «узвичаєння». Основну увагу у статті приділено аналізу зарубіжних 
матеріалів, наприклад, Лондонської конференції, статутних документів ООН, практики Між-
народного Суду ООН. Метою статті був розгляд міжнародного звичаю на основі праць інших 
науковців та авторського бачення цього поняття з відповідними аспектами (тобто його двома 
основними ознаками). Також з’ясовано, якою має бути практика держави, щоб надалі можна 
було створити правовий звичай і т. п. Підсумовано, що звичаєве право – це не нетрі, якими їх 
уявляє більшість, а механізована система із прийняття і визнання певного звичаю як норми 
права, з відповідними уповноваженими суб’єктами для визначення його долі. Зроблено висно-
вок, що статус звичаю як джерела міжнародного права є виправданим, тому що майже вся 
історія людства будувалася на звичаях, і право не є винятком, що підтверджується прикладами, 
наведеними у статті. Згадано Комісію міжнародного права, міжнародне гуманітарне право, 
справу про континентальний шельф Північного моря, дипломатичний імунітет і багато іншого, 
що дає загальне уявлення про систему міжнародного звичаєвого права. Також детально проа-
налізовано дві основні ознаки звичаю, наведено приклади з міжнародної практики для міжна-
родно-правового звичаю та для узвичаєння.

Ключові слова: міжнародний звичай, узвичаєння, міжнародне звичаєве право.

Bobrichenko V.V. Norms-customs in modern international public law
Summary
This article is dedicated to the concept of “international custom”, which is exist both in Ukrainian 

and foreign scientific literature, identifying the reasons of the complexity of its study, and referring 
the concept of “custom”, to increase awareness of this subject. Most of the research is based on 
foreign materials, such as the London Conference, statutory documents of the UN, the case law of 
the International Court of Justice and etc. The purpose of this study is to find out different visions of 
this term by modern scientists, and as a consequence there is provided author’s vision of the general 
picture of this concept with the corresponding aspects (there are given two basic sings of international 
custom and it is clarified what the kind of state practice should be to create a legal custom in the 
future, etc). Also it was found out that customary law is not a slum, as it is represented by the majority 
of scholars, but it is a sufficiently mechanized system, with the adoption and recognition of a custom 
as a rule of law, with the appropriate authorities to determine its fate. It is concluded that international 
custom is justifiably considered as a source of international law, because most of the human history 
has been based on customs and law is no exception and it is confirmed by the examples given in the 
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article from history. In the study they refer to the Commission on International Law, international 
humanitarian law, the North Sea continental shelf case, diplomatic immunity and much more, which 
provides a general idea of the system of customary international law. Also two main features of the 
custom law have been close analyzed. In research they provide two examples from international 
practice, which involve the international legal custom and two of custom (social custom).

Key words: international custom, social custom, international customary law.
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В МИТНИХ ОРГАНАХ 
ТА ЇЇ МІСЦЕ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ

Вступ. Дослідження державної служби в 
митних органах, її правового регулювання 
можливе лише у зв’язку з вивченням інших 
видів державної служби. Це зумовлено 
інтегративною природою всієї державної 
служби як особливого адміністративно-пра-
вового явища. Інтегративний підхід дозволяє 
виявити основні сутнісні характеристики дер-
жавної служби і тим самим визначити теоре-
тичну основу для дослідження особливостей 
державної служби в митних органах, обґрун-
тувати концептуальні основи створення нової 
моделі цієї служби, що відповідає сучасним 
вимогам державно-правового будівництва.

Постановка завдання. Дослідити дер-
жавну служба в митних органах та її місце в 
адміністративному праві.

Результати. Дослідження питань проход-
ження служби в митних органах здійснюва-
лись у працях таких учених, як: Є.В. Додін, 
Д.В. Приймаченко, В.Т. Комзюк, О.М. Мель-
ник, В.В. Прокопенко, Г.Ю. Разумей, О.І. Тка-
чук, В.І. Щербина, В.В. Ченцов та ін.

У спеціальній літературі підкреслюється, 
що у праві за кожним з юридичних термінів 
криється певний зміст, який позначає явище, 
що відображає певний комплекс суспільних 
відносин, який отримав чітке правове оформ-
лення. У цьому необхідно зупинитися на пра-
вовій характеристиці державної служби як 
основного поняття.

Порядок проходження державної служби 
в митних органах, порядок вступу на службу 
в митні органи регламентується Митним 
кодексом України як спеціальним законодав-
чим актом в митній сфері, а в тій частині, 

що не врегульована ним, законом про дер-
жавну службу, а також іншими норматив-
но-правовими актами України. Так, зокрема, 
відповідно до ч. 3 ст. 569 Митного кодексу 
України правове становище посадових осіб 
митних органів визначається цим Кодексом, 
а в частині, не врегульованій ним, - законо-
давством про державну службу та іншими 
актами законодавства України.

Проте, під час оголошення умов кон-
курсу на зайняття вакантної посади держав-
ної служби в митних органах застосовується 
законодавство про державну службу, зокрема: 
Закон «Про державну службу», Порядок про-
ведення спеціальної перевірки стосовно осіб, 
які претендують на зайняття посад, які перед-
бачають зайняття відповідального або особ-
ливо відповідального становища, та посад з 
підвищеним корупційним ризиком, затвер-
джений постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 2015 р. № 171, Поря-
док проведення конкурсу на зайняття посад 
державної служби, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 25 березня 
2016 р. № 246.

Державна служба має складну юридичну 
природу, що обумовлює наявність різних 
точок зору щодо її тлумачення. У ряді випадків 
вона визначається як здійснення функції дер-
жавного управління та практична діяльність 
усіх осіб, які отримують заробітну плату з 
державного бюджету і займають постійно або 
тимчасово посади в апараті суб’єктів владних 
повноважень, включаючи органи законодав-
чої, виконавчої та судової влади, а найчастіше 
ототожнюється з професійною діяльністю із 
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забезпечення виконання повноважень дер-
жавних органів.

Класичним у науковій літературі стало 
визначення державної служби, сформульо-
ване В.М. Манохіним: «державна служба 
представляє собою одну зі сторін діяльності 
держави з організації та правового регулю-
вання особового складу державних органів та 
інших державних організацій, а також сама 
діяльність цього особового складу - держав-
них службовців - з практичного та безпосе-
реднього здійснення завдань та функцій дер-
жави» [10, c. 116]. 

Методологічно вірною, на думку, є і пози-
ція Г.В. Атаманчука, який розглядає державну 
службу як явище, що охоплює, що характе-
ризує та визначальне практичне здійснення 
посадових функцій, обов’язків та прав у дер-
жавному апараті [3, c. 75].

Державна служба являє собою складне 
адміністративно-правове явище, пов’язане з 
організацією та адміністративно-правовим 
регулюванням професійної діяльності грома-
дян у сфері виконання зовнішніх та внутріш-
ніх функцій державних органів, а також без-
посередньою організацією та проходженням 
державної служби громадянами України.

Слід зазначити, що щодо державної служби 
в митних органах у науковій літературі 
єдина точка зору досі остаточно не склалася. 
Так, А.М. Артем’єв розглядає цю службу, 
по-перше, як діяльність, що здійснюється 
тією чи іншою мірою всіма підрозділами дер-
жави, її службовими та посадовими особами; 
по-друге, як діяльність спеціальних органів, 
до компетенції яких включені повноваження 
щодо забезпечення правопорядку у відповід-
ній сфері; по-третє, як діяльність особи, яка 
перебуває на державній службі у відповід-
ному органі влади, наділеного відповідними 
повноваженнями у певній сфері, обсягом та 
способами, встановленими посадою, за від-
повідну винагороду, що виплачується з відпо-
відного бюджету [2, c. 101].

В.М. Бакун серед службовців правоохоро-
ниих органів виділяє окремим видом в держав-

ній службі службу в митних органах та пропонує 
її розуміти як комплексний правовий інститут 
або сукупність міжгалузевих юридичних норм, 
що регулюють суспільні відносини, що склада-
ються в процесі діяльності громадян України на 
посадах митної служби, що здійснює функції 
із забезпечення митної безпеки, законності та 
правопорядку, боротьби з контрабандою, захи-
сту інтересів держави при перетинанні товарів 
через митний кордон [4, c. 11].

Аналізуючи поняття служби в правоохо-
ронних органах, М.М. Дикажев розглядає 
його як один із видів діяльності держави щодо 
формування професійного кадрового ядра з 
метою виконання завдань держави щодо реа-
лізації функції дотримання закорнності та 
забезпечення правопорядку [6, c. 15].

А. Мазалов відзначає серед проблем рефор-
мування державної служби у митних органах: 
популізм псевдореформаторів, неконструк-
тивна критика методів реформи, саботаж 
запровадження реальних механізмів онов-
лення митної системи [9]. Про недоцільність 
здійснення реформування митної системи 
України у випадку, якщо її метою є винятково 
збільшення доходів до державного бюджету 
чи вирішення питань політичного характеру 
відзначали В.В. Ченцов та А.В. Мазур [12]. 

Л.М. Дорофеєва підкреслює, що не варто 
експериментувати з такою важливою для кра-
їни інституцією, а навпаки, застосовувати 
виважені і науково обгрунтовані підходи на 
основі формування Концепції реформування 
митних органів України [7, 11].

Державна служба в митних органах може 
також бути розглянута у чотирьох основних 
смислових значеннях, а саме: 1) як вид діяль-
ності громадян щодо виконання зовнішніх та 
внутрішніх функцій державних органів в мит-
ній сфері; 2) як соціально-правова система, 
що має складну внутрішню структуру, ієрар-
хію та інші системоутворюючі ознаки; 3) 
як спеціальний інститут адміністративного 
права; 4) як особливу внутрішньоорганіза-
ційну діяльність у галузі кадрового забезпе-
чення митних органів.
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Для розуміння сутності державної служби 
в митній сфері необхідно зупинитися, перш за 
все, на її характеристиці як особливого різно-
виду професійної діяльності громадян щодо 
виконання зовнішніх та внутрішніх функцій 
державних органів в митній сфері, а точніше 
митної діяльності.

