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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 
ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДДІВСЬКОГО КОРПУСУ В УКРАЇНІ 

Вступ. Ефективне формування та функціо-
нування суддівського корпусу є умовою фор-
мування в Україні соціальної правової дер-
жави, заснованої на чіткому поділі влади на 
законодавчу, виконавчу та судову. Причому, 
саме незалежна та професійна судова влада 
є гарантом дотримання балансу між іншими 
гілками влади, публічними та приватними 
інтересами в суспільстві, що розвивається та 
прагне інтегруватися в загальноєвропейський 
правовий простір. Адже саме судді вирішу-
ють публічно- та приватноправові спори між 
суб’єктами правовідносин, формують судову 
практику, яка відображає реалії суспільного 
життя. Справедливий та неупереджений 
добір, проведення кваліфікаційних іспитів 
та призначення на посади суддів, система 
їх регулярної підготовки для підтримання 
кваліфікації та оцінювання повинні забезпе-
чити формування високопрофесійного суд-
дівського корпусу, який на належному рівні 
виконуватиме відповідні функції держави.

Проте, слід відзначити, що на сучасному 
етапі державотворення в Україні існує ряд 
суттєвих проблем, які заважають форму-
ванню професійного суддівського корпусу. 
Зокрема, через відсутність сформованої 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів (наразі 
конкурс з добору членів ВККСУ триває) та 
відсутність повноважного складу Вищої ради 
правосуддя є загроза стабільному функціону-
ванню судової системи України та об’єктив-
ною є неможливість очищення та поповнення 
суддівського корпусу.

Крім того, потребують удосконалення 
положення чинного національного законодав-

ства щодо добору та призначення суддів на 
посаду, приведення їх у відповідність із євро-
пейськими стандартами.

Вищезазначене обумовлює актуальність 
окремого дослідження правових засад фор-
мування та функціонування суддівського 
корпусу, особливо в частині адміністратив-
но-правового забезпечення, адже саме на 
рівні підзаконних, відомчих нормативних 
актів часто безпосередньо вирішуються кон-
кретні, практичні питання добору суддів, їх 
спеціальної підготовки, призначення їх на 
посаду та регулярної підготовки для під-
тримання кваліфікації. Зокрема, порядок 
складення відбіркового та кваліфікаційного 
іспитів, методика оцінювання їх результа-
тів визначаються положеннями, що затвер-
джується Вищою кваліфікаційною комісією 
суддів України. Таким чином, питання адмі-
ністративно-правового забезпечення форму-
вання та функціонування суддівського кор-
пусу в Україні потребує детального аналізу 
з метою формулювання конкретних пропози-
цій щодо удосконалення чинного національ-
ного законодавства та юридичної практики 
у даній сфері суспільних відносин.

Загальнотеоретичні питання та консти-
туційно-правові засади формування суддів-
ського корпусу в Україні досліджували в своїх 
роботах такі відомі науковці як С. Прилуць-
кий в дисертації «Формування корпусу про-
фесійних суддів України» [1] та Л. Скомороха 
в дисертаційному дослідженні «Конституцій-
но-правові аспекти формування професій-
ного суддівського корпусу в Україні: сутність, 
механізм реалізації» [2].
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Історичні аспекти формування суддів-
ського корпусу в Україні розглядали І. Руса-
кова в публікації «Формування суддівського 
корпусу в Україні: історичні аспекти» [3] та 
І. Коваленко в публікаціях «Формування суд-
дівського корпусу як фактор впливу на генезу 
української державності у Давньоруську 
добу» [4] та «Окремі аспекти формування суд-
дівського корпусу за часів Гетьманщини» [5].

Принципи формування суддівського кор-
пусу в Україні достатньо детально дослідили 
В. Гудима [6] та С. Степанов [7]. 

Порівняльний досвід формування суддів-
ського корпусу в Україні і зарубіжних краї-
нах вивчали та узагальнювали в своїх працях 
В. Єгорова [8], Н. Cлободяник [9] та В. Крав-
чук [10].

Проблемні питання формування суддів-
ського корпусу в Україні були предметом 
дослідження в публікаціях А. Алєксєєвої 
«Формування суддівського корпусу: незалеж-
ність чи підконтрольність» [11] та Ю. Полян-
ського «Деякі питання формування суддів-
ського корпусу в Україні» [12].

Проте системний аналіз правових засад 
формування та функціонування суддівського 
корпусу в Україні, з метою виявлення акту-
альних проблем та визначення шляхів їх 
вирішення, ще не був предметом окремого 
дослідження, що актуалізує необхідність про-
ведення даного дослідження.

Постановка завдання. Метою публікації 
є аналіз та узагальнення правових засад фор-
мування та функціонування суддівського кор-
пусу в Україні, що включає виявлення акту-
альних проблем правового регулювання даної 
сфери суспільних відносин та визначення 
напрямів і способів їх вирішення.

Методологія публікації спирається на 
поєднання загальнонаукових та спеціально- 
юридичних методів дослідження, серед яких 
більшою мірою застосовуються системний та 
структурно-функціональний методи, метод 
юридичної догматики (формально-юридич-
ний метод), прийоми логічного методу, а також 
метод юридичного моделювання.

Результати дослідження. До правових 
засад формування та функціонування суддів-
ського корпусу в Україні слід віднести чітку 
ієрархію чинних нормативно-правових актів, 
якими врегульовано вищезазначені питання. 
Найвищу сходинку даної ієрархії посідає Кон-
ституція України яка має найвищу юридичну 
силу та норми якої є нормами прямої дії.

Так, у відповідності до ст. 124 Конститу-
ції України, правосуддя в Україні здійснюють 
виключно суди; делегування функцій судів, 
а також привласнення цих функцій іншими 
органами чи посадовими особами не допуска-
ються; юрисдикція судів поширюється на 
будь-який юридичний спір та будь-яке кримі-
нальне обвинувачення; у передбачених зако-
ном випадках суди розглядають також інші 
справи.

Вимоги до кандидата на посаду судді та 
самих суддів передбачені ст. 127 Конститу-
ції України: «правосуддя здійснюють судді; 
у визначених законом випадках правосуддя 
здійснюється за участю присяжних; суддя не 
може належати до політичних партій, проф-
спілок, брати участь у будь-якій політичній 
діяльності, мати представницький мандат, 
обіймати будь-які інші оплачувані посади, 
виконувати іншу оплачувану роботу, крім 
наукової, викладацької чи творчої; на посаду 
судді може бути призначений громадянин 
України, не молодший тридцяти та не стар-
ший шістдесяти п’яти років, який має вищу 
юридичну освіту і стаж професійної діяль-
ності у сфері права щонайменше п’ять років, 
є компетентним, доброчесним та володіє дер-
жавною мовою; законом можуть бути перед-
бачені додаткові вимоги для призначення на 
посаду судді; для суддів спеціалізованих судів 
відповідно до закону можуть бути встанов-
лені інші вимоги щодо освіти та стажу про-
фесійної діяльності».

Згідно із ст. 128 Конституції України, при-
значення на посаду судді здійснюється Пре-
зидентом України за поданням Вищої ради 
правосуддя в порядку, встановленому зако-
ном. Призначення на посаду судді здійсню-
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ється за конкурсом, крім випадків, визначе-
них законом. Голову Верховного Суду обирає 
на посаду та звільняє з посади шляхом таєм-
ного голосування Пленум Верховного Суду 
в порядку, встановленому законом.

А у відповідності до ст. 130 Конституції 
України, держава забезпечує фінансування 
та належні умови для функціонування судів 
і діяльності суддів; у Державному бюджеті 
України окремо визначаються видатки на 
утримання судів з урахуванням пропози-
цій Вищої ради правосуддя; розмір вина-
городи судді встановлюється законом про 
судоустрій [13].

Другу сходинку в ієрархії нормативно-пра-
вових актів, якими врегульовано питання 
формування та функціонування суддів-
ського корпусу посідають закони України, 
серед яких ключовим є Закон України «Про 
судоустрій і статус суддів». Так, в розділі IV 
Закону України «Про судоустрій і статус суд-
дів» регламентовано порядок зайняття посади 
судді, в розділі V – порядок кваліфікаційного 
оцінювання суддів, процеси підготовки суд-
дів та їх регулярного оцінювання, регламен-
товано статус, склад, повноваження, організа-
цію роботи та засідань Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України, статус, структуру та 
завдання Національної школи суддів України 
тощо [14].

Таким чином, в Законі України «Про 
судоустрій і статус суддів» вирішено основні 
питання публічного адміністрування у сфері 
формування та функціонування суддівського 
корпусу в Україні, що відповідає принципу 
правової визначеності. Саме закони регу-
люють найважливіші суспільні відносини, 
адже такі нормативно-правові акти прийма-
ються виключно Верховною Радою України 
в процесі законотворчості, що само по собі 
є складним процесом узгодження різних 
поглядів на порядок та способи регулю-
вання певних суспільних відносин, процесом 
пошуку соціального компромісу, узгодження 
публічних та приватних інтересів учасників 
правовідносин.

Підзаконні нормативно-правові акти, які 
регламентують публічне адміністрування фор-
мування та функціонування суддівського кор-
пусу приймаються на підставі, у відповідності 
та на виконання законів, деталізують останні 
та вирішують процедурні питання правового 
регулювання (порядок проведення (складення) 
відбіркового та кваліфікаційного іспитів, ква-
ліфікаційного оцінювання суддів тощо).

До законів, якими регламентовано питання 
формування та функціонування суддівського 
корпусу в Україні, слід віднести також Закон 
України «Про Вищу раду правосуддя». Так, 
згідно із ч. 1 ст. 3 вказаного закону, Вища 
рада правосуддя: вносить Президенту Укра-
їни подання про призначення судді на посаду; 
ухвалює рішення стосовно порушення суд-
дею вимог щодо несумісності; забезпечує 
здійснення дисциплінарним органом дисци-
плінарного провадження щодо судді; утво-
рює органи для розгляду справ щодо дисци-
плінарної відповідальності суддів; розглядає 
скарги на рішення відповідних органів про 
притягнення до дисциплінарної відповідаль-
ності судді; ухвалює рішення про звільнення 
судді з посади; надає згоду на затримання 
судді чи утримання його під вартою чи аре-
штом; ухвалює рішення про тимчасове від-
сторонення судді від здійснення правосуддя; 
вживає заходів щодо забезпечення авторитету 
правосуддя та незалежності суддів; ухвалює 
рішення про переведення судді з одного суду 
до іншого, рішення про відрядження судді 
до іншого суду того самого рівня і спеціалі-
зації; ухвалює рішення про припинення від-
ставки судді; визначає кількість суддів у суді 
в порядку, визначеному Законом України 
«Про судоустрій і статус суддів» [15].