Митна діяльність полягає в справлянні мит-
них платежів, в налагодженні функціонування 
митних органів, контролі за переміщенням 
предметів через кордон України, формуванні 
та реалізації митної політики України тощо.

Митна діяльність має державно-владний 
характер, тобто здійснюється від імені та за 
дорученням держави. Як слушно зазначає 
І.Г. Бережнюк, відмінною особливістю біль-
шості напрямів здійснення митної діяльно-
сті є те, що вони є прерогативою державних 
органів, причому держава має монопольне 
право визначати коло цих органів, наділяти 
їх відповідною компетенцією, санкціонувати 
форми та методи реалізації владних повнова-
жень в митній сфері [5, c. 44].

Митну діяльність можна розглядати у кіль-
кох основних значеннях. Очевидно, що в мак-
симально широкому значенні її слід розуміти 
як процес цілеспрямованої активної діяльно-
сті державних органів, установ та їх посадо-
вих осіб у галузі захисту суспільних відносин 
від протиправних посягань в митній сфері 
та забезпечення митних інтересів держави. 
У ході здійснення митної діяльності можуть 
використовуватись різні засоби, у тому числі 
правові, організаційні, економічні, соціаль-
но-психологічні тощо. 

У певному сенсі поняття «державна служба 
в митних органах» не тотожне поняттю «дер-
жавна служба у митній сфері». На нашу 
думку, державна служба у митній сфері є 
більш широким поняттям та охоплює профе-
сійну діяльність громадян, які перебувають 
на посадах державної служби в державному 
органі, наділеному спеціальними митними 
повноваженнями. У свою чергу, державна 
служба в митних органах у вузькому значенні 
є професійною діяльністю громадян, які 

перебувають на посадах державної служби 
органу виконавчої влади, наділеного мит-
ними повноваженнями у найбільш вузькому 
тлумаченні поняття митної діяльності. Таким 
чином, державна служба в митних органах є 
професійною діяльністю громадян на поса-
дах державної служби в державному органі, 
який здійснює митну функцію, пов’язану з 
використанням правових заходів та засобів 
переконання та примусу при захисті митних 
інтересів держави від протиправних посягань 
з боку фізичних осіб, боротьбі з контрабан-
дою, забезпечення митної безпеки, прийняття 
рішень про притягнення до юридичної відпо-
відальності винних осіб за порушення мит-
ного законодавства України.

У зв’язку з цим державну службу в митній 
сфері як особливий різновид державної діяль-
ності слід розглядати як процес усвідомленої 
поведінки громадян, які перебувають на дер-
жавній службі, спрямованої на досягнення 
цілей, вирішення завдань та виконання митної 
функції держави. Державна служба в митній 
сфері є зовнішнім вираженням митної діяль-
ності держави, оскільки саме громадяни, які 
займають посади державної служби в митних 
органах, наділені повноваженнями з практич-
ного повсякденного здійснення митної діяль-
ності від імені та за дорученням держави.

Державна служба у митній сфері має 
ознаки складної системного утворення, що 
володіє внутрішньою організаційною струк-
турою, системоутворюючими зв’язками, 
зовнішнім та внутрішнім функціональним 
середовищем. 

Функціональне середовище державної 
служби в митній сфері дуже різноманітне і 
охоплює широке коло суспільних відносин, 
врегульованих правом та охоронюваних дер-
жавою. До таких відносин, на нашу думку, 
слід віднести:

1) суспільні відносини, пов’язані з дотри-
манням і захистом невід’ємних і невідчужу-
ваних основних митних інтересів держави;

2) суспільні відносини, пов’язані із забез-
печенням митного правопорядку;
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3) суспільні відносини, пов’язані із 
забезпеченням митної безпеки держави, її 
суверенітету та територіальної цілісності 
тощо. У сукупності всі три групи суспіль-
них відносин можуть бути приведені в 
стан врегулювання та об’єднані загальним 
поняттям – митний правопорядок, яке є мак-
симально широким і характеризує загальний 
об’єкт правового захисту, а також функціо-
нальне середовище державної служби в мит-
ній сфері.

Саме забезпечення сервісної функції мит-
них органів, гарантування митної безпеки 
держави, її захист від митних загроз у сучас-
ному світі є основою державної служби у 
митній сфері у сучасних умовах.

Основною метою державної служби у 
митній сфері є не стільки забезпечення вну-
трішнього функціонування митних органів, 
скільки досягнення зовнішніх цілей держави в 
галузі всебічного та всебічного захисту самої 
держави від протиправних зазіхань осіб, які 
здійснюють пересування предметів через 
митний кордон держави, порушуючи митне 
законодавство України. При цьому цільові 
орієнтири державної служби у митній сфері 
як зовнішнього вираження митної діяльності 
дозволяють її розглядати як особливу форму 
митної діяльності та відмежовувати від інших 
видів державної служби.

Державна служба у митній сфері як вид 
діяльності має зовнішню та внутрішню сто-
рони. Зовнішня сторона пов’язана з безпо-
середньою реалізацією державними служ-
бовцями функцій митних органів у сфері 
підтримки митного правопорядку в суспіль-
стві. Внутрішня сторона функціонування 
безпосередньо пов’язана із здійсненням вну-
трішньоорганізаційної діяльності митних 
органів у галузі повсякденної організації мит-
ної діяльності, у тому числі у сфері кадрового 
забезпечення митних органів, що включає в 
себе реалізацію цілей, завдань та принципів 
кадрової політики у митній сфері, а також від-
бір, розстановку, переміщення та вивільнення 
державних службовців, їх навчання та вихо-

вання, соціальний захист державних служ-
бовців та їх сімей.

Державна служба у митній сфері як орга-
нізаційна система включає різні елементи, які 
утворюють керуючу (суб’єкт управління) і 
керовану (об’єкт управління) підсистеми. Ця 
ознака державної служби у митній сфері обу-
мовлена сучасним теоретичним розумінням 
внутрішньої сутності всіх систем соціаль-
ного управління, яким, на справедливу думку 
В.Б. Авер’янова, властива наявність суб’єкта 
(керуючої підсистеми) та об’єкта (керованої 
підсистеми) [1, c. 220].

Державна служба у митній сфері як система 
є особливою організацією (сукупністю) суб’єк-
тів державної служби у митній сфері (статична 
підсистема), діяльністю суб’єктів державної 
служби у митній сфері (динамічна підсистема), 
а також закріпленням правового статусу суб’єк-
тів державної служби у митній сфері та їх 
повноважень (компетенційна підсистема).

Державна служба в митній сфері сьогодні 
є адміністративно-правовим інститутом, що 
має всі властиві йому ознаки. На нашу думку, 
інститут державної служби слід віднести саме 
до категорії змішаних правових інститутів, 
оскільки поряд з традиційним методом імпе-
ративного (публічно-правового, а по суті адмі-
ністративно-правового) регулювання дедалі 
більшого значення в останні роки набуває і 
метод диспозитивного, приватно-правового 
регулювання. Особливо яскраво це проявля-
ється у розширенні договірних засад проход-
ження державної служби.

Нині у науці чітко простежуються дві діа-
метрально протилежні концепції державної 
служби - публічно-правова (як зазначалося 
- адміністративно-правова) і приватно-пра-
вова. Перша розглядає державну службу як 
публічно-правовий інститут, в якому адміні-
стративно-правовому регулюванню відведена 
провідна роль, а в ряді випадків - як підгалузь 
адміністративного права, а саме службове 
право. Представники даної концепції при 
характеристиці державної служби виходять із 
того, що у нинішніх умовах формується нова 
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самостійна галузь вітчизняного права - служ-
бове право. Вперше у науковий обіг поняття 
«службове право» запровадив Ю.М. Старілов 
і визначив його як систему правових норм, 
що регулюють суспільні відносини у сфері 
внутрішньої організації державної служби, 
встановлення правового статусу державних 
службовців, практичного функціонування 
державної служби з метою забезпечення 
діяльності як самих державних службовців, 
що виконують завдання та функції публічної 
влади [11, c. 204]. 

Друга концепція розглядає державну 
службу з позиції галузевого підходу, виділя-
ючи зовнішню та внутрішню сторони дер-
жавної служби. При цьому зовнішня сторона 
пов’язується безпосередньо з реалізацією 
державними службовцями функцій із забезпе-
чення повноважень державного органу, а вну-
трішня - з вступом громадянина на державну 
службу, її проходженням та припиненням, які 
розглядаються як трудові відносини, що регу-
люються нормами трудового права.

Окремі автори взагалі заперечують публіч-
ний характер правовідносин між держав-
ним службовцем та державним органом. 
Зокрема, Є.А. Єршова вважає, що між дер-
жавним службовцем і державним органом за 
дійсним характером правовідносин склада-
ються не адміністративні, публічно-правові 
або складні службові відносини, що мають як 
публічно-правовий, так і приватно-правовий 
характер, а трудові відносини, що характери-
зуються трудовою сутністю і які мають свою 
специфіку [8, c. 12].

З останньою позицією не можна погоди-
тися, оскільки державна служба загалом і 
державна служба, зокрема, у митній сфері 
характеризуються явними ознаками саме 
публічного адміністративно-правового регу-
лювання та мають чіткі ознаки інституту 
адміністративного права. 

У цьому разі йде мова про пріоритет норм 
адміністративного (публічного) права над 
нормами трудового (приватного) права. Дер-
жавна служба у митній сфері як інститут 

адміністративного права являє собою осо-
бливу групу суспільних відносин, врегульо-
ваних нормами адміністративного права, що 
закріплюють повноваження державних служ-
бовців щодо здійснення зовнішніх і внутріш-
ніх функцій митних органів, а також безпосе-
редньої організації та проходження державної 
служби у митній сфері.