Крім того, Вища рада правосуддя затвер-
джує Положення про Єдину судову інфор-
маційно-телекомунікаційну систему та/або 
положення, що визначають порядок функ-
ціонування її окремих підсистем (модулів), 
Положення про Державну судову адміністра-
цію України та типове положення про її тери-
торіальні управління, Положення про Службу 
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судової охорони, Положення про проведення 
конкурсів для призначення на посади держав-
них службовців у судах, органах та установах 
системи правосуддя, Положення про Комісію 
з питань вищого корпусу державної служби 
в системі правосуддя, Порядок ведення Єди-
ного державного реєстру судових рішень; 
погоджує Типове положення про апарат суду, 
Положення про порядок створення та діяль-
ності служби судових розпорядників; надає 
обов’язкові до розгляду консультативні висно-
вки щодо законопроектів з питань утворення, 
реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою 
і статусу суддів, узагальнює пропозиції судів, 
органів та установ системи правосуддя сто-
совно законодавства щодо їх статусу та функ-
ціонування, судоустрою і статусу суддів.

Також Вища рада правосуддя бере участь 
у визначенні видатків Державного бюджету 
України на утримання судів, органів та 
установ системи правосуддя відповідно до 
Бюджетного кодексу України; затверджує за 
поданням Державної судової адміністрації 
України нормативи кадрового, фінансового, 
матеріально-технічного та іншого забез-
печення судів; погоджує в установленому 
порядку перерозподіл бюджетних видатків 
між судами, крім Верховного Суду; призначає 
на посаду та звільняє з посади Голову Дер-
жавної судової адміністрації України, його 
заступників; визначає за поданням Голови 
Державної судової адміністрації України гра-
ничну чисельність працівників Державної 
судової адміністрації України, у тому числі 
її територіальних управлінь; призначає та 
звільняє з посад членів Вищої кваліфікацій-
ної комісії суддів України; приймає рішення 
про звільнення членів Вищої ради право-
суддя; здійснює інші повноваження, визна-
чені Законом України «Про судоустрій і ста-
тус суддів» [15].

Вища рада правосуддя за визначенням, 
наведеним в законі, є колегіальним, незалеж-
ним конституційним органом державної влади 
та суддівського врядування, який діє в Україні 
на постійній основі для забезпечення неза-

лежності судової влади, її функціонування на 
засадах відповідальності, підзвітності перед 
суспільством, формування доброчесного та 
високопрофесійного корпусу суддів, додер-
жання норм Конституції і законів України, 
а також професійної етики в діяльності суддів 
і прокурорів [15].

Таким чином, Вища рада правосуддя вирі-
шує широкий спектр питань публічного адмі-
ністрування у сфері формування та функці-
онування суддівського корпусу в Україні, та 
взаємодіє в цьому процесі з Вищою кваліфі-
каційною комісією суддів України та Держав-
ною судовою адміністрацією України.

Крім того, Вища рада правосуддя затвер-
джує регламент Вищої ради правосуддя, поло-
ження якого регулюють процедурні питання 
здійснення нею повноважень.

Порядок роботи Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України, окрім Закону Укра-
їни «Про судоустрій і статус суддів», врегу-
льовано Регламентом, який затверджується 
рішенням ВККС України (як приклад – 
Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України від 13.10.2016 № 81/зп-16) [16].

Завдання Державної судової адміністрації 
України, її функції та повноваження регла-
ментовано Положенням про Державну судову 
адміністрацію України, затвердженим Рішен-
ням Вищої ради правосуддя від 17.01.2019 
№ 141/0/15-19 [17]. 

Державна судова адміністрація України 
виконує ключові функції в процесі публіч-
ного адміністрування функціонування суддів-
ського корпусу України.

Так, згідно із вказаним Положенням Дер-
жавна судова адміністрація України є дер-
жавним органом у системі правосуддя, який 
здійснює організаційне та фінансове забез-
печення діяльності органів судової влади 
в межах повноважень, установлених зако-
ном. ДСА України здійснює організаційне та 
фінансове забезпечення діяльності органів 
судової влади з метою створення належних 
умов функціонування судів і діяльності суд-
дів. Організаційне забезпечення становлять 
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заходи матеріально-технічного, кадрового, 
інформаційного, організаційно-технічного 
характеру, ведення судової статистики, діло-
водства та архіву суду [17].

Основними завданнями ДСА України є: 
організаційне та фінансове забезпечення 
діяльності органів судової влади в межах 
повноважень, установлених законом; забезпе-
чення належних умов діяльності судів, Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України, Наці-
ональної школи суддів України та органів 
суддівського самоврядування в межах повно-
важень, визначених законом; забезпечення 
виконання рішень про утворення чи припи-
нення (ліквідацію) судів у межах повнова-
жень, визначених законом.

ДСА України відповідно до визначених 
завдань: представляє суди у відносинах із 
Кабінетом Міністрів України та Верховною 
Радою України під час підготовки проекту 
закону про Державний бюджет України на 
відповідний рік у межах повноважень, визна-
чених законом; здійснює функції головного 
розпорядника коштів Державного бюджету 
України щодо фінансового забезпечення 
діяльності судів (крім Верховного Суду та 
вищих спеціалізованих судів), Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів України, органів 
суддівського самоврядування, Національ-
ної школи суддів України, Служби судової 
охорони, ДСА України та її територіальних 
управлінь; організовує роботу з ведення судо-
вої статистики, діловодства та архіву, кон-
тролює стан діловодства в судах; організовує 
комп’ютеризацію судів для здійснення судо-
чинства, діловодства, інформаційно-норма-
тивного забезпечення судової діяльності та 
забезпечення функціонування Єдиної судо-
вої інформаційно-телекомунікаційної сис-
теми, забезпечує суди необхідними техніч-
ними засобами фіксування судового процесу 
в межах коштів, передбачених у Державному 
бюджеті України на фінансування відповід-
них судів; затверджує Загальний класифіка-
тор спеціалізацій суддів та категорій справ за 
погодженням з Радою суддів України [17]. 

Також ДСА України забезпечує впрова-
дження електронного суду, здійснює заходи 
щодо організації обміну електронними доку-
ментами між судами та іншими державними 
органами і установами; забезпечує ведення 
Єдиного державного реєстру судових рішень 
та Реєстру електронних адрес органів держав-
ної влади, їх посадових та службових осіб; 
розробляє та подає на затвердження Вищій 
раді правосуддя нормативи кадрового, фінан-
сового, матеріально-технічного та іншого 
забезпечення судів; розробляє та подає на 
затвердження до Вищої ради правосуддя 
Положення про Єдину судову інформацій-
но-телекомунікаційну систему; здійснює кон-
троль за дотриманням встановленого порядку 
ведення особових справ суддів та працівників 
апаратів судів і територіальних управлінь, 
забезпечує облік кадрів, що передбачає зби-
рання, оброблення, використання, зберігання, 
захист даних щодо суддів та працівників апа-
ратів судів і територіальних управлінь, у тому 
числі персональних; розробляє та затверджує 
за погодженням із Вищою радою правосуддя 
Типове положення про апарат суду; розро-
бляє та затверджує Типову структуру апаратів 
судів, типові посадові інструкції працівників 
апаратів судів.

Крім того, ДСА України визначає кількість 
суддів у суді за погодженням з Вищою радою 
правосуддя з урахуванням судового наванта-
ження, в межах видатків, визначених у Дер-
жавному бюджеті України на утримання судів 
та оплату праці суддів; забезпечує виконання 
рішень про утворення чи припинення (лікві-
дацію) судів; забезпечує ведення офіційного 
веб-порталу судової влади; організовує та 
забезпечує функціонування систем відеокон-
ференцзв’язку для участі осіб у засіданні суду 
в режимі відеоконференції; затверджує зразки 
бланків і печаток судів, а також забезпечує виго-
товлення посвідчень судді, голови суду та його 
заступника, судді у відставці, керівників апа-
рату Верховного Суду та їх заступників, вищих 
спеціалізованих та апеляційних судів, здійснює 
інші повноваження, визначені законом [17].
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ДСА України у своїй діяльності керується 
Конституцією та законами України, указами 
Президента України та постановами Верхов-
ної Ради України, прийнятими відповідно до 
Конституції та законів України, актами Кабі-
нету Міністрів України, рішеннями Вищої 
ради правосуддя, з’їзду суддів України. Наз-
вані нормативно-правові акти по суті є пра-
вовими засадами публічного адміністрування 
у сфері функціонування суддівського корпусу 
в Україні. 

Крім того, Голова ДСА України з питань, 
що належать до його повноважень, видає 
накази, організовує та контролює їх вико-
нання [17].

Таким чином, в Україні створено достат-
ньо змістовні правові засади публічного 
адміністрування у сфері формування та 
функціонування суддівського корпусу. 
Проте, об’єктивна реальність свідчить про 
наявність суттєвих проблем у правовому 
регулюванні вказаних суспільних відносин – 
де факто не функціонують Вища кваліфіка-
ційна комісія суддів України та Вища рада 
правосуддя, що, в свою чергу, унеможлив-
лює проведення нових доборів та конкурсів 
на посади суддів, притягнення суддів до дис-
циплінарної відповідальності, надання згоди 
на затримання судді чи утримання його під 
вартою чи арештом, прийняття рішення про 
тимчасове відсторонення судді від здійс-
нення правосуддя тощо.

Крім того, актуальною після проведення 
судової реформи залишається проблема забез-
печення прозорості проведення конкурсів на 
посади суддів, адже попри запровадження 
електронного тестування та анонімного вико-
нання практичних завдань суб’єктивним є під-
хід до проведення співбесід із кандидатами на 
посади суддів, адже члени ВККС України не 
захищені від стороннього впливу та корупцій-
них ризиків.