Адміністративно-правовий інститут дер-
жавної служби у митній сфері призначений 
для практичного та безпосереднього адміні-
стративно-правового регулювання держав-
но-службової діяльності у сфері виконання 
основних видів митної діяльності держави. 
При цьому очевидно, що система право-
вого регулювання державної служби в мит-
ній сфері має яскраво виражену адміністра-
тивно-правову природу і займає в системі 
галузі адміністративного права цілковите 
становище, а саме положення адміністратив-
но-правового інституту. Розуміння державної 
служби у митній сфері як самостійного адмі-
ністративно-правового інституту обумовлю-
ється такими обставинами:

1) характер зовнішніх та внутрішньоорга-
нізаційних функцій державної служби у мит-
ній сфері як виду митної діяльності, а також 
система державної служби у митній сфері 
врегульовані нормами адміністративного 
права, тобто публічного права;

2) незважаючи на розширення останніми 
роками практики застосування диспози-
тивного регулювання відносин державної 
служби у митній сфері в частині укладання 
контрактів з державними службовцями, роль 
і значення саме адміністративно-правового 
методу владних розпоряджень та підпорядко-
ваності суб’єктів цих відносин залишається 
незмінною;

3) правовідносини, що складаються у межах 
державної служби у митній сфері, мають 
яскраво виражений адміністративно-правовий 
зміст, тобто передбачають нерівність суб’єктів, 
зокрема у разі укладання суспільного дого-
вору. Адміністративно-правова природа пра-
вовідносин державної служби у митній сфері 
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визначає адміністративно-правовий характер і 
зміст відповідного правового інституту;

4) державна служба в митній сфері має 
особливий механізм адміністративно-право-
вого регулювання суспільних відносин, який, 
будучи частиною загального правового меха-
нізму, має свої відмінні особливості;

5) державна служба в митній сфері перед-
бачає наявність особливих адміністративних 
процедур, за допомогою яких здійснюється 
упорядкування реалізації як зовнішніх, так і 
внутрішньоорганізаційних функцій.

Висновок. Необхідною умовою форму-
вання та розвитку державної служби в митній 
сфері є здійснення ефективного державного 
управління у розглянутій сфері. У зв’язку з цим 

фундаментальним завданням інституціаліза-
ції державної служби в митній сфері у системі 
адміністративного права є формування від-
повідного адміністративно-правового інсти-
туту, що забезпечує адміністративно-правове 
регулювання державно-службових відносин у 
митній сфері, а також внутрішньоорганізацій-
них відносин, у тому числі у сфері кадрового 
забезпечення діяльності митних органів. Дер-
жавна служба у митній сфері є видом адмі-
ністративно-правового інституту державної 
служби, що містить адміністративно-правові 
норми та інші правові засоби, що забезпе-
чують самостійний регулятивний вплив на 
суспільні відносини у сфері забезпечення 
функціонування митних органів України.

Анотація
У статті автор досліджує юридичну природу державної служби. Автор розглядає державну 

службу в митних органах у чотирьох основних смислових значеннях, а саме: 1) як вид діяль-
ності громадян щодо виконання зовнішніх та внутрішніх функцій державних органів в митній 
сфері; 2) як соціально-правова система, що має складну внутрішню структуру, ієрархію та інші 
системоутворюючі ознаки; 3) як спеціальний інститут адміністративного права; 4) як особливу 
внутрішньоорганізаційну діяльність у галузі кадрового забезпечення митних органів.

Фундаментальним завданням інституціалізації державної служби в митній сфері у системі 
адміністративного права є формування відповідного адміністративно-правового інституту, 
що забезпечує адміністративно-правове регулювання державно-службових відносин у митній 
сфері, а також внутрішньоорганізаційних відносин, у тому числі у сфері кадрового забезпе-
чення діяльності митних органів. 

Митна діяльність полягає не тільки в справлянні митних платежів, в налагодженні функці-
онування митних органів, контролі за переміщенням предметів через кордон України, форму-
ванні та реалізації митної політики України тощо.

Митна діяльність має державно-владний характер, тобто здійснюється від імені та за дору-
ченням держави. Державну службу в митній сфері як особливий різновид державної діяльно-
сті слід розглядати як процес усвідомленої поведінки громадян, які перебувають на державній 
службі, спрямованої на досягнення цілей, вирішення завдань та виконання митної функції дер-
жави. Державна служба в митній сфері є зовнішнім вираженням митної діяльності держави, 
оскільки саме громадяни, які займають посади державної служби в митних органах, наділені 
повноваженнями з практичного повсякденного здійснення митної діяльності від імені та за 
дорученням держави.

Функціональне середовище державної служби в митній сфері дуже різноманітне і охоплює 
широке коло суспільних відносин, врегульованих правом та охоронюваних державою. До 
таких відносин запропоновано віднести: суспільні відносини, пов’язані з дотриманням і захи-
стом невід’ємних і невідчужуваних основних митних інтересів держави; суспільні відносини, 
пов’язані із забезпеченням митного правопорядку; суспільні відносини, пов’язані із забезпе-
ченням митної безпеки держави, її суверенітету та територіальної цілісності тощо. У сукуп-



113№ 12/2020                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

ності всі три групи суспільних відносин можуть бути приведені в стан врегулювання та об’єд-
нані загальним поняттям – митний правопорядок.

Ключові слова: митна діяльність, митні органи, державна служба, адміністративне право, 
адміністративно-правовий інститут, митна безпека, кадрова політика, адміністративно-пра-
вове регулювання.

Kasian V.V. The civil service in customs authorities and its place in administrative law
Summary
The article is dedicated to the legal nature of civil service. The author considers the civil service in the 

customs authorities in four main meanings, namely: 1) as a type of activity of citizens to perform external 
and internal functions of state bodies in the customs sphere; 2) as a socio-legal system that has a complex 
internal structure, hierarchy and other system-forming features; 3) as a special institute of administrative 
law; 4) as a special internal organizational activity in the field of staffing of customs authorities.

The fundamental task of institutionalizing the civil service in the customs sphere in the system of 
administrative law is the formation of an appropriate administrative and legal institution that provides 
administrative and legal regulation of civil service relations in the customs sphere and internal 
relations, including in the field of customs.

Civil service in the customs sphere is a form of external expression of the state’s customs activities 
related to the implementation of its main goals, objectives and functions in the customs sphere. civil 
service in the customs sphere has the characteristics of the organizational subsystem of the state, 
ie has an internal structure, hierarchical construction of its constituent elements, is characterized 
by manageability and the main purpose, has internal and external links and other system-forming 
properties and characteristics.

Customs activity consists not only in making customs payments, in establishing the functioning of 
customs authorities, control over the movement of objects across the border of Ukraine, the formation 
and implementation of customs policy of Ukraine and more.

Customs activities have a state-authoritative nature, is carried out on behalf of and on behalf of 
the state. Civil service in the customs sphere as a special kind of state activity should be considered 
as a process of conscious behavior of citizens who are in the civil service, aimed at achieving goals, 
solving problems and fulfilling the customs function of the state. The civil service in the customs 
sphere is an external expression of the state’s customs activities, as it is the citizens who hold public 
service positions in the customs authorities who are empowered to carry out practical daily customs 
activities on behalf of and on behalf of the state.

The functional environment of the civil service in the customs sphere is very diverse and covers a 
wide range of public relations governed by law and protected by the state. It is proposed to include such 
relations: public relations related to the observance and protection of the inalienable and inalienable 
basic customs interests of the state; public relations related to ensuring law and order; public relations 
related to ensuring the customs security of the state, its sovereignty and territorial integrity, etc. 
Together, all three groups of social relations can be brought to a state of settlement and united by a 
common concept - customs law.

Key words: customs activity, customs authorities, civil service, administrative law, administrative 
and legal institute, customs security, personnel policy, administrative and legal regulation.
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ЩОДО ПОНЯТТЯ ТА СУТНОСТІ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ 
ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ

Відповідно до Стратегії боротьби з органі-
зованою злочинністю (2020) організована зло-
чинність становить пряму загрозу для націо-
нальної безпеки. Підвищення рівня тяжких 
та особливо тяжких злочинів, які вчинено у 
складі організованих груп і злочинних органі-
зацій, зокрема із застосуванням вогнепальної 
зброї, установлення корумпованих відносин 
між посадовими особами органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування 
та криміналітетом, використання неконку-
рентних методів у фінансово-господарській 
діяльності підприємств негативно впливає 
на економічне зростання та пов’язаний з 
ним суспільний розвиток України. Ескала-
ція жорстокості та насильства, дестабілізація 
внутрішньої соціально-політичної ситуації 
призводить до порушення функціонування 
органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, а також підриву авторитету 
держави та її правоохоронних органів серед 
населення [1].

Організована злочинність є інструментом, 
що використовується спецслужбами інозем-
них держав для дестабілізації ситуації в Укра-
їні та завдання шкоди національній безпеці. 
Наявні умови для використання окремими 
громадськими об’єднаннями організованої 
злочинності як засобу політичної боротьби та 
придушення демократії [1].

Боротьба зі злочинністю – складна 
системна діяльність, що являє собою єдність 
трьох наступних підсистем: загальної орга-
нізації боротьби; попередження злочинно-
сті та правоохоронна діяльність. Це одна зі 

сфер соціального управління, що забезпечує 
вплив: а) на причини та умови, що сприяють 
вчиненню злочинів; б) на саму злочинність з 
метою попередження та припинення її само-
детермінації, недопущення рецидиву злочинів 
[2, с. 380].

Розкриття злочинів, розшук та викриття 
осіб, що їх вчинили, є першочерговими 
завданнями кримінології, оперативно-розшу-
кової діяльності, пенітенціарної кримінології, 
криміналістики.

Сучасний етап розвитку української дер-
жави і суспільства висуває досить високі 
вимоги до правоохоронних органів у вирі-
шенні ними завдань забезпечення правопо-
рядку та протидії злочинності. Інтенсивне 
зростання рівня злочинності та якісні зміни її 
структури, зумовлені загостренням супереч-
ностей у різних сферах суспільного життя, 
занепадом моральності, недосконалістю зако-
нодавства та серйозними недоліками в право-
застосовній практиці, природно, призводять 
до прискорення процесів розвитку органі-
зованої злочинності як соціального явища, 
більш інтенсивного формування її найбільш 
небезпечних організованих форм і видів.

Причини цього криються у кризових яви-
щах економіки, неефективному виробництві 
й несправедливому розподілі матеріальних 
благ, наростаючих диспропорцій в економіч-
ному, політичному та соціальному розвитку 
суспільства. Тому запобігання злочинності, 
передусім організованій, необхідно вважати 
найважливішим загальнодержавним завдан-
ням, від вирішення якого багато в чому зале-
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жить моральний клімат у суспільстві, успіх 
економічних перетворень і підвищення жит-
тєвого рівня людей.

Історичні корені цього виду соціальної 
практики сягають глибини століть. Адже зло-
чинність протягом усієї еволюції людства 
супроводжувала суспільство і відігравала 
роль дестабілізуючого фактору всіх сфер його 
життєдіяльності. Під час цього процесу люди 
різними способами боролися зі злочинністю, 
проте ще ніколи не вдавалося повністю нейтра-
лізувати її. Зі зміною суспільно-економічних 
формацій злочинність видозмінювалася, зни-
кали одні її види, на зміну їм з’являлися інші. 
Водночас з появою перших кримінально-пра-
вових заборон і злочинів, учинених усупереч 
їм, стали діяти заходи не тільки каральної, а й 
запобіжної протидії злочинності.

У боротьбі зі злочинністю важливе зна-
чення надавалося її запобіганню, оскільки це 
є найбільш гуманним і економічним засобом 
протидії їй. Крім того, науково обґрунтований, 
апробований і коректно впроваджений комп-
лекс заходів запобігання є найбільш ефектив-
ним засобом нейтралізації злочинності.

У процесі свого історичного розвитку люд-
ство використовувало два основні способи 
протидії злочинності: покарання за вчинене 
кримінальне правопорушення та запобі-
гання їм. Вперше питання запобігання кри-
мінальним правопорушенням підняв один з 
основоположників кримінології – італієць 
Чезаре Беккарія у своїй книзі «Про злочини 
і покарання», яка вийшла у 1764 році. З роз-
витком людства діяльність, яка здійснюється 
у сфері охорони правопорядку, зазнавала 
значних змін. Заходи кримінального пока-
рання почали співвідноситися із запобіжними 
заходами, причому у багатьох країнах світу, 
зокрема й Україні, саме запобіжним заходам 
надається пріоритетний напрям. Думку про 
те, що профілактика злочинності повинна 
мати пріоритет перед каральною політикою 
держави, висловив ще Платон у IV ст. до н.е., 
але її практичне втілення відбулося порівняно 
недавно. Ця думка дістала правову аргумен-

тацію у працях юристів класичної школи 
кримінального права у XVIII ст., які заклали 
основу нової політики у протидії злочинно-
сті. Сутність цієї політики полягає у тому, що: 
«мудрий законодавець запобіжить злочину, 
щоб не бути змушеним карати за нього». 
Подальшого теоретичного обґрунтування 
профілактика злочинності дістала у межах 
кримінології, яка стала альтернативою науці 
кримінального права щодо формулювання 
основний цілей, завдань і заходів протидії 
злочинності у сучасних умовах. Нині профі-
лактика злочинності є основним напрямом 
діяльності держави й суспільства у протидії 
цьому соціально негативному явищу [3; 4].

Значення запобігання кримінальним пра-
вопорушенням, як головного напрямку проти-
дії злочинності, визначається трьома обстави-
нами. Насамперед, запобігання кримінальних 
правопорушень – це найбільш гуманний засіб 
підтримки правопорядку, забезпечення без-
пеки суспільства. Здійснення цієї діяльності 
забезпечує поряд із захистом суспільства від 
злочинних посягань, також захист нестійких 
членів суспільства від подальшого мораль-
ного падіння, не дає їм стати злочинцями, і 
тим самим позбавляє від кримінального пока-
рання. По-друге, запобігання кримінальних 
правопорушень є найбільш ефективним засо-
бом протидії злочинності, адже кримінальне 
покарання, як регулятор людської поведінки, 
має обмежені можливості. По-третє, за кри-
мінальним правопорушенням є великою еко-
номією ресурсів суспільства, адже дешевше 
запобігти злочину чим витрачати кошти на 
його розкриття, розслідування, утримування 
під вартою осіб, які вчинили кримінальне 
правопорушення, утримання такої кількості 
правоохоронних органів, тощо.

Як у зв’язку з цим зауважив О. М. Джужа, 
даний запобігання кримінальним правопору-
шенням характерне тим, що його складові є 
невід’ємною частиною соціально-економіч-
ного розвитку, поліпшення морально-психіч-
ної і духовної сфер суспільства [5, с. 53–54]. 
При цьому, на переконання В. В. Голіни, 
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основними цілями зазначеного запобіжного 
напряму є подолання або обмеження кримі-
ногенно-небезпечних протиріч у суспільстві, 
поступове викорінення відомих ще з біблій-
ських часів негативних явищ, створених полі-
тичними, економічними, психологічними, 
ідеологічними та іншими чинниками виник-
нення кримінального потенціалу в суспільстві 
(економічні й політичні кризи, небезпечне 
майнове розшарування населення, необґрун-
товане, навіть злочинне запобігання певних 
кіл громадян, безробіття, затримка заробітної 
плати, існування на межі виживання переваж-
ної частини населення, занепад моралі, про-
ституція, наркоманія, алкоголізм, безпритуль-
ність тощо) [6, с. 19].

Однією з актуальних проблем, що сьогодні 
широко обговорюється у кримінологічній 
літературі, є термінологічні підходи до визна-
чення соціальної діяльності, спрямованої на 
зниження рівня злочинності, ослаблення або 
нейтралізацію її причин і умов. Приводом до 
цього стала відмова багатьох кримінологів 
від вживання в недавньому минулому універ-
сального поняття «боротьба зі злочинністю», 
що пов’язано зі зміною радянської парадигми 
про можливість і необхідність повного вико-
рінення злочинності в країні.

Боротьба зі злочинністю – це особливий 
вид взаємодії двох протилежних сторін. Укра-
їнське слово «боротьба» в усіх словниках 
української мови трактується як активне зітк-
нення протилежних інтересів, груп, думок і т. 
п., що мають мету придбати панування одних 
над іншими. Це завжди така діяльність, яка 
переслідує певну мету. Боротьба – активне 
суперництво протилежних, ворожих сил, 
війна, сутичка, протиборство, (переважно 
двох) двобій, одноборство, єдиноборство. 
Боротьба зі злочинністю – протидія злочин-
ності із застосуванням репресивних та нере-
пресивних засобів [7; 8].

Боротьба зі злочинністю – це активна діяль-
ність суспільства, що спрямована на злочин-
ність, з метою забезпечення панування закону 
і охоронюваних їм інтересів, цінностей, усу-

нення причин та умов, що їй сприяють, захист 
жертв кримінальних правопорушень та ство-
рення необхідних засобів захисту від злочин-
них посягань.

Дійсно, термін «боротьба» охоплює лише 
одну зі сторін реакції суспільства і держави 
на злочинність – репресію щодо людей, які 
порушили кримінальний закон. Вищезазна-
чене поняття передбачає активне зіткнення 
суспільства зі злочинністю, наступальну 
діяльність на причини та умови злочинно-
сті, що пов’язано з прагненням до перемоги, 
тобто до знищення злочинності, до повної її 
ліквідації, що є завідомо нездійсненним [9].

У злочинності знаходять свій вияв інтереси, 
цінності, установки, що перебувають у непри-
миренній суперечності з тими, які охороня-
ються законом. Мета в цьому випадку – перш 
за все не допустити масового порушення кри-
мінального закону шляхом впливу на процеси 
детермінації і причинності злочинності, а в 
разі його порушення – застосувати до винних 
примусові заходи для того, щоб домогтися їх 
відмови від злочинної поведінки, не дати реа-
лізуватися відповідним злочинним задумам. 
Навіть попередження злочинності зовсім не 
означає компромісу з нею, тому що мова йде 
про усунення причин та умов злочинності. 

Термін «війна із злочинністю», здавалося 
б, відображає зазначене непримиренну супе-
речність суспільства, заснованого на законі, і 
злочинності. Але якщо цю війну ототожню-
вати з війною не на життя, а на смерть, то вона 
не вкладається в рамки останньої. У боротьбі 
зі злочинністю наголос робиться на попере-
дження, утримання осіб від вчинення злочи-
нів, а якщо виявляється їх злочинна діяльність, 
то перш за все має вирішуватися питання про 
її мотиви, причини, про те, чи не доцільніше 
спочатку застосувати кримінальне покарання 
пом’якшуючого характеру та надання за необ-
хідності соціальної допомоги.

Загалом, для позначення такої превентив-
ної діяльності в кримінології застосовують 
терміни «запобігання злочинам (злочинно-
сті)», «профілактика злочинів (злочинності)», 
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«попередження злочинів (злочинності)», 
«відвернення злочинів», «припинення злочи-
нів», «боротьба зі злочинністю». [10, с. 11].

У той же час, універсальним поняттям 
є термін «протидія злочинності», під яким 
О. Ігнатов визначає систему різноманітних 
видів діяльності та комплексних заходів (які 
здійснюються суспільством та державою), 
спрямованих на попередження, усунення, ней-
тралізацію й обмеження (ослаблення) факто-
рів, що детермінують злочинність [9, с. 93]. 
У свою чергу, О. М. Бандурка та О. М. Лит-
винов зауважують, що використання терміна 
«протидія злочинності» дозволяє показати всю 
сукупність діяльності держави, суспільства та 
громадян щодо недопущення злочинних пося-
гань. Таким чином, «протидія злочинності» є 
збірним, комплексним поняттям і на індиві-
дуальному рівні включає в себе профілактику, 
запобігання і припинення злочинів. Оскільки 
злочин – завжди процес, що розвивається в часі, 
то головний спосіб запобігання йому полягає в 
тому, щоб своєчасно втрутившись в цей про-
цес, не допустити його розвитку [11, с. 175].