Також викликає сумнів доцільність існу-
вання норми, яка надає право членам ВККС 
України долати (тобто, по суті, не врахо-
вувати) негативний висновок Громадської 

ради доброчесності щодо певного кандидата 
на посаду судді кваліфікованою більшістю 
голосів, що зводить нанівець зусилля громад-
ськості щодо перевірки суддів та кандидатів 
на відповідність критеріям доброчесності та 
професійної етики.

В цьому аспекті доцільним вбачається 
запровадження процедури виборів суддів апе-
ляційних судів та суддів Верховного Суду, або 
запровадження процедури анонімного прове-
дення співбесід із кандидатами на посади суд-
дів, коли особа кандидата буде деперсоніфіко-
вана (змінено голос, зовнішній вигляд) і члени 
ВККС України будуть надавати об’єктивну 
оцінку відповідям на поставлені питання 
з метою виявлення рівня професійних знань 
та навичок кандидата на посаду судді. В пер-
спективі для проведення співбесід із канди-
датами на посади суддів доцільно залучати 
можливості штучного інтелекту, коли саму 
співбесіду буде проводити комп’ютерна про-
грама. На останню неможливо буде здійснити 
корупційний чи інший вплив, тож рішення 
про визначення професійного рівня, добро-
чесності кандидата на посаду судді буде мак-
симально об’єктивним.

Позитивний досвід формування суддів-
ського корпусу в США за результатами вибо-
рів проаналізовано в роботах Н. Cлободя-
ника «Виборність суддів: зарубіжний досвід 
та перспективи для України» [9], В. Шиш-
кіна «Федеральні суди загальної юрисдик-
ції у США» [18], Б Футея «Федеральні суди 
у Сполучених Штатах Америки» [19].

Проте, слід зазначити, що виборність суд-
дів є доцільною лише у соціально-зрілому 
суспільстві з переважаючим середнім кла-
сом, що виключає можливість підкупу вибор-
ців та, відповідно, фальсифікації результатів 
виборів. В Україні громадянське суспільство 
знаходиться на стадії формування, тому про-
позиція запровадження виборних посад суд-
дів потребує додаткового вивчення та обго-
ворення.

Висновки. Проведене дослідження доз-
воляє сформулювати висновок про те, що до 
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правових засад публічного адміністрування 
у сфері формування та функціонування суд-
дівського корпусу в Україні слід віднести 
чітку ієрархічну систему нормативно-пра-
вових актів, починаючи із Конституції Укра-
їни, законів України «Про судоустрій і статус 
суддів» та «Про вищу раду правосуддя», та 
включаючи такі підзаконні нормативно-пра-
вові акти як Регламент Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України та Положення про Дер-
жавну судову адміністрацію України.

Не зважаючи на достатньо фундамен-
тальну законодавчу основу правового регу-
лювання вказаних суспільних відносин, 
об’єктивними є проблеми публічного адмі-
ністрування у сфері формування та функці-
онування суддівського корпусу в Україні, що 
наразі проявляється у несформованій Вищий 
кваліфікаційній комісії суддів України та від-
сутності повноважного складу Вищої ради 
правосуддя, що унеможливлює проведення 
нових конкурсів на посади суддів та загрожує 
нормальному функціонування судової сис-
теми в цілому.

З метою удосконалення національного 
законодавства та юридичної практики 
у даній сфері суспільних відносин пропону-
ється запозичити та імплементувати в наці-
ональне законодавство позитивний досвід 
США щодо системи виборних посад суддів, 
а також використовувати можливості штуч-
ного інтелекту в процесі конкурсного від-
бору кандидатів на посади суддів з метою 
мінімізації людського фактору та виклю-
чення корупційних ризиків у сфері форму-
вання суддівського корпусу в Україні.

Перспективність подальшого дослідження 
даної тематики обумовлена необхідністю очи-
щення та поповнення суддівського корпусу 
України, що в свою чергу потребує удоскона-
лення чинного національного законодавства та 
юридичної практики у даній сфері суспільних 
відносин. На особливу увагу також заслуго-
вує зарубіжний досвід публічного адміністру-
вання у сфері формування та функціонування 
суддівського корпусу з метою виокремлення 
його позитивних елементів та їх імплемента-
ції в національне законодавство.

Анотація
У науковій публікації досліджуються питання адміністративно-правових засад формування 

та функціонування суддівського корпусу в Україні. Констатується, що в національному зако-
нодавстві створена ієрархічна правова основа для проведення відбору кандидатів на посаду 
суддів (складення відбіркового іспиту), їх спеціальної підготовки, складення кваліфікаційного 
іспиту та призначення на посаду судді, проведення кваліфікаційного оцінювання, підготовки 
суддів та їх регулярного оцінювання тощо.

Зазначається, що в національній правовій системі присутні об’єктивні проблеми публічного 
адміністрування формування та функціонування суддівського корпусу, зокрема, відсутність 
сформованої Вищої кваліфікаційної комісії суддів та відсутність повноважного складу Вищої 
ради правосуддя, що становить загрозу стабільному функціонуванню судової системи України.

Формулюються пропозиції щодо актуальних напрямів удосконалення чинного національ-
ного законодавства, що регулює дані суспільні відносини. Пропонується запровадити вибор-
ність посад суддів апеляційних судів та Верховного Суду, враховуючи позитивний досвід 
США у цій сфері. Крім того, обґрунтовується необхідність подальшої автоматизації процедур 
конкурсу на посади суддів з метою мінімізації людського фактору та усунення корупційних 
ризиків в процесі відбору кандидатів на посади суддів, проведення їх кваліфікаційного оціню-
вання. Також пропонується використання можливостей штучного інтелекту в процесі публіч-
ного адміністрування формування та функціонування суддівського корпусу в Україні.

Вказується на перспективність подальшого дослідження даної тематики, враховуючи необ-
хідність очищення та поповнення суддівського корпусу України.
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Kubatko K.V. Administrative principles of the formation and functioning of the judiciary in 
Ukraine

Summary 
The scientific publication is devoted to the study of the administrative and legal foundations of 

the formation and functioning of the judicial corps in Ukraine. It is noted that the national legislation 
creates a hierarchical legal basis for the selection of candidates for the position of judges (passing the 
selection exam), their special training, passing the qualifying exam and appointment to the position of 
judge, conducting qualification evaluation, training judges and their regular evaluation, etc.

It is noted that in the national legal system there are objective problems of public administration 
of the formation and functioning of the judicial corps, in particular, the absence of a formed High 
Qualification Commission of Judges and the absence of an authorized composition of the High 
Council of Justice, which poses a threat to the stable functioning of the judicial system of Ukraine.

Proposals are formulated regarding actual areas of improvement of the current national legislation 
regulating these social relations. It is proposed to introduce elective positions of judges of appeals 
courts and the Supreme Court, taking into account the positive experience of the USA in this area. 
In addition, the need for further automation of the procedures for the competition for the positions 
of judges is substantiated in order to minimize the human factor and eliminate corruption risks in the 
process of selecting candidates for the positions of judges, carrying out their qualification evaluation. 
It is also proposed to use the capabilities of artificial intelligence in the process of public administration 
of the formation and functioning of the judicial corps in Ukraine.

It is appropriate to introduce a procedure for the election of judges of appeal courts and judges 
of the Supreme Court, or to introduce a procedure for anonymous interviews with candidates for 
the positions of judges, when the candidate’s personality will be depersonalized (voice, appearance 
changed) and members of the Higher qualification commission of judges of Ukraine will provide an 
objective assessment of the answers to the questions aimed at identifying the level of professional 
knowledge and skills of a candidate for the position of judge. In the future, to conduct interviews with 
candidates for the position of judges, it is advisable to involve the capabilities of artificial intelligence, 
when the interview itself will be conducted by a computer program. It will be impossible to exert 
corrupt or other influence on the latter, so the decision to determine the professional level and integrity 
of the candidate for the position of judge will be as objective as possible.

The perspective of further research on this topic is indicated, taking into account the need to clean 
up and replenish the judicial corps of Ukraine.

Key words: judicial corps, legal principles, public administration, elected positions, competition, 
qualification assessment, special training, automation, corruption risks, legislation.
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ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ 
МІНІСТЕРСТВА МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Постановка проблеми. В умовах сього-
дення ключовим питанням в нашій державі 
є проблема війни. Однак, при цьому, життя 
на цьому не закінчується, а це в свою чергу 
вимагає вирішення й інших питань, в тому 
числі й функціонування центральних орга-
нів виконавчої влади. На сьогодні одним із 
таких центральних органів виконавчої влади 
який потребує зміни в своєму адміністратив-
но-правовому статусу є Міністерство молоді 
та спорту України, оскільки незважаючи на 
систематичні зміни функціонального при-
значення центрального органу виконавчої 
влади у сфері молоді, фізичної культури та 
спорту, до цього часу так і не було сформо-
вано єдиної чіткої концепції, яка б відпові-
дала потребам суспільства. Тому, законо-
мірно, що час від часу центральний орган 
виконавчої влади у сфері молоді, фізич-
ної культури і спорту систематично змі-
нює назву, повноваження, завдання. Все це 
призводить до негативних наслідків у роз-
витку молодіжної сфери чи сфери фізичної 
культури і спорту. Саме тому, зважаючи на 
недостатність дослідження адміністратив-
но-правового статусу Міністерства молоді 
та спорту України в науці адміністратив-
ного права дослідження трансформації 
адміністративно-правового статусу вище-
зазначеного центрального органу виконав-
чої влади є дійсно актуальним. Крім того, 
в майбутньому у випадку оптимізації сис-
теми центральних органів виконавчої влади 
зазнає змін вся система центральних органів 
виконавчої влади, а Міністерство молоді та 
спорту України є важливим суб’єктом сис-

теми центральних органів виконавчої влади, 
статус якого повинен чітко відображати 
його сутність та призначення і задовольняти 
запити суспільства на прогресивний сис-
теми центральних органів виконавчої влади 
у сфері молоді, фізичної культури та спорту.

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Варто зазначити, що окремі аспекти адміні-
стративно-правового статусу Міністерства 
молоді та спорту України були предметом 
активних досліджень, як фахівців у сфері 
адміністративного права, так й представників 
інших як юридичних, так й інших суміжних 
наук. Однак, ці дослідження були насамперед 
спрямовані на визначення компетенції суб’єк-
тів державного управління у сфері молоді, 
фізичної культури та спорту, серед яких 
й Міністерство молоді та спорту України. 
Так, зокрема, серед вітчизняних дослідників, 
які розглядали вищезазначену проблематику 
можемо виділити наступних вчених: Голосні-
ченко І., Загуменник В., Кащенко Н., Кова-
лів М., Купрій В., Липовська Н., Ткаченко 
Н., Федоренко В., Чернишевич О., Шевчук 
С. Однак, незважаючи на дослідження вище-
вказаних науковців, на сьогодні залишаються 
низка невирішених проблем адміністратив-
но-правового статусу Міністерства молоді та 
спорту України, які потребують поступового 
вирішення.

Формулювання завдання дослідження. 
У статті досліджуються особливості тран-
сформації адміністративно-правового статусу 
Міністерства молоді та спорту України та 
визначені способи вирішення вищезазначе-
них проблем.
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Виклад основного матеріалу. Перш за 
все необхідно відзначити, що протягом часів 
незалежності України зміст адміністратив-
но-правового статусу центрального органу 
виконавчої влади у сфері молоді, фізичної 
культури і спорту зазнавав часто змін, що 
свідчить про перманентні проблеми в функці-
ональному призначенні центрального органу 
виконавчої влади в досліджуваній сфері. Це 
зумовлено тим, що уряд та законодавець про-
тягом понад як трьох десятиліть так і не змін 
визначитися з оптимальною моделлю цен-
трального органу виконавчої влади у сфері 
молоді, фізичної культури та спорту постійно 
варіюючи із сферами публічного управління, 
трансформуючи між собою сфери молоді, 
сімʼї, туризму, освіти, науки, фізичної куль-
тури, спорту, культури. При цьому, відверто 
можемо помітити, що деякі сфери управління 
апріорі не можуть бути поєднані в рамках 
єдиного міністерства. Для прикладу, сфери 
освіти і науки мають іншу цільову спрямова-
ність ніж сфери культури, молоді, спорту, чи 
навіть туризму. Але навіть в такій інтерпре-
тації раніше існував центральний орган вико-
навчої влади.

Разом з тим, здійснюючи модифікації цен-
трального органу виконавчої влади у вищео-
значених сферах, можемо констатувати, що 
уряд постійно перебуває в активному пошуку 
оптимальної моделі центрального органу 
виконавчої влади, який би міг належним 
чином функціонувати та здійснювати регу-
люючий вплив на формування та реалізацію 
державної політики у сфері молоді, фізичної 
культури та спорту. Проте, необхідно конста-
тувати, що в будь-якому випадку, постійна 
трансформація адміністративно-правового 
статусу центрального органу виконавчої 
влади у сфері молоді, фізичної культури та 
спорту демонструє невизначеність єдиної 
оптимальної моделі управління у вказаних 
сферах і потребує негайного вирішення. 

Відносно нещодавно вже були спроби 
оптимізації центральних органів виконавчої 
влади у сфері молоді, фізичної культури та 

спорту. Однак, такі трансформації не увінча-
лися успіхом, що на нашу думку, тільки поси-
лило проблему оптимізації центральних орга-
нів виконавчої влади в вищезазначеній сфері.

Так, зауважимо, що відносно нещодавно, 
хоча при цьому й достатньо короткий час 
функціонували державні агентства у сфері 
молоді, фізичної культури і спорту. Це такі 
держагентства:

– Державне агентство розвитку молоді та 
громадянського суспільства України (грудень 
2019 р. – березень 2020 р.);

– Державне агентство спорту України (гру-
день 2019 р. – березень 2020 р.).

При цьому, одночасно функціонувало 
Міністерство культури, молоді та спорту 
України (жовтень 2019 р. – березень 2020 р.). 

Безумовно, наприкінці 2019 – початку 
2020 років сформулювалась досить пара-
доксальна ситуація, відповідно до якої було 
чітко виражене дублювання повноважень, 
оскільки на вищезазначені державні агентства 
покладався обов’язок реалізації державної 
політики у молодіжній сфері, у сфері націо-
нально-патріотичного виховання та сприяння 
розвитку громадянського суспільства [1] та 
фізичної культури і спорту [2]. В свою чергу, 
потрібно зазначити, що Міністерство куль-
тури, молоді та спорту України також було 
уповноважене на формування і реалізацію 
державної політики у сфері фізичної куль-
тури і спорту, національно-патріотичного 
виховання та в молодіжній сфері [3]. Тому, 
фактично виникла колізія компетенції цен-
тральних органів виконавчої влади у сфері 
молоді, фізичної культури і спорту, пов’язана 
з дублюванням їх повноважень.

Для більш чіткого розуміння компетенції 
вищезазначених суб’єктів наведено в таблиці 
зміст їх адміністративно-правового статусу.

Отже, в таблиці визначені зміст адміністра-
тивно-правового статусу центральних орга-
нів виконавчої влади у сфері молоді, фізичної 
культури і спорту, які одночасно функціону-
вали в жовтні 2019 р. – березні 2022 р., а саме 
Державного агентства розвитку молоді та 
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громадянського суспільства України (Дер-
жагентство молоді); Державного агентства 
спорту України (Держспорт); Міністерство, 
культури, молоді та спорту України і в цілому 
можемо помітити дійсно дублювання повно-
важень, пов’язаних із реалізацією держав-
ної молодіжної політики та політики у сфері 
фізичної культури та спорту. Така ситуація не 
сприяла подальшому функціонуванню трьох 
системоутворюючих органів управління 
у сфері молоді, фізичної культури та спорту.

Слід зазначити, що ключова відмінність 
в компетенції між вищезазначеними цен-
тральними органами виконавчої влади у сфері 
молоді, фізичної культури і спорту полягала 
тільки в тому, що на Міністерство, куль-
тури, молоді та спорту України покладався 
обов’язок формування та реалізації держав-
ної політики в досліджуваних вище сферах, 
а на Державне агентство розвитку молоді та 
громадянського суспільства України та Дер-
жавне агентство спорту України 

Проте, все ж таки, в результаті, уряд вчасно 
усунув вищезазначену законодавчу колізію 
та ліквідував обидва державні агентства, які 
дублювали повноваження з Міністерством 

культури, молоді та спорту України. При 
цьому, уряд реорганізував Міністерство куль-
тури, молоді та спорту України, утворивши 
два самостійні міністерства: 

– Міністерство культури та інформаційної 
політики України;

– Міністерство молоді та спорту України.
На нашу думку, це було дійсно правильне 

рішення, яке відмежувало сфери культури 
від молоді та спорту. Поєднання сфер куль-
тури і інформаційної політики є дійсно акту-
альним, оскільки ці галузі можуть вважатися 
суміжними за своєю сутністю. 

В свою чергу, сфера культури і молодіж-
ної політики та спорту є абсолютно різними. 
Для прикладу, необхідно зазначити, що куль-
тура як окрема сфера публічного управління 
включає досить широке коло суб’єктів дер-
жавного управління та громадських закладів. 
Зокрема, відмічаємо, що до сфери управління 
у сфері культури належать музичне, теа-
тральне, хореографічне, образотворче, деко-
ративно-прикладне, естрадно-циркове мис-
тецтво, концертні заклади, будинки культури, 
музеї, бібліотеки, сфера кінематографу, теле-
бачення та радіомовлення, видавнича та полі-

Таблиця 1
Центральні органи виконавчої влади у сфері молоді, фізичної культури і спорту  

в період з жовтня 2019 р. по березень 2020 р.
Назва центрального органу  

виконавчої влади Зміст адміністративно-правового статусу 

Державне агентство розвитку молоді та гро-
мадянського суспільства України  
(Держагентство молоді)

центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спря-
мовується і координується Кабінетом Міністрів України через 
Міністра культури, молоді та спорту і який реалізує державну 
політику у молодіжній сфері, у сфері національно-патріотичного 
виховання та сприяє розвитку громадянського суспільства.

Державне агентство спорту України  
(Держспорт)

центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спря-
мовується і координується Кабінетом Міністрів України через 
Міністра культури, молоді та спорту і який реалізує державну 
політику у сфері фізичної культури і спорту.

Міністерство, культури, молоді та спорту 
України

центральний орган виконавчої влади, на який покладається 
обов’язок з формування та реалізації державної політику у сфе-
рах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, виве-
зення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної 
мовної політики, а також забезпечує формування та реалізацію 
державної політики у сфері кінематографії, у сферах молодіжної 
політики, фізичної культури і спорту, національно-патріотичного 
виховання.



17№ 17/2022                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; 
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

графічна справа, торгівля книгами. Крім того, 
відмітимо, що безпосередньо управління 
культурою полягає насамперед в організації 
створенні, розповсюдженні та популяризації 
творів літератури, мистецтва, а також в забез-
печенні поширення інформації і пропаганди 
досягнень культури, збереженні й викорис-
танні культурних цінностей, охороні творів 
мистецтва, культурних памʼяток, підвищенні 
культурного рівня населення, керівництві під-
приємствами, установами, організаціями та 
закладами культури тощо [4, с. 145-146].

Таким чином, враховуючи вищевикла-
дене, необхідно констатувати, що порів-
нюючи із предметом відання Міністерства 
молоді та спорту України, сфера культури – 
кардинально відрізняється від сфери моло-
діжної політики і сфери фізичної культури 
і спорту. Проте, в будь-якому випадку, на сьо-
годні сфери молоді та спорту віднесено до 
управління в рамках міністерства. Але при 
цьому, неодноразово висловлювалися думки 
щодо відокремлення сфер молоді та спорту. 
Зокрема, щодо поєднання сфер молоді, фізич-
ної культури та спорту виникають також певні 
проблеми, які випливають із законодавчого 
визначення міністерства, яке закріплено в ст. 
6 Закону України «Про центральні органи 
виконавчої влади». 

Відповідно до статті 6 Закону України 
«Про центральні органи виконавчої влади» 
міністерство – це центральний орган вико-
навчої влади, який відповідальний за забез-
печення формування та реалізацію держав-
ної політики в одній чи декількох визначених 
урядом сферах, проведення якої покладено на 
Кабінет Міністрів України Конституцією та 
законами України [5]. 

Таким чином, виходячи з вищезазначеної 
законодавчої дефініції міністерства, поєд-
навши сфери молоді та спорту законодавець 
жодним чином не порушує закон. 