При цьому профілактика – цілеспрямована 
діяльність із виявлення та усунення причин 
та умов конкретних злочинів; запобігання – 
недопущення реалізації замислених злочинів 
шляхом встановлення осіб, що намагаються 
їх вчинити, а також вжиття до них необхідних 
заходів; припинення – перешкоджання про-
довженню розпочатого злочину та доведенню 
його до кінця. У цьому сенсі профілактика, 
запобігання і припинення є своєрідним міст-
ком між боротьбою зі злочинністю у класич-
ному її розумінні (як результату інтеграції дій 
із розкриття, розслідування, профілактики 
злочинів, виправлення засуджених) тощо і 
правоохоронною діяльністю. Можна сказати, 
що профілактика, запобігання і припинення 
злочинів функціонально навіть ближчі до 
правоохоронної діяльності, оскільки сто-
суються таких стадій механізму злочинної 
поведінки, як прийняття рішення про вчи-
нення злочину, його планування, підготовка 
і виконання рішення. Отже, виділення стадій 

запобігання, припинення, профілактики дуже 
важливе щодо запобігання саме злочинам. 
Коли ж мова йде про злочинність у цілому як 
про соціальне явище, найчастіше використо-
вується термін «запобігання злочинності» з 
виділенням в останньому різних видів і етапів 
запобіжної діяльності. Остання має систем-
ний характер і специфічні об’єкти, суб’єкти, 
засоби запобіжного впливу. У ній виділяють 
загальне, спеціально-кримінологічне та інди-
відуальне запобігання злочинам. Незважаючи 
на спроби провести між ними межу, у зміс-
товному плані названі терміни є ідентичними, 
функціонально перехрещеними [11, с. 175].

А. П. Закалюк включав до системи протидії 
злочинності такі підсистеми: 1) правовстанов-
люючу (криміналізацію суспільно небезпеч-
них діянь); 2) правоохоронну, що забезпечує 
державний примус за порушення криміналь-
но-правових заборон; 3) систему правосуддя; 
4) виконання покарань; 5) систему запобі-
гання вчиненню злочинів [12, с. 282].

Термін «профілактика» в галузі правоохо-
ронної діяльності є найбільш вживаним серед 
працівників поліції. Останній «прижився» 
ще за радянської доби більшою мірою як 
завчений словесний штамп, з яким пов’язу-
ються, з одного боку, повсякденне виконання 
службових обов’язків, а з другого – загаль-
нодержавні операції з оперативно-профілак-
тичного відпрацювання підзвітної території 
під умовними назвами «Трал», «Мігрант», 
«Зброя», «Побут» тощо, під час яких прова-
дяться масштабні перевірки (планові й поза-
планові), виявлення фактів правопорушень, 
здійснюється профілактичний облік і про-
водяться бесіди з правопорушниками, вино-
сяться попередження про неприпустимість 
неправомірної поведінки в майбутньому, 
приписи про усунення порушень і недоліків, 
причин та умов, що їм сприяли, відбувається 
вилучення знарядь неправомірної діяльності, 
накладення стягнень і притягнення до відпо-
відальності тощо [13, с. 293].

О. М. Джужа, розглядаючи профілактику 
злочинів у широкому (кримінологічному) 
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розумінні, пропонує таке її визначення: про-
філактика злочинів – особливий вид соціаль-
ного управління, покликаний забезпечити 
безпеку правоохоронюваних цінностей, який 
полягає в розробленні та реалізації цілеспря-
мованих заходів щодо виявлення й усунення 
причин та умов злочинності, а також здійс-
нення профілактичного впливу на осіб, схиль-
них до протиправної поведінки [14, с. 13]. 
При цьому запобігання та припинення злочи-
нів науковець визначає як види профілактич-
ної діяльності.

А. Ф. Зелінський, розмежовуючи терміни 
«профілактика» та «запобігання», зазначав, 
що термін «запобігання» слід розуміти як 
недопущення вчинення конкретного злочину, 
а термін «профілактика» – усунення причин 
і умов, що сприяють учиненню злочину. На 
його думку, «профілактика» – це процес вияв-
лення, усунення причин й умов злочинності, 
а «попередження» – недопущення задуманих 
злочинів і злочинів, що готуються [15, с. 130].

Здійснивши аналіз цих термінів за тлумач-
ними лінгвістичними та юридичними словни-
ками, можна дійти висновку, що, незважаючи 
на деякі відмінності, усі ці терміни мають 
діяльнісну основу та означають діяльність 
щодо недопущення правопорушень.

Що стосується боротьби з організова-
ною злочинністю, то ці терміни будуть вико-
ристовуватися як синонімічні, утім більшу 
перевагу варто надавати правовому поняттю 
«запобігання», оскільки термін «запобігання» 
на сьогодні є більш вживаним та визнача-
ється як діяльність, зміст і мета якої полягає 
в перешкоджанні детермінантам злочинності 
через обмеження, нейтралізацію та усунення 
їхнього впливу. У відповідних положеннях 
Конституції України йдеться саме про запобі-
гання злочинам та правопорушенням (а саме 
ст. 29, 31, 34, 39).

Крім того, у Кримінальному кодексі України 
(ст. 1) [16] та Кримінально-виконавчому кодексі 
України (ст. 1) [17] прямо йдеться саме про 
запобігання злочинам та кримінальним право-
порушенням. Саме тому слід визнати доціль-

ність використання терміна «запобігання», що в 
контексті запобігання злочинності здебільшого 
вжито в текстах законодавчих актів.

У різні часи, зокрема і сьогодні, учені 
вивчають систему запобігання злочинності. 
Однак сучасне становище в зазначеній сфері 
свідчить про наявність системного підходу 
лише умовно. У зв’язку з кардинальними змі-
нами, що відбувалися в державі й суспільстві 
протягом останніх двох десятків років, радян-
ську систему запобігання злочинності було 
фактично зруйновано, а нова система з низки 
причин реагує на всі зміни в соціальній, полі-
тичній та економічній сферах суспільства 
занадто повільно.

Вибір методів впливу на поведінку і форму-
вання моральних якостей та поглядів людей 
на практиці викликає певні проблеми, які 
обумовлюються різноманітністю соціальних 
зв’язків людини. У зв’язку з цим, як слушно 
зауважують науковці, запобігання злочинно-
сті повинно мати комплексний характер. 

Таким чином, запобігання кримінальним 
правопорушенням, що вчиняються органі-
зованими групами – це сукупність криміно-
логічних заходів правоохоронних та інших 
державних і недержавних органів, установ і 
організацій та окремих громадян щодо вияв-
лення та усунення причин і умов, що спри-
яли вчиненню кримінальних правопорушень 
стійкими об’єднаннями декількох осіб (три і 
більше) з розподілом функцій, які попередньо 
зорганізувалися для вчинення криміналь-
них правопорушень з метою недопущення 
настання суспільно небезпечних наслідків, чи 
їх рецидиву, а також превентивного впливу на 
осіб схильних до протиправної поведінки.

Відсутність системного підходу до запобі-
гання організованій злочинності та вчинення 
тяжких й особливо тяжких злочинів організо-
ваними групами, мінімальний рівень взаємо-
дії правоохоронних органів, застаріле та роз-
балансоване законодавство, недосконалість 
моніторингу криміногенної ситуації, відсут-
ність єдиної методології оцінки загроз органі-
зованої злочинності, використання застарілих 
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форм і методів боротьби призводить до низь-
кого рівня боротьби з нею. 

Тому, з огляду на сучасні умови, військові 
дії на території країни й стан поширення 
організованої злочинності, складне безпекове 
середовище та криміногенну ситуацію всере-

дині держави організація запобігання органі-
зованій злочинності має стати одним із голов-
них завдань державної політики та потребує 
вжиття дієвих скоординованих міжвідомчих 
заходів і поглиблення міжнародного співро-
бітництва.

Анотація
У статті здійснена спроба визначити поняття та сутність «запобігання кримінальним пра-

вопорушенням», у зв’язку з чим автором наголошено, що запобігання злочинності, передусім 
організованій, необхідно вважати найважливішим загальнодержавним завданням. Науково-об-
ґрунтований, апробований і коректно впроваджений комплекс заходів запобігання є найбільш 
ефективним засобом нейтралізації злочинності.

Сформульоване поняття запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються 
організованими групами як сукупність кримінологічних заходів правоохоронних та інших дер-
жавних і недержавних органів, установ і організацій та окремих громадян щодо виявлення та 
усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінальних правопорушень стійкими об’єд-
наннями декількох осіб (три і більше) з розподілом функцій, які попередньо зорганізувалися 
для вчинення кримінальних правопорушень з метою недопущення настання суспільно небез-
печних наслідків, чи їх рецидиву, а також превентивного впливу на осіб схильних до проти-
правної поведінки.

Наголошено, що відсутність системного підходу до запобігання організованій злочинності 
та вчинення тяжких й особливо тяжких злочинів організованими групами, мінімальний рівень 
взаємодії правоохоронних органів, застаріле та розбалансоване законодавство, недосконалість 
моніторингу криміногенної ситуації, відсутність єдиної методології оцінки загроз організо-
ваної злочинності, використання застарілих форм і методів боротьби призводить до низького 
рівня боротьби з нею. 

Тому, з огляду на сучасні умови, військові дії на території країни й стан поширення органі-
зованої злочинності, складне безпекове середовище та криміногенну ситуацію всередині дер-
жави організація запобігання організованій злочинності має стати одним із головних завдань 
державної політики та потребує вжиття дієвих скоординованих міжвідомчих заходів і погли-
блення міжнародного співробітництва

Ключові слова: організована злочинність, кримінальне правопорушення, злочин, організо-
вана група, боротьба, запобігання, відвернення, припинення.

Yepryntsev P.S. Regarding the concept and essence of prevention of criminal offenses 
committed by organized groups

Summary
The article attempts to define the concept and essence of the concept of «prevention of criminal 

offenses», in connection with which the author emphasizes that the prevention of crime, primarily 
organized, should be considered the most important national task. A scientifically based, tested and 
correctly implemented complex of prevention measures is the most effective means of neutralizing 
crime.

The formulated concept of prevention of criminal offenses committed by organized groups as a 
set of criminological measures of law enforcement and other state and non-state bodies, institutions 
and organizations and individual citizens to identify and eliminate the causes and conditions that 
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contributed to the commission of criminal offenses by persistent associations of several persons (three 
and more) with the distribution of functions that were previously organized for the commission of 
criminal offenses in order to prevent the occurrence of socially dangerous consequences or their 
recurrence, as well as preventive influence on persons prone to illegal behavior.

It was emphasized that the lack of a systematic approach to the prevention of organized crime and 
the commission of serious and especially serious crimes by organized groups, the minimum level 
of cooperation of law enforcement agencies, outdated and unbalanced legislation, the imperfection 
of monitoring the criminogenic situation, the lack of a unified methodology for assessing the threat 
of organized crime, the use of outdated forms and methods of combating leads to a low level of 
combating it.

Therefore, taking into account the current conditions, military actions on the territory of the country 
and the spread of organized crime, the complex security environment and the criminogenic situation 
within the state, the organization of the prevention of organized crime should become one of the main 
tasks of state policy and requires effective coordinated interdepartmental measures and deepening of 
international cooperation

Key words: organized crime, criminal offense, crime, organized group, fight, prevention, diversion, 
termination.
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ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ 
ПІД ЧАС СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ЗА УЧАСТІ ПІДОЗРЮВАНОГО

Вивчення криміналістичних та емпіричних 
джерел засвідчило, що основними видами 
слідчого експерименту, під час проведення 
якого застосовують спеціальні знання, є: 
1) слідчий експеримент для перевірки мож-
ливості бачити в певних умовах якусь подію, 
предмети, людину, а також розрізняти деталі, 
що характеризують цей об’єкт; 2) слідчий 
експеримент для перевірки можливості 
чути звуки (людське мовлення, голос, зміст 
розмови, роботу двигуна, звук пострілу); 
3) слідчий експеримент для перевірки мож-
ливості сприймати факти (чути, бачити) за 
допомогою певних технічних засобів (біно-
кля, приладу нічного бачення тощо); 4) слід-
чий експеримент для встановлення механізму 
вчинення певних дій; 5) слідчий експеримент 
для перевірки можливості вчинення певної дії 
за певний проміжок часу, зокрема, подолати 
відстань, виконати роботу тощо; 6) слідчий 
експеримент для перевірки спеціальних і про-
фесійних навичок особи; 7) слідчий експери-
мент для встановлення механізму утворення 
слідів (зазначений експеримент передує при-
значенню відповідної експертизи). 

Відповідно до ст. 42 і 276 КПК України, 
підозрюваний – це особа, яку затримано на 
місці вчинення кримінального правопору-
шення чи безпосередньо після його вчинення, 
особа якій обрано один із передбачених КПК 
України запобіжних заходів або особа, від-
носно якої є достатні докази для підозри її у 
вчиненні кримінального правопорушення, їй 
у встановленому ст. 277–279 КПК України 
порядку повідомлено про підозру чи затри-

мано за підозрою у вчиненні кримінального 
правопорушення [1].

Під час проведення слідчо-розшукових дій 
(далі – СРД) за участі підозрюваного спеціа-
лісти надають практичну допомогу слідчому 
(залежно від обставин кримінального прова-
дження). Зокрема, вони звертають увагу на 
предмети, що мають значення, допомагають 
правильно описати, сфотографувати й вилу-
чити ці предмети, попереджають від необе-
режних дій, які можуть привести до втрати 
речових доказів, або вибуху. 

Відповідно до ст. 240 КПК України під час 
досудового розслідування з метою перевірки 
та уточнення відомостей, які мають значення 
для встановлення обставин кримінального 
правопорушення (результатів допитів під-
озрюваного або даних, одержаних під час 
проведення огляду та інших СРД), слідчий, 
прокурор має право провести слідчий експе-
римент шляхом відтворення дій, обстановки, 
обставин певної події, проведення необхідних 
дослідів чи випробувань. 

З приводу участі спеціаліста в прове-
денні слідчого експерименту також згадує 
В. Ю. Шепітько, який зазначає, що участь 
спеціаліста у слідчому експерименті має за 
мету надання техніко-криміналістичної допо-
моги на різних етапах цієї СРД [2, с. 93].

На наш погляд, слідчий експеримент за 
участі підозрюваного, як і будь яка інша СРД, 
повинен розпочинатися з підготовки, яку 
можна поділити на два етапи: 1) до виїзду на 
місце його проведення; 2) безпосередньо на 
місці проведення. 
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Низка дій у структурі тактики СРД набуває 
спільного організаційно-тактичного спряму-
вання, тому розподіл щодо їх віднесення до 
тактики чи організації є умовним. 

Підготовка до використання спеціальних 
знань під час проведення слідчого експери-
менту може реалізуватися у двох практичних 
формах: 1) охоплювати цілісний комплекс 
організаційно-тактичних і техніко-криміна-
лістичних заходів, пошуково-пізнавальних 
операцій; 2) передбачати скорочений варіант 
через об’єктивні та суб’єктивні обставини 
(брак часу, раніше вивчений об’єкт). 

Докази, зібрані під час слідчого експери-
менту, найбільш наглядно ілюструють обста-
вини кримінального правопорушення. Саме 
тому під час досудового розслідування пере-
біг цієї СРД обов’язково фіксують за допомо-
гою техніко-криміналістичних засобів віде-
офіксації, а вузлові моменти – за допомогою 
фотозйомки. 

На наш погляд, перспективним напрямом 
фіксації ходу і результатів слідчого експери-
менту, який проводиться на відкритій місце-
вості, є використання можливостей дронів, 
обладнаних фото- та відеокамерою. Втім, 
окрім уніфікованої валізи слідчого (неза-
лежно від її модифікації) під час проведення 
слідчого експерименту також можуть застосо-
вуватись засоби додаткового та спеціального 
освітлення, металошукач, магнітний шукач, 
матеріал для пакування виявлених об’єктів 
тощо [3, с. 510–511]. 

На нашу думку, слідчий і спеціаліст повинні 
взаємодіяти, наприклад, у разі критичної 
оцінки показань учасників події, оскільки 
вони могли забути окремі деталі або свідомо 
спотворити картину події.  Наприклад, під час 
проведення слідчого експерименту ДТП водії 
намагаються показати найкоротшу відстань, 
на якій потерпілий перебігав дорогу чи знена-
цька з’явився перед автомобілем, і суттєво зни-
жують швидкість. Викрити неправдивість цих 
показань слідчому допомагають спеціалісти на 
місці проведення слідчого експерименту, зав-
дяки чому можна скорегувати тактику СРД.

Обшук. Виходячи із особливостей криміналь-
них правопорушень та предметів відповідних 
злочинних посягань, при проведенні обшуку, 
зазвичай, залучають в якості спеціалістів тих 
самих фахівців, що і при огляді. Дії спеціаліста 
з виявлення, фіксації, вилучення слідів кримі-
нального правопорушення під час проведення 
обшуку, у більшості випадків, мають однаковий 
характер з його діями при огляді.

К. О. Чаплинський відмічає, що фахівці 
(спеціалісти) надають керівнику операції та 
керівникам окремих пошукових груп кон-
сультації і рекомендації науково-технічного 
характеру (наприклад, як краще підготувати 
процесуальну дію; які прийоми, методи і 
засоби доцільно використовувати для вияв-
лення, збирання, фіксації та попереднього 
дослідження доказів) і допомогу щодо засто-
сування криміналістичної техніки та пошу-
кових приладів. Разом з тим, фахівці можуть 
надавати допомогу у складанні планів, схем 
та креслень [4, с. 85].

При цьому слід зазначити, що попередня 
оцінка об’єктів полягає в їх дослідженні без 
складення письмового акту чи висновку. 
Слушно зауважують Б. Б. Теплицький, 
О. М. Шрамко та В. В. Юсупов, що під час 
обшуку допомога обізнаної особи, яка висту-
пає в якості спеціаліста, полягає в наступ-
ному: використання наукових та технічних 
засобів з метою пошуку, фіксації, вилучення 
криміналістично значущої інформації; обсте-
женні технічно складних об’єктів; попе-
редній оцінці об’єктів; консультативній допо-
мозі з питань, що вимагають спеціальних 
знань [5, с. 48].

А. В. Кофанов теж зазначає, що допомога 
спеціаліста в ході обшуку слідчому зводиться 
до виявлення, вилучення шуканих об’єктів 
та інших речових доказів. Вона здійснюється 
і полягає у: пошуку об’єктів обшуку; зби-
ранні інформації, що забезпечує подальше 
доведення приналежності знайдених об’єк-
тів конкретній особі; виявленні, фіксації і 
вилученні слідів, предметів, речовин, мате-
ріалів, що будуть у подальшому піддаватися 
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експертному дослідженню, а також зразків 
для порівняльного дослідження; проведенні 
попередніх досліджень об’єктів у ході обшуку 
з метою визначення їх приналежності до роз-
слідуваної події і підозрюваної особи; квалі-
фікованому застосуванні науково-технічних 
засобів у вищезазначених цілях [6, с. 370].