Проте, з іншого боку, проаналізувавши 
повноваження Міністерства молоді та спорту 
України можемо помітити їхню багатоманіт-
ність та розгалуженість, а тому з цього боку 

було б логічно відокремити сфери молоді 
і спорту. Саме тому, з цією метою, на нашу 
думку, дійсно логічним вбачається утворення 
окремих центральних органів виконавчої 
влади у сфері молоді та спорту:

– держагентство молоді, яке буде відпо-
відальним за реалізацію державної моло-
діжної політики (держагентство молоді буде 
підпорядковано окремому міністерству і не 
буде відповідальним за формування держав-
ної молодіжної політики, що є притаманним 
виключно для міністерств);

– міністерство фізичної культури і спорту, 
яке буде займатися формуванням та реаліза-
цією державної політики в сфері фізичної 
культури і спорту.

Важливо зазначити, що діяльність мініс-
терств в умовах сучасності є чи не найбільш 
важливою частиною діяльності органів вико-
навчої влади в Україні, оскільки саме вони 
відповідальні за розвиток окремих сфер еко-
номіки, соціально-культурного та адміністра-
тивно-політичного будівництва [6, с. 11-12]. 

Проте, як показує практика, вищезазна-
чена діяльність є нестабільною, оскільки 
в Україні достатньо часто присутні випадки 
трансформації центральних органів виконав-
чої влади – об’єднання, ліквідації, утворення 
нових міністерств, реорганізації міністерств 
на державні служби, агентства та інспекції 
або ж навпаки, що дає нам підстави зробити 
висновок проте, що в Україні на сьогодні від-
сутня чітка програма по вдосконаленню сис-
теми центральних органів виконавчої влади 
в цілому та зокрема міністерств, в тому числі 
і в сфері молоді, фізичної культури та спорту. 
Тому, можемо погодитися з науковцями, що 
процес вдосконалення системи централь-
них органів виконавчої влади продовжується 
й сьогодні [7, с. 129].

На нашу думку, вирішити проблему тран-
сформації адміністративно-правового статусу 
Міністерства молоді та спорту України могла 
б Державна програма економічного, соціаль-
ного та культурного розвитку України, яка б 
окреслила основні сфери економіки, соціаль-
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но-культурного та адміністративно-політич-
ного будівництва відштовхуючись від яких 
було б чітке уявлення про центральні органи 
виконавчої влади, які б здійснювали управ-
ління у сфері молоді, фізичної культури та 
спорту. 

Нині питання утворення, реорганізації та 
ліквідації міністерств відповідно до поло-
жень Основного Закону держави повністю 
залежить від уряду [8]. На нашу думку, наді-
лення даним повноваженням уряд призво-
дить до зловживання даним повноваженням, 
оскільки постійна трансформація централь-
них органів виконавчої влади у сфері молоді 
та спорту не сприяє безпосередньо розвитку 
даних сфер публічного управління, адже ста-
новиться фактично невідомо, в якому форматі 
буде існувати Міністерство молоді та спорту 
України після чергової оптимізації централь-
них органів виконавчої влади, тобто чи зали-
шиться в нинішньому адміністративно-пра-
вовому статусі, чи буде об’єднано з іншим 
міністерством (для прикладу Міністерством 
освіти і науки та Міністерством культури 
та інформаційної політики України, чи вза-

галі буде змінено статус і переведено сфери 
молоді та спорту до предмета відання держав-
них агентств).

Висновки. Таким чином, проаналізувавши 
особливості трансформації адміністратив-
но-правового статусу Міністерства молоді та 
спорту України, ми дійшли до висновку, що 
необхідне розʼєднання сфер молоді та спорту 
та утворення нових органів управління цими 
сферами. Вбачаємо за доцільне утворення 
окремого міністерства – Міністерства фізич-
ної культури та спорту України до сфери віда-
ння якого виключно віднести повноваження 
щодо забезпечення формування та реалізації 
державної політики у сфері фізичної куль-
тури та спорту. Також вбачаємо за доцільне 
утворення Державного агентства молоді, яке 
буде підпорядковане окремому міністерству 
та наділятися виключно повноваженнями 
щодо реалізації державної молодіжної полі-
тики. В такій конфігурації буде найбільш 
оптимальне формування системи централь-
них органів виконавчої влади у сфері молоді, 
фізичної культури, оскільки буде уникнуто 
дублювання повноважень.

Анотація
В даній науковій статті досліджуються особливості трансформації адміністративно-право-

вого статусу Міністерства молоді та спорту України, як центрального органу виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах молодіжної політики, 
фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання. 

Особливу увагу в науковій статті приділено сучасним тенденціям здійснення управ-
ління у сфері молоді, фізичної культури та спорту. Зокрема, розглянуто особливості адмі-
ністративно-правового статусу центральних органів виконавчої влади, які функціонували 
в 2019-2020 роках і здійснювали управління у сфері молоді, фізичної культури та спорту. 
Визначено їх недоліки в функціонування та з’ясовано, що Державне агентство розвитку молоді 
та громадянського суспільства України (Держагентство молоді), Державне агентство спорту 
України (Держспорт) Міністерство, культури, молоді та спорту України одночасно були наді-
лені фактично однаковими завданнями щодо реалізації державної політики в конкретно визна-
чених сферах управління. 

Визначено, що вирішити проблему трансформації адміністративно-правового статусу 
Міністерства молоді та спорту України могла б Державна програма економічного, соціаль-
ного та культурного розвитку України, яка б окреслила основні сфери економіки, соціаль-
но-культурного та адміністративно-політичного будівництва відштовхуючись від яких було б 
чітке уявлення про центральні органи виконавчої влади, які б здійснювали управління у сфері 
молоді, фізичної культури та спорту. Саме в такій би програмі було б чітко закріплено, який 
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орган державної влади повинен був би здійснювати управління в конкретно визначених сфе-
рах публічного управління.

Запропоновано оновлену модель системи центральних органів виконавчої влади, які будуть 
здійснювати управління у сфері формування та реалізації молодіжної політики, державної 
політики у сфері фізичної культури та спорту та зокрема рекомендовано утворити Міністер-
ство фізичної культури та спорту України та Державне агентство молоді. За такої системи буде 
чіткий розподіл компетенції і не буде дублювань повноважень в однакових сферах.

Ключові слова: міністерство, молодь, фізична культура, спорт, трансформація, агентство, 
управління.

Kulyk Ya.І. Problems of the transformation of the administrative and legal status of the 
Ministry of youth and sports Ukraine and ways to solve them

Summary
This scientific article examines the peculiarities of the transformation of the administrative-legal 

status of the Ministry of Youth and Sports of Ukraine, as the central body of executive power, which 
ensures the formation and implementation of state policy in the areas of youth policy, physical culture 
and sports, and national-patriotic education.

Special attention is paid in the scientific article to the modern trends in management in the field 
of youth, physical culture and sports. In particular, the peculiarities of the administrative and legal 
status of the central executive bodies that functioned in 2019-2020 and carried out management in the 
field of youth, physical culture and sports were considered. Their shortcomings in functioning were 
identified and it was found that the State Agency for the Development of Youth and Civil Society 
of Ukraine (State Agency for Youth), the State Agency for Sports of Ukraine (State Sports) and the 
Ministry of Culture, Youth and Sports of Ukraine were simultaneously entrusted with virtually the 
same tasks regarding the implementation of state policy in specifically defined areas of management.

It was determined that the problem of transformation of the administrative-legal status of the 
Ministry of Youth and Sports of Ukraine could be solved by the State Program of Economic, Social 
and Cultural Development of Ukraine, which would outline the main areas of the economy, social-
cultural and administrative-political construction, based on which there would be a clear idea of 
central bodies of executive power, which would carry out management in the field of youth, physical 
culture and sports. It is in such a program that it would be clearly established which body of state 
power should carry out management in specifically defined areas of public administration.

An updated model of the system of central executive bodies that will manage the formation and 
implementation of youth policy, state policy in the field of physical culture and sports is proposed, 
and in particular, it is recommended to form the Ministry of Physical Culture and Sports of Ukraine 
and the State Youth Agency. Under such a system, there will be a clear division of competence and 
there will be no duplication of powers in the same areas.

Key words: ministry, youth, physical culture, sport, transformation, agency, management.
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заступник начальника кафедри адміністративної діяльності 
Національна академія Державної прикордонної служби України 

імені Богдана Хмельницького 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Великі потоки інформації, у тому числі 
дезінформаційні, використання інформа-
ційних технологій потребують наукового 
узагальнення джерел її отримання у сфері 
діяльності Державної прикордонної служби 
України (далі – ДПСУ), адже сьогодні, в умо-
вах воєнного стану, інформація як про діяль-
ність прикордонного відомства і стан охорони 
державного кордону, так і про особливості 
перетинання державного кордону є настільки 
динамічною та актуальною, що потребує чіт-
кого розуміння її офіційного змісту.

Питання інформаційного забезпечення та 
його джерел розглядали під різними ракур-
сами та сферами діяльності такі науковці: 
К. Бугайчук, З. Гбур, О. Гребешков, О. Заєць, 
Р. Калюжний, А. Клименко, Ю. Кури-
люк, К. Лазарева, А. Марущак, Б. Моцик, 
С. В. Нікіфоренко, О. Г. Петров, С. С. Шоп-
тенко, С. Філіппов та інші. Разом з тим, окре-
мий спектр джерел інформаційного забез-
печення діяльності ДПСУ залишився поза 
увагою наукового обговорення. Теоретична 
невизначеність, збільшення кількості інфор-
мації, джерел її поширення у сфері діяльності 
ДПСУ дозволили сформувати мету наукової 
статті, а саме: з’ясувати джерела походження 
та зміст різної інформації, що пов’язана 
з виконанням завдань ДПСУ.

«Джерело» у Словнику української мови 
тлумачиться як «те, що дає початок чому-не-
будь, звідки постає, черпається щось; основа 
чого-небудь; вихідне начало», «писемна 
пам’ятка, документ, на основі якого буду-

ється наукове дослідження» [1]. Отже, дже-
рела в контексті нашого дослідження – це 
те, звідки ми черпаємо будь-які відомості, 
повідомлення, дані, що формують цілісну 
систему інформаційного забезпечення діяль-
ності ДПСУ, публічне адміністрування та 
управління у сфері охорони державного кор-
дону України. У такому сенсі розуміння «дже-
рел інформаційного забезпечення» збігається 
з «джерелами інформації», адже це також 
вихідне начало, основа, підстава для форму-
вання виконавчо-розпорядчих рішень, здійс-
нення публічного адміністрування.

Про такі джерела згадано у Законі Укра-
їни «Про інформацію» у такому контексті: 
відомості та/або дані, які можуть бути збе-
режені на матеріальних носіях або відобра-
жені в електронному вигляді; матеріальний 
носій (документ), що містить інформацію, 
основними функціями якого є її збереження 
та передавання у часі та просторі [2, ст. 1]. 
Отже, інформаційне забезпечення уособлю-
ється з сукупністю інформації відповідного 
вираження та закріплення, що має важливе 
й визначальне значення для конкретної пра-
вової ситуації, виконання окремого завдання 
у діяльності ДПСУ [3, с. 18].

З урахуванням видів інформації, визначе-
них у статті 10 Закону України «Про інформа-
цію», проаналізуємо джерела тих, які є специ-
фічні для предмета дослідження. Джерелами 
довідково-енциклопедичного характеру 
в діяльності ДПСУ є: словники, довідники, 
буклети, повідомлення та оголошення (напри-
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клад, про оголошення початку й умови вступу 
до Національної академії Державної прикор-
донної служби України імені Богдана Хмель-
ницького), електронні бази та банки даних, 
архіви різноманітних довідкових інформацій-
них служб, мережі та системи, а також звіти 
про діяльність ДПСУ (наприклад, Страте-
гічний бюлетень прикордонної безпеки. Біла 
книга) та автоматизовані інформаційно-теле-
комунікаційні системи [2, ч. 2 ст. 12] тощо. 
Інформація довідково-енциклопедичного 
характеру пов’язана із систематизованими, 
документованими, публічно оголошеними або 
іншим чином поширеними відомостями про 
діяльність ДПСУ. Така інформація може бути 
про результати оперативно-службової діяль-
ності, основні терміни та категорії у прикор-
донній сфері, про обстановку в контрольних 
пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування, 
порядок перетинання державного кордону її 
громадянами, іноземцями, дітьми тощо [4].

Варто зазначити з приводу «електронних 
баз та банків даних», які віднесені до дже-
рел довідково-енциклопедичної інформації. 
У своїй діяльності ДПСУ використовує різні 
бази даних, такі як інформаційно-телекому-
нікаційна система прикордонного контролю 
«Гарт-1» ДПСУ [5]; інтегрована міжвідомча 
інформаційно-телекомунікаційна система 
щодо контролю осіб, транспортних засобів 
і вантажів, які перетинають державний кор-
дон «Аркан» [6] та інші. Ці бази забезпечу-
ють своєчасне, достовірне та функціонально 
повне інформаційно-аналітичне забезпечення 
органів та підрозділів ДПСУ та інших суб’єк-
тів інтегрованого управління кордонами. 
Інформація, яка міститься у базах даних 
«Гарт» та «Аркан», має характер обов’язкової 
для врахування щодо здійснення публічного 
адміністрування, зокрема прийняття рішення 
посадовою особою ДПСУ щодо пропуску або 
непропуску особи через державний кордон 
України. 

Джерелами науково-технічної інформації 
ДПСУ є результати, одержані під час нау-
ково-дослідної, дослідно-конструкторської 

та громадської діяльності у прикордонній 
сфері, які можуть бути збережені на мате-
ріальних носіях або відображені в електро-
нному вигляді [2, ч. 1 ст. 15]. Науково-тех-
нічна інформація спрямована на підтримання 
всіх сфер і напрямків діяльності ДПСУ, вза-
ємозв’язків з іноземними прикордонними 
службами, взаємодіючими органами України, 
розвитком технічного забезпечення прикор-
донних підрозділів, міжнародного технічного 
співробітництва в межах проєкту Twinning 
тощо [4].

До джерел правової інформації належить 
нормативно-правова база, а саме: Консти-
туція України, інші законодавчі і підзаконні 
нормативно-правові акти, міжнародні дого-
вори й угоди, норми і принципи міжнародного 
права, а також ненормативні правові акти, 
повідомлення засобів масової інформації, 
публічні виступи, інші джерела інформації 
з правових питань [2, ч. 2 ст. 17]. Джерела пра-
вової інформації містять дані (повідомлення), 
використання яких допомагає вирішити 
те або інше завдання чи сприяє його вирі-
шенню [7, с. 10]. Правова інформація у сфері 
охорони державного кордону формує бажану 
для ДПСУ поведінку суб’єктів, які перетина-
ють (намагаються перетнути) державний кор-
дон України, проживають у контрольованих 
прикордонних районах або здійснюють діяль-
ність у прикордонній смузі для забезпечення 
прикордонної безпеки, поведінки працівників 
(належне виконання обов’язків) ДПСУ [4].

Джерела статистичної інформації (інфор-
маційні бюлетні, звіти тощо) містять відо-
мості, що надають кількісну характеристику 
явищам і процесам, які відбуваються у сфері 
діяльності органів і підрозділів охорони дер-
жавного кордону. Ця інформація надається 
в документованій формі та підлягає система-
тичному оприлюдненню (за винятком тієї, яка 
обмежена в доступі). Статистична інформація 
у прикордонній сфері є різновидом інфор-
мації, розпорядником якої є ДПСУ, що являє 
собою сукупність відомостей, які відобража-
ють результати оперативно-службової діяль-
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ності за певний період (кількість пропущених 
через державний кордон осіб, кількість осіб, 
що отримали відмову у пропуску, скільки 
виявлено нелегальних мігрантів тощо) та 
інша статистична інформація [4].

Соціологічна інформація у сфері діяльно-
сті ДПСУ передбачає різноманітні задокумен-
товані відомості про суспільство, суспільні 
відносини в межах виконання завдань. Така 
інформація отримується з імміграційної 
картки іноземця, бази даних «Відомості про 
осіб, які перетнули державний кордон Укра-
їни», під час вивчення та узагальнення соці-
ологічних даних про населення, що проживає 
в прикордонних районах, анкетування персо-
налу ДПСУ тощо [4].

Джерела інформаційного забезпечення 
у діяльності ДПСУ можна поділити на зов-
нішні (про порядок перетинання державного 
кордону) та внутрішні (забезпечення функціо-
нування прикордонного відомства). Зовнішні 
джерела є доступні та відкриті для широкого 
загалу суб’єктів правових відносин. До цієї 
інформації можна віднести дані, що містяться: 
у нормативно-правових актах про правовий 
статус, структуру, повноваження ДПСУ, про 
порядок та особливості перетинання держав-
ного кордону в пунктах пропуску через дер-
жавний кордон (закони України «Про Дер-
жавну прикордонну службу України», «Про 
прикордонний контроль» та інші); відомостях 
про результати діяльності органів охорони 
державного кордону України, що постійно 
висвітлюються в засобах масової інформа-
ції, на офіційному сайті Адміністрації ДПСУ, 
в аналітичних звітах тощо [8, с. 104].

Оприлюднення інформації про діяльність 
відомства регулярно здійснюється на офіцій-
ному вебсайті відомства; у власних відомчих 
виданнях, таких як: телепрограми «Кордон 
держави», «Периметр», «КордонUA», сто-
рінки ДПСУ у соціальних мережах: основна 
сторінка ДПСУ у мережі Facebook, Twitter; 
сторінки регіональних управлінь ДПСУ; 
інші: Окремий контрольно-пропускний 
пункт «Київ», 10-й Мобільний прикордонний 

загін, Навчальний центр, НАДПСУ, у мережі 
YouTube [9]; ЗМІ, оприлюднення інтерв’ю 
посадових осіб ДПСУ; на інформаційних 
стендах, зокрема в пунктах пропуску через 
державний кордон тощо [10, с. 238].

Актуальними останнім часом стали пові-
домлення, новини й інформаційні ролики 
на сторінці «Державна прикордонна служба 
України» у мережі Facebook, зокрема транс-
лювання ефіру «Радіо Кордон», де надаються 
консультації експертів, юридичні консульта-
ції, обговорюються нові умови перетинання 
державного кордону. Анонсування обгово-
рення таких питань відбувається завчасно, 
що надає можливості громадянам задати 
свої запитання, на які в подальшому ефірі 
отримають конкретні відповіді. У таких ефі-
рах надається актуальна інформація різними 
експертами у своїй сфері діяльності ДПСУ 
[10, с. 238].

Також доступним для інформування гро-
мадян є офіційний сайт Адміністрації ДПСУ, 
а саме розділ «Перетинання кордону». 
У ньому міститься інформація за окремими 
розділами: порядок перетинання державного 
кордону громадянами України; виїзд за кор-
дон неповнолітніх дітей – громадян України 
та інші. Закон України «Про звернення грома-
дян» дає можливість отримувати інформацію 
шляхом подання заяви або клопотання з при-
воду реалізації особистих прав і законних 
інтересів [8, с. 104].

Внутрішня інформація частково переплі-
тається із зовнішньою, але має деякі особли-
вості, пов’язані із характером виконуваних 
завдань і забезпеченням управління підпо-
рядкованими підрозділами. Така інформація 
може бути обмежена в доступі [2, ст. 21], яка 
стосується всього персоналу та виконання 
службових обов’язків (службова), окремого 
військовослужбовця (працівника) ДПСУ 
(конфіденційна) чи окремих посадових осіб 
(таємна). Джерелами такої інформації є служ-
бова документація за різними напрямками 
функціонування окремого структурного 
органу та підрозділу ДПСУ, наприклад кадро-
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вих, фінансових, по роботі з персоналом під-
розділів тощо [8, с. 104].

Інформація про внутрішню діяльність 
ДПСУ міститься у таких джерелах, як: норма-
тивно-правові акти, які регламентують діяль-
ність ДПСУ та порядок і правила перетинання 
державного кордону України; повідомлення 
компетентних посадових осіб держави про 
організаційні та штатні зміни в діяльності 
прикордонної служби (наприклад, звернення 
Президента України до народу з повідомлен-
ням про безвізовий режим з країнами ЄС); 
публікації, розміщені на офіційному сайті 
ДПСУ, її органів і підрозділів; повідомлення 
та роз’яснення прес-служби Адміністрації 
ДПСУ та відповідних посадових осіб відом-
ства; публікації, розміщені в офіційних друко-
ваних джерелах тощо; у матеріалах за резуль-
татами звернень громадян та з повідомлень, 
отриманих від служби «Довіра» (надання 
громадянам України, іноземцям та особам 
без громадянства відповідей на питання кон-
сультаційного характеру в межах компетенції 
ДПСУ) [11, с. 59‒60].