Ми погоджуємось із думкою науковців й 
до завдань спеціаліста при участі в обшуку 
відносимо: застосування ним науково-техніч-
них засобів, зокрема, пошукових приладів для 
виявлення прихованих об’єктів і схованок; 
розпізнання дійсної сутності тих чи інших 
предметів (наприклад, за допомогою фарма-
цевта розмежовуються ліки наркотичної та 
ненаркотичної дії); проведення попереднього 
дослідження виявлених об’єктів; одержання 
консультацій з питань дотримання правил 
безпеки (наприклад, при обшуку військових 
складів, поводженні з вибуховими чи отруй-
ними речовинами), способи та методи вияв-
лення та вилучення знайдених предметів, їхнє 
упакування і транспортування тощо [7, с. 50]. 

Результати вивчення кримінальних справ й 
проваджень показали, що у більшості випад-
ках об’єктами пошуку виступають доку-
менти, чернетки, кошти, отримані злочинним 
шляхом, комп’ютерна техніка, мобільні теле-
фони, будівельні матеріали, продукти харчу-
вання, інше.

Основним інструментом для виявлення 
схованок під час обшуку є пошукове дзеркало. 
У наш час існують маленькі, портативні рент-
генівські прилади, які можна використати для 
виявлення зброї. Портативні телевізійні сис-
теми використовуються для швидкого пошуку 
вибухових речовин, зброї, наркотиків, огляду 
транспортних засобів, контейнерів, вагонів. 
Оптичні прилади та дзеркала доповнюють 
можливість ендоскопічного і телевізійного 
обладнання, крім того, мають деяке само-
стійне застосування. Науковці цілком слушно 
пропонують для виконання пошукових робіт 
використовувати собак, які в основному вико-
нують три типи пошуку – людей, наркотиків і 
вибухових речовин [8, c. 61–62]. Окрему групу 

техніко-криміналістичних засобів обшуку, яку 
науковці несправедливо забувають виділяти, 
становлять засоби одержання примусового 
доступу до приміщень, сховищ, речей, про 
які йдеться у абзаці першому ч. 6 ст. 236 КПК 
України. Такими засобами є лом, кувалда, 
електрична або бензинова кутова шліфу-
вальна машина, газовий різак, спеціальний 
засіб «Ключ», електронні пристрої з крипто-
графічним програмним забезпеченням зламу 
систем логічного захисту. Про факт та резуль-
тати їх застосування обов’язкового повідом-
ляється учасників обшуку та зазначається у 
протоколі обшуку.

Для пошуку схованих металевих виробів і 
інструментів, зокрема, закопаних у землю або 
в сніг, утоплених у воду (на глибину до метра) 
зазвичай використовується металошукач. 

Однак, сьогодні, на відміну від традицій-
них слідів, правова природа кримінальних 
правопорушень пов’язаних із використанням 
інформаційних технологій вимагає шукати 
нові методи їх збору та фіксації. Сучасний 
розвиток електроніки дозволяє зберігати 
великі масиви інформації в незначних за об’є-
мом пристроях. Електронна сутність самої 
інформації ставить особливі вимоги до слід-
чого для підготовки і проведення СРД, у тому 
числі і обшуку. 

Необхідно відмітити, що після затри-
мання особи, також проводять її особистий 
обшук із дотриманням правил, передбачених 
ч. 3 ст. 208, ч. 7 ст. 223 та ч. 5 ст. 236 КПК 
України. 

Проводячи обшук особи, слідчий та залу-
чений спеціаліст оглядають певний об’єкт, що 
був знайдений у обшукуваного (наприклад, 
грошові кошти або інший предмет), з метою 
виявлення слідів і ознак, що вказують на його 
приналежність конкретній особі. Предмети, 
які виявляються під час обшуку, спеціаліст 
піддає обробці для виявлення слідів рук з 
метою виключення заяв з боку обшукуваного, 
що дані предмети були йому підкинуті. При 
огляді одягу, взуття, доцільно шукати сліди 
ґрунту, фарби, мікрочастинки біологічного 
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походження, текстильних волокон, за якими 
можна встановити факт контактної взаємодії 
або зберігання предмету в конкретному місці.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, 
виконання ухвали слідчого судді, суду про 
проведення обшуку в обов’язковому порядку 
фіксується спеціалістом за допомогою звуко- 
та відеозаписувальних технічних засобів. Усі 
об’єкти-слідоносії, інші предмети та сліди (їх 
відбитки та зліпки) за допомогою спеціаліста 
упаковуються та опечатуюються згідно із 
встановленими вимогами, передаються слід-
чому і долучаються до протоколу обшуку. 

Освідування. Відповідно до ч. 1 ст. 241 КПК 
України дізнавач, слідчий, прокурор здійснює 
освідування підозрюваного для виявлення 
на його тілі слідів кримінального правопо-
рушення або особливих прикмет, якщо для 
цього не потрібно проводити судово-медичну 
експертизу. 

Підготовчий етап освідування підозрю-
ваного починається з моменту прийняття 
рішення про його проведення. Слідчий (дізна-
вач) звертається з письмовим клопотанням 
до прокурора. Прокурор, розглянувши таке 
клопотання, виносить постанову про задо-
волення клопотання та дозвіл на проведення 
освідування або відмову в наданні дозволу на 
його проведення. Якщо провадження здійс-
нює прокурор, то він самостійно виносить 
постанову про проведення освідування. 

Згідно із ч. 6 ст. 110 КПК України поста-
нова слідчого (прокурора) виготовляється на 
офіційному бланку та завіряється підписом 
особи, яка прийняла відповідне процесуальне 
рішення. Така постанова повинна відповідати 
вимогам та складатися із вступної, мотиву-
вальної та резолютивної частини.

Надалі, особі, яка підлягає освідуванню, 
пред’являється відповідна постанова дізна-
вача, слідчого, прокурора. Після цього особі 
пропонується добровільно пройти освіду-
вання, а вразі її відмови освідування про-
водиться примусово виключно на підставі 
постанови прокурора (ч. 2 ст. 241 КПК Укра-
їни). Примусове освідування здійснюють 

лише в крайніх випадках, коли вичерпані всі 
можливості переконання. 

Враховуючи вищевикладене, пропонуємо вне-
сти зміни до ч. 2 ст. 241 КПК України й викласти її 
у такій редакції: «2. Перед початком освідування 
особі пропонується добровільно пройти освіду-
вання на підставі постанови дізнавача, слідчого, 
прокурора, а в разі її відмови освідування здійс-
нюється примусово. У разі необхідності освіду-
вання здійснюється за участю судово-медичного 
експерта, лікаря або спеціаліста». 

Робочий етап проведення освідування – це 
процес виявлення та вилучення на тілі особи 
слідів кримінального правопорушення та осо-
бливих прикмет. Якщо метою освідування є 
виявлення на тілі особи тілесних ушкоджень 
чи особливих прикмет, то спеціаліст допо-
може слідчому виявити, оглянути за зафік-
сувати їх у протоколі освідування. Такими 
спеціалістами можуть бути судово-медичний 
експерт або лікар відповідної спеціальності 
(хірург, терапевт, рентгенолог). 

За результатами опрацювання матеріа-
лів кримінальних проваджень та опитування 
судово-медичних експертів та лікарів вста-
новлені особливі прикмети при розслідуванні 
кримінальних правопорушень які класифі-
ковано відповідно до наступних ознак: 1) 
ознаки, що характеризують загально фізичні 
елементи зовнішності особи; 2) анатомічні 
ознаки; 3) патологічні анатомічні ознаки; 4) 
функціональні ознаки; 5) патологічні функці-
ональні ознаки; 6) одяг та його особливості.

Спочатку судово-медичний експерт (лікар) 
проводить загальний огляд тіла особи зверху 
до низу, при цьому детально оглядаючи тіло 
людини за виглядом спереду, ззаду та з боків. 
Під час огляду відкритих частин тіла вищез-
гадані спеціалісти акцентують увагу на вияв-
ленні тілесних ушкоджень (синців, післяо-
пераційних ран, саден), які в подальшому 
детально характеризують та ретельно вивча-
ють за допомогою науково-технічних та інших 
спеціальних медичних засобів [9, с. 143–144]. 

Під час опису тілесних ушкоджень судо-
во-медичний експерт (лікар) допомагає слід-
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чому визначити:  вид ушкодження (при зазна-
чені ушкоджень спеціалісти застосовують 
загальномедичну морфологічну назву: садно, 
синець, забій, рубець, шрам, вивих, перелом, 
гематома);  кількість та локалізацію із засто-
суванням анатомічних орієнтирів;  розмір 
(довжина, ширина, діагональ); форму (вка-
зують наближено до геометричних фігур: 
кругла, овальна, неправильно прямокутна 
і т. ін.);  колір (центр, на периферії);  стан 
поверхні (волога, суха, наявність забруднень 
або речовин);  властивості навколишніх тка-
нин (забруднення, набряк); кількість тілесних 
ушкоджень, їх взаємне розташування. 

Допит – це СРД, змістом якої є отримання 
та фіксування у встановленій кримінальним 
процесуальним законом формі показань під-
озрюваного, обвинуваченого, свідка, потер-
пілого, експерта, що містять відомості про 
відомі їм обставини, які мають значення для 
кримінального провадження [10]. 

Криміналістична тактика допиту – це 
система тактичних прийомів, спрямованих на 
отримання повних й правдивих показань, що 
містять вірогідну інформацію [11, с. 25]. 

Не вдаючись до детального розгляду 
питань щодо особливостей допиту різних 
категорій осіб за кримінальними проваджен-
нями (адже це не є предметом нашого дослі-
дження), хочемо звернути увагу на окремі 
аспекти застосування спеціальних знань під 
час цієї СРД. 

Отже, готуючись до проведення допиту 
підозрюваного слідчий має визначити пред-
мет допиту; з’ясувати необхідність залучення 
спеціалістів до слідчої дії; сформулювати 
запитання та визначити порядок їх послі-
довності; визначити, які докази та матеріали 
можуть бути використаними під час допиту 
для викриття підозрюваного; визначити 
послідовність проведення допитів при наяв-
ності кількох підозрюваних [12, с. 37]. 