В умовах розвитку інформаційного цифро-
вого суспільства важливою складовою у сис-
темі джерел інформаційного забезпечення 
публічного адміністрування у діяльності 
ДПСУ є інформаційні системи, інформація 
у яких стосується сфери охорони державного 
кордону. 

Національна система біометричної вери-
фікації та ідентифікації громадян України, 
іноземців та осіб без громадянства (далі – 
НСБВІ), яка створена в інтересах національ-
ної безпеки, економічного добробуту та прав 
людини, дозволяє ДПСУ забезпечувати вста-
новлення особи іноземця та особи без гро-
мадянства, які в’їжджають в Україну, виїжд-
жають з України, здійснювати контроль за 
додержанням ними правил перебування на 
території України [12]. Серед суб’єктів НСБВІ 
є і Адміністрація ДПСУ, що забезпечує про-
цес фіксації біометричних даних (параметрів) 
особи відповідно до наданих повноважень 
з використанням робочих станцій і вносить їх 

до відомчої інформаційної системи, установ-
лення особи іноземця та особи без громадян-
ства, які в’їжджають в Україну, виїжджають 
з України, здійснення контролю за додержан-
ням ними правил перебування на території 
України [13, п. 3].

Інформаційна система «Аркан» – сукуп-
ність організаційно-розпорядчих заходів, 
програмно-технічних і телекомунікаційних 
засобів, що забезпечують обробку інформації 
(уведення, приймання, отримання, переда-
вання, реєстрацію, зберігання) щодо контр-
олю осіб, транспортних засобів та вантажів, 
які перетинають державний кордон України, 
та автоматизований доступ до ІР (баз даних) 
суб’єктів системи «Аркан» [6].

Інформаційна система «Аркан» має міжві-
домчий державний статус, дозволяє її суб’єк-
тами ефективно забезпечувати виконання 
покладених на них державою завдань, пере-
шкоджати протиправній і злочинній діяльно-
сті під час перетинання державного кордону 
України особами, вантажами та транспорт-
ними засобами, у т. ч. нелегальній міграції, 
переміщенню контрабанди, транскордонній 
злочинності тощо [14, с. 292].

Інформаційно-телекомунікаційна система 
«Гарт» ‒ сучасна багаторівнева системна 
мережа зі сформованим інформаційним 
ресурсом. Така система складається із двад-
цяти підсистем, які інформаційно забезпе-
чують прикордонний контроль, оператив-
но-чергову службу, прикордонну службу, 
правове, інформаційно-аналітичне забезпе-
чення тощо [15, с. 13-21].

Ще однією сучасною системою інфор-
маційних технологій яка використовується 
в охороні державного кордону, спрямо-
вана на безперервний моніторинг про стан 
безпеки (небезпеки) окремої ділянки кор-
дону в режимі реального часу, отримання 
інформації, виявлення та фіксацію фактів 
порушення режиму державного кордну 
з метою своєчасного припинення та недо-
пущення незаконного перетинання держав-
ного кордону є інтелектуальний кордон. 
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Дана термінологія сьогодні не закріплена 
в законодавстві, разом з тим поширено 
використовується у відомчих публікаціях 
ДПСУ у контексті покращання інженер-
но-технічного облаштування та підвищення 
ефективності охорони державного кордону 
[16, с. 290]. Як синонім поняття «інтелекту-
альний кордон» використовується словос-
полука «розумний кордон».

Завдяки алгоритмам штучного інтелекту 
аналізується стан безпеки державного кордну, 
а при виявленні небезпеки подаються відпо-
відні сигнали. Моделі «комп’ютерного зору» 
машини можуть бачити об’єкти на відео та 
розпізнавати їх – порушників режиму дер-
жавного кордну [17, с. 1754]. Сьогодні «інте-
лектуальний кордон» як джерело інформацій-
ного забезпечення є сучасною, ефективною та 
безперервною системою охорони державного 
кордну з технічними та інженерними новаці-
ями, яка мінімізує ресурсні затрати та дозво-
ляє оперативно реагувати на зміну оператив-
ної обстановки [17, с. 175].

Висновки. Проведений аналіз дозволив 
дійти висновку, що джерела інформаційного 
забезпечення частково збігаються з джерелами 
інформації у контексті Закону України «Про 
інформацію». До джерел інформаційного 
забезпечення органів охорони державного кор-
дону України належать як нормативно-правові 
акти, спеціальні відомчі видання, наукові роз-
робки стосовно прикордонних управлінських 
відносин, соціальні мережи, месенджери, 
бази даних в інформаційних системах, засоби 
обробки відеоспостереження, ресурси штуч-
ного інтелекту тощо. Сучасні аспекти інфор-
маційного суспільства зумовили використання 
інформаційних систем технологій, штучного 
інтелекту під час формування, отримання, 
обробки, аналізу інформації, необхідної для 
реалізації завдань органами та підрозділами 
охорони державного кордону України, які 
набувають становища важливих, всеосяжних 
і найбільш достовірних джерел інформацій-
ного забезпечення у сфері публічного адміні-
стрування ДПСУ. 

Анотація
Збільшення обсягу та можливості швидко обробляти інформацію у сучасному інформацій-

ному суспільстві потребує ґрунтовного наукового аналізу інформаційного забезпечення сфери 
публічного адміністрування. Діяльність Державної прикордонної служби України зосере-
джена на реалізації завдань щодо забезпечення прикордонної безпеки, яка передбачає здійс-
нення комплексу заходів зі охорони державного кордону, прикордонного контролю, пропуску 
через державний кордон України та виконання інших функцій. Здійснення оперативно-служ-
бової діяльності органами та підрозділами охорони державного кордону передбачає усебічне 
інформаційне забезпечення, яке в діяльності Державної прикордонної служби України супро-
воджується застосуванням сучасних інформаційних систем, баз даних і засобів. Багатогранний 
розвиток інформаційного забезпечення у сфері охорони державного кордону України зумовив 
актуальність дослідження його джерел.

Стаття присвячена дослідженню джерел інформаційного забезпечення у діяльності Держав-
ної прикордонної служби України. З’ясовано правову природу джерела інформаційного забез-
печення публічного адміністрування у діяльності Державної прикордонної служби України. 
Проаналізовано зміст окремих видів джерел інформації. 

Зроблено висновок, що джерела інформаційного забезпечення Державної прикордонної 
служби України співмірні з джерелами інформації, поділяються на зовнішньо- та внутрішньо-
відомчого значення. Джерелами інформаційного забезпечення у сфері діяльності Державної 
прикордонної служби України є нормативно-правові акти, спеціальні відомчі видання, нау-
кові розробки стосовно прикордонних управлінських відносин, соціальні мережі, месенджери 
тощо. Сьогодні ДПСУ використовує широкий спектр сучасних інформаційних систем і техно-
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логій (бази даних в інформаційних системах, системи відео спостереження, ресурси штучного 
інтелекту), які є джерелами інформаційного забезпечення.

Ключові слова: джерела інформаційного забезпечення, інформація, публічне адміністру-
вання, перетинання державного кордону, органи охорони державного кордону, охорона дер-
жавного кордону, Державна прикордонна служба України.

Kushnir I.P. Sources of information support of the State Border Guard Service of Ukraine 
Summary 
Increasing the volume and ability to quickly process information in the modern information society 

requires a thorough scientific analysis of information support in the field of public administration. The 
activities of the State Border Guard Service of Ukraine are focused on the implementation of tasks 
related to ensuring border security, which involves the implementation of a set of measures to protect 
the state border, border control, passage through the state border of Ukraine, and the performance of 
other functions. The implementation of operational and service activities by the bodies and units of 
the state border protection requires comprehensive information support, which in the activity of the 
State Border Service of Ukraine is accompanied by the use of modern information systems, databases 
and tools. The multifaceted development of information support in the field of protection of the state 
border of Ukraine determined the relevance of the study of its sources. 

The article is devoted to researching the sources of information support in the activities of the 
State Border Service of Ukraine. The legal nature of the source of information provision of public 
administration in the activities of the State Border Service of Ukraine has been clarified. The content 
of certain types of information sources is analyzed. 

It was concluded that the sources of information provision of the State Border Service of Ukraine 
are commensurate with the sources of information, divided into external and internal departmental 
importance. Sources of information support in the field of activity of the State Border Service of 
Ukraine are normative legal acts, special departmental publications, scientific developments related 
to border management relations, social networks, messengers, etc. Today, the DPSU uses a wide 
range of modern information systems and technologies (databases in information systems, video 
surveillance systems, artificial intelligence resources), which are sources of information support. 

Key words: sources of information support, information, public administration, crossing the state 
border, state border protection bodies, state border protection, State Border Guard Service of Ukraine.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Про визначення медичного права як само-
стійної комплексної галузі права, яка об’єд-
нує правові норми, що регулюють суспільні 
відносини з охорони здоров’я як в вітчизня-
ній, так і в зарубіжній літературі приділено 
надзвичайно багато уваги. Правові відносини 
в системі охорони здоров’я формуються на 
основі адміністративного, кримінального, 
цивільного, трудового, фінансового та інших 
галузей права, що визначається предметом 
і методом правового регулювання. Разом 
з тим, поведінка суб’єктів у правових відноси-
нах у сфері охорони здоров’я забезпечується 
за рахунок комбінованого впливу способів, 
найбільш характерних для адміністративного, 
цивільного права а також права щодо соціаль-
ного забезпечення [1].