Зокрема, на стадії підготовки до допиту спе-
ціалісти можуть допомогти слідчому у вивченні 
окремих документів. Важливою слід також 
вважати допомогу слідчому щодо правиль-

ності формулювання та послідовності поста-
новки запитань допитуваному, які відносяться 
до сфери їх спеціальних знань. Так, предме-
том допиту можуть бути запитання, пов’язані 
з порядком використання коштів і матеріаль-
них активів, нормативно-правовими актами та 
іншими документами, на підставі яких виділя-
лись та розподілялись кошти та матеріальні цін-
ності, змістом і результатами проведених пере-
вірок, документальних ревізій тощо. 

Досить часто необхідність у залученні 
спеціалістів виникає під час допитів непо-
внолітніх, зокрема, педагогів та психоло-
гів, які володіють спеціальними знаннями у 
галузі дитячої, юнацької психології і педаго-
гіки та мають навики навчання і виховання 
неповнолітніх того ж віку, що й допиту-
вані [13, с. 290–291]. 

На початку допиту неповнолітніх слідчий 
має обговорити зі спеціалістами порядок про-
ведення допиту, намітити можливі запитання 
допитуваному та послідовність їх поста-
новки. Повинна бути звернута увага педа-
гога (психолога) на неприпустимість ставити 
навідні питання, виражати своє обурення або 
інші емоції, які можуть справити негативний 
вплив на допитуваного та перешкодити вста-
новленню істини у справі. Допит осіб, які не 
володіють мовою, якою провадиться судочин-
ство, також вимагає ретельної попередньої 
підготовки із залучення спеціаліста. Прове-
дене нами дослідження показало, що органам 
досудового розслідування доводиться витра-
чати багато часу і зусиль, щоб підшукати від-
повідного перекладача. Особливість у його 
доборі полягає у тому, що він не тільки пови-
нен знати граматику двох мов, й мати певні 
знання у юридичній та технічній термінології, 
достатній словниковий запас, а також навики 
спілкування з допитуваним під час прове-
дення слідчої дії. Крім цього, підготовка до 
допиту глухого або німого передбачає з’ясу-
вання слідчим, якими мигами, мімікою та міс-
цевими діалектами володіє ця особа, а також 
передбачає підбір відповідного перекладача, 
який розуміє та вільно може спілкуватися 
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з допитуваним. Як перекладачі для глухих, 
німих, глухонімих підозрюваних та обвинува-
чених повинні запрошуватись особи, які зна-
йомі не тільки з мімікожестикулярною, дак-
тильною мовою, а й розуміють знаки, міміку 
та їх миги [14, с. 142–144].

Як вже було зазначено, відповідно до 
ч. 5 ст. 224 КПК України, під час допиту може 
застосовуватися фотозйомка, аудіо- та/або 
відеозапис. 

Щодо вимог до складання протоколу 
допиту, то у новому КПК України міститься 
норма (ч. 2 ст. 104), яка передбачає можливість 
не вносити до протоколу текст показань за 
умови фіксування цієї СРД за допомогою тех-
нічних засобів (за умови, що жоден з учасників 
процесуальної дії не наполягає на цьому). 

Спеціаліст після закінчення допиту (як і 
будь-якої слідчої дії) має право знайомитись із 
протоколом і робити заяви та зауваження, що 
підлягають занесенню до нього. У випадках, 
коли у спеціаліста після вивчення тексту про-
токолу з’явиться необхідність задати питання 
допитуваній особі, слідчий має право задо-

вольнити клопотання спеціаліста та провести 
додатковий допит особи із складанням відпо-
відного протоколу.

Таким чином, особливістю проведення 
СРД за участі підозрюваного є рекомендоване 
залучення відповідного спеціаліста й викори-
стання ним, за необхідності, спеціальних тех-
ніко-криміналістичних засобів, що загалом 
обумовлено специфікою виявлення, фіксації 
та вилучення слідів кримінального правопо-
рушення (опис у протоколі процесуальної дії, 
фото-, відеофіксація, копіювання на зовнішній 
носій інформації), а також у деяких випадках 
прямим згадуванням на це у КПК України. 
Залежно від конкретної ситуації, це може бути, 
як інспектор-криміналіст (технік-криміналіст), 
так і інші особи, які володіють спеціальними 
знаннями. За необхідності залучення фахівців 
недержавних підприємств, установ та орга-
нізацій таке залучення має бути заздалегідь 
узгоджено та організовано. У зв’язку із зазна-
ченим, важливу роль у використанні спеціаль-
них знань під час проведення СРД за участі 
підозрюваного відіграє підготовчий етап. 

Анотація
У статті надано пропозиції з приводу діяльності спеціалістів щодо методів, прийомів, спо-

собів застосування засобів виявлення (освітлювальна техніка, оптичні і пошукові прилади, 
фізико-хімічні речовини), фіксації (фотографічна і відеозаписуюча техніка, матеріали для 
виготовлення зліпків і копій тощо) та універсальних наборів «польової криміналістики» під 
час проведення слідчих (розшукових) дій за участі підозрюваного.

Вивчення криміналістичних та емпіричних джерел засвідчило, що основними видами слід-
чого експерименту, під час проведення якого застосовують спеціальні знання, є: 1) слідчий екс-
перимент для перевірки можливості бачити в певних умовах якусь подію, предмети, людину, 
а також розрізняти деталі, що характеризують цей об’єкт; 2) слідчий експеримент для пере-
вірки можливості чути звуки (людське мовлення, голос, зміст розмови, роботу двигуна, звук 
пострілу); 3) слідчий експеримент для перевірки можливості сприймати факти (чути, бачити) 
за допомогою певних технічних засобів (бінокля, приладу нічного бачення тощо); 4) слід-
чий експеримент для встановлення механізму вчинення певних дій; 5) слідчий експеримент 
для перевірки можливості вчинення певної дії за певний проміжок часу, зокрема, подолати 
відстань, виконати роботу тощо; 6) слідчий експеримент для перевірки спеціальних і профе-
сійних навичок особи; 7) слідчий експеримент для встановлення механізму утворення слідів 
(зазначений експеримент передує призначенню відповідної експертизи).

Виходячи із особливостей кримінальних правопорушень та предметів відповідних злочин-
них посягань, при проведенні обшуку, зазвичай, залучають в якості спеціалістів тих самих 
фахівців, що і при огляді. Дії спеціаліста з виявлення, фіксації, вилучення слідів кримінального 



129№ 12/2020                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

правопорушення під час проведення обшуку, у більшості випадків, мають однаковий характер 
з його діями при огляді. Результати вивчення кримінальних справ й проваджень показали, що 
у більшості випадках об’єктами пошуку виступають документи, чернетки, кошти, отримані 
злочинним шляхом, комп’ютерна техніка, мобільні телефони, будівельні матеріали, продукти 
харчування, інше. Визначено, що сучасна інформатизація супроводжується побічними нега-
тивними явищами криміногенного характеру, у тому числі збільшенням кількості криміналь-
них правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 
систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Встановлено основні методи, які засто-
совують спеціалісти медичної галузі під час виявлення на тілі особи особливих прикмет, або 
слідів кримінального правопорушення (оптичні, рентгенелогічні, спектральні, ультрафіоле-
тові, інфрачервоні, люмінісцентні, вимірювальні). Констатовано, що без участі спеціалістів у 
проведенні допиту, слідчий може зіткнутися з низкою труднощів.

Ключові слова: спеціальні знання; кримінальне судочинство; кримінальне провадження; 
слідчі (розшукові) дії; участь підозрюваного; слідчий експеримент; освідування; обшук; допит.

Tymchyshyn A.M. Use of special knowledge during investigative (search) actions involving 
the suspect

The article provides proposals regarding the activities of specialists regarding methods, techniques, 
methods of using detection equipment (lighting equipment, optical and search devices, physical and 
chemical substances), fixation (photographic and video recording equipment, materials for making 
casts and copies, etc.) and universal sets «field forensics» during investigative (search) actions 
involving the suspect.

The study of forensic and empirical sources proved that the main types of investigative 
experiment, during the conduct of which special knowledge is used, are: 1) an investigative 
experiment to check the possibility of seeing an event, objects, a person under certain conditions, 
as well as to distinguish the details characterizing this object object; 2) an investigative 
experiment to check the ability to hear sounds (human speech, voice, content of conversation, 
engine operation, gunshot sound); 3) investigative experiment to check the ability to perceive 
facts (hear, see) with the help of certain technical means (binoculars, night vision device, etc.); 
4) investigative experiment to establish the mechanism of committing certain actions; 5) an 
investigative experiment to check the possibility of performing a certain action in a certain 
period of time, in particular, to overcome a distance, to perform work, etc.; 6) an investigative 
experiment to check a person’s special and professional skills; 7) an investigative experiment to 
establish the mechanism of trace formation (the specified experiment precedes the appointment 
of the appropriate examination).

Based on the specifics of criminal offenses and the objects of the corresponding criminal offenses, 
when conducting a search, usually the same specialists as during the inspection are involved as 
specialists. The actions of a specialist in identifying, fixing, removing traces of a criminal offense 
during a search, in most cases, are of the same nature as his actions during an inspection. The results 
of the study of criminal cases and proceedings showed that in most cases the objects of search are 
documents, drafts, funds obtained through crime, computer equipment, mobile phones, construction 
materials, food products, etc. It was determined that modern informatization is accompanied by 
negative side effects of a criminogenic nature, including an increase in the number of criminal offenses 
in the field of use of electronic computing machines (computers), systems and computer networks 
and telecommunication networks. The main methods used by specialists in the medical field when 
detecting special signs or traces of a criminal offense on a person’s body (optical, x-ray, spectral, 
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ultraviolet, infrared, luminescent, measuring) have been established. It was established that without 
the participation of specialists in the interrogation, the investigator may face a number of difficulties.

Key words: special knowledge; criminal justice; criminal proceedings; investigative (search) 
actions; participation of the suspect; investigative experiment; study; search; interrogation.
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