Проблемам цивільно-правового регулю-
вання відносин у сфері здійснення медичної 
діяльності присвячені наукові праці вітчиз-
няних вчених: Н.Б. Болотіної, І.В. Венедікто-
вої, В.О. Галай, З.С. Гладуна, Н.О. Давидової, 
Т.В. Ліснічої, Л.В. Малюги, Р.А. Майданика, 
О.О. Пунди, Р.О. Стефанчука, В.Ю. Стеценко, 
О.І. Харитонової, С.І. Шимон та інших. Серед 
українських науковців досить які активно 
досліджували питання соціального забез-
печення можна виокремити: М.Д. Бойко, 
В.Я. Бурак, М.І. Іншин, К.Ю. Мельник, 
І.В. Оклей, С.М. Прилипко, П.Д. Пилипенко, 
І.М. Сирота, О. В. Тищенко, Н. М. Хуторян, 
М. М. Шумило, О. М. Ярошенко. З учених 
у галузі адміністративного права, фундамен-
тальні праці які використовувались в дослі-
дженні, можна виокремити: В.Б. Авер’я-

нова, Д.Н. Бахрах, А.І. Берлача, Ю.П. Битяка, 
В.В. Галунько, І.П. Голосніченко, І.П. Кате-
ринчука, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, 
Б.О. Логвиненко, В.Я. Настюка, В.Ю. Сте-
ценко, В.В. Тильчика, Х.П. Ярмака.

Актуалізація питань визначення на доктри-
нальному рівні місця медичного права у сис-
темі права України та удосконалення право-
вого регулювання медичних правовідносин, 
пояснюється системною реформою вітчиз-
няної галузі охорони здоров’я, яка є немож-
ливою без закладення теоретичних основ її 
побудови та відсутністю єдиного підходу до 
подальшого її розвитку (зокрема, це стосу-
ється традиційних для України питань фінан-
сування сфери охорони здоров’я, її організа-
ційної побудови, так і дискусії навколо питань 
медичного страхування)

Виокремлення медичного права як окремої 
галузі та його кращого розуміння необхідно 
з’ясувати, що являють собою медичні право-
відносини. Серед учених та юристів-практи-
ків відсутній єдиний підхід, до якої ж галузі 
сучасного права віднести правовідносини, 
змістом яких є медичне обслуговування та 
надання медичної допомоги. Аналіз науко-
вих джерел дає підстави виокремити певні 
підходи, згідно з якими відносини з приводу 
медичного обслуговування та медичної допо-
моги: належать до предмета цивільного права; 
регулюються правом соціального забезпе-
чення; – відносяться до основ адміністратив-
но-правового регулювання [1].

На думку С.В. Михайлова зміст право-
відносин із надання медичних послуг автор 
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визначає як право фізичної особи (послуго-
отримувача) вимагати від суб’єкта надання 
медичних послуг (послугонадавача) здійс-
нення певних дій медичного характеру (чи 
певної діяльності) і, відповідно, обов’язок 
останнього вчинити такі дії (здійснити діяль-
ність) [2]. О.В. Крилова доводить, що відно-
сини, які складаються між пацієнтом і ліка-
рем щодо надання медичної допомоги, мають 
приватний характер, є предметом цивіль-
но-правового регулювання, адже медичне 
втручання завжди є втручанням у сферу при-
ватного життя, а право на медичну допомогу 
є елементом особистого немайнового право-
відношення. Суперечки з приводу неналеж-
ного виконання обов’язків розглядаються 
в порядку цивільного судочинства [3].

Враховуючи те, що цивільне право (законо-
давство) визначають як сукупність концепцій, 
ідей і правових норм, які встановлюють на 
засадах диспозитивності, юридичної рівності 
та ініціативи сторін підстави придбання та 
порядок реалізації й захисту прав і виконання 
обов’язків фізичними і юридичними особами, 
що постають як суб’єкти цивільних відносин 
з метою задоволення матеріальних духовних 
потреб приватних осіб та захисту їх інтересів 
[4]. В основу правового регулювання цивіль-
них правовідносин покладено диспозитивний 
метод, що вирізняється такими ознаками, як 
ініціативність і вільний розсуд учасників. 
Тобто суб’єктам таких відносин надається 
можливість різноманітного вибору моделі 
поведінки та самостійного врегулювання 
своїх відносин. Щодо відносин, які виника-
ють із приводу надання медичної допомоги, 
така свобода надається лише пацієнту [1]. 
Для медичного права характерним є особливе 
поєднання диспозитивного та імперативного 
методів правового регулювання. Імператив-
ним методом (методом владних приписів), 
здійснюється регулювання правовідносин 
щодо виконання владних приписів медич-
ними закладами, які спрямовані на забез-
печення якості, недопущення некомпетент-
них осіб до здійснення медичної практики 

(наприклад, стандартизація, сертифікація) та 
ін, а диспозитивним методом забезпечується 
юридична рівність учасників правовідносин 
[7]. Н.Б. Болотіна вказує на публічний харак-
тер медичного права, веде мову про засто-
сування імперативного методу правового 
регулювання, завдяки якому чітко перелічені 
обов’язки медичних закладів (лікарів) щодо 
надання медичної допомоги у разі її потреби 
та порядку її здійснення. А досліджуючи 
приватну його сторону – про застосування 
диспозитивного методу, що зовні проявля-
ється у вільному виборі лікаря, свобода його 
у виборі методів лікування, у можливості хво-
рого відмовитись від лікування [6]. 

Так, нормативне закріплення в статті 6 
Основ законодавства України про охорону 
здоров’я, вказано, що кожен громадянин має 
право на кваліфіковану медичну допомогу, 
у тому числі на вільний вибір лікаря, вибір 
методів лікування відповідно до його реко-
мендацій і закладу охорони здоров’я, а також 
у статті 43 цього ж акта, вказано, що паці-
єнт, який набув повної цивільної дієздатно-
сті та усвідомлює значення своїх дій і може 
керувати ними, має право відмовитись від 
лікування [5]. Щодо суб’єктів, які надають 
медичні послуги, можна стверджувати про 
певну обмеженість такої свободи. Діяльність 
лікарів і закладів охорони здоров’я регулю-
ється нормами медичного права та обмежена 
галузевою нормотворчістю – стандартами 
надання медичної допомоги й клінічними 
протоколами [1]. У медичного працівника 
домінуючим є обов’язок надавати медичну 
допомогу пацієнтам, а також виконувати інші 
професійні обов’язки, встановлені статтею 
78, а стаття 77 Основ законодавства України 
про охорону здоров’я закріплює професійні 
права та пільги медичних і фармацевтичних 
працівників

Іншою розповсюдженою думкою є долу-
чення відносин із приводу медичного обслу-
говування та медичної допомоги до права 
соціального забезпечення – як підгалузь 
права соціального забезпечення, аргументу-
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ючи цей висновок тісним зв’язком охорони 
здоров’я з державою і розглядаючи медичне 
обслуговування як форму державних соціаль-
них гарантій, подібну до пенсійного забезпе-
чення [8; 9].

Відповідно до статті 1 Основ законодав-
ства України про загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування від 14 січня 
1998 року загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування – це система прав, 
обов’язків і гарантій, яка передбачає надання 
соціального захисту, що включає матеріальне 
забезпечення громадян у разі хвороби, пов-
ної, часткової або тимчасової втрати працез-
датності, втрати годувальника, безробіття 
з незалежних від них обставин, а також у ста-
рості та в інших випадках, передбачених зако-
ном, за рахунок грошових фондів. Статтею 4 
Основ законодавства України про загально-
обов’язкове державне соціальне страхування 
визначені види загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування, до яких, 
залежно від страхового випадку, належать: 
пенсійне страхування; страхування у зв’язку 
з тимчасовою втратою працездатності; 
медичне страхування; страхування від нещас-
ного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працез-
датності; страхування на випадок безробіття; 
інші види страхування, передбачені законами 
України [5].

Медичне страхування в науковій літера-
турі розглядають як форму особового стра-
хування, що гарантує громадянам отримання 
медичної допомоги при настанні страхової 
події за рахунок страхових фондів» [10], стра-
хування – об’єктом якого є страховий ризик, 
пов’язаний із витратами на надання медичної 
допомоги за виникнення страхового випадку 
[11], зобов’язання надати послугу, а замов-
ник зобов’язується прийняти і оплатити 
результати роботи [12], саме вираз «оплатити 
результати роботи» не належить до предмету 
права соціального забезпечення. За критерієм 
опальності всі види медичних послуг можна 
поділити на дві групи безоплатні (у випад-

ках передбачених вітчизняним законодав-
ством (наприклад, критичний стан здоров’я), 
оплатні – перелік яких затверджено Постано-
вою Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження переліку платних послуг, які нада-
ються в державних закладах охорони здоров’я 
та вищих медичних закладах освіти» [13].

Предмет права соціального забезпечення 
поширюється на сукупність різноманітних 
правовідносин, які можуть бути класифіковані 
за їх об’єктом на дві групи: матеріальні відно-
сини та процедурно-процесуальні. Наявність 
останніх викликано об’єктивною необхідні-
стю реалізації матеріальних відносин, які, 
у свою чергу, можна класифікувати на від-
носини, що виникають з приводу грошових 
виплат, та відносини, що виникають у зв’язку 
з наданням громадянам соціального забезпе-
чення в «натуральній формі». Таким чином, 
предмет права соціального забезпечення крім 
відносин із соціального забезпечення грома-
дян у грошовій формі входять також відно-
сини щодо надання різних соціальних послуг 
(у тому числі медичних), а також процедурні 
та процесуальні відносини.

Прихильники підходу соціального захи-
сту зазначають, що фізична особа – суб’єкт 
правовідносин із медичного обслуговування 
наділена правом вимагати від іншого суб’єкта 
(медичного закладу) надання їй певного виду 
медичної допомоги, тобто вона здебільшого 
виступає як ініціатор [14; 15]. Проте україн-
ським законодавством передбачено окремі 
випадки при яких медична допомога може 
надаватись примусово, всупереч волі пацієнта 
(наприклад, надання лікарем – психіатром 
(самостійно з негайним проведенням огляду) 
психіатричної допомоги у примусовому 
порядку – у невідкладних випадках, коли за 
одержаними відомостями, що дають достатні 
підстави для обґрунтованого припущення про 
наявність у особи тяжкого психічного роз-
ладу). Такі дії в межах визначених нормами 
права покликані не забезпечити, а обмежити 
права конкретної особи, тому їх не можна від-
нести до соціального захисту.
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Доцільно навести думку І.В. Солопової, 
яка вказує, що правовідносини з медичного 
обслуговування виникають із настанням пев-
них соціальних ризиків, таких як травма, 
хвороба, втрата працездатності, інвалідність 
[14]. Тобто, специфічним об’єктом медичного 
страхування є страховий випадок, який пов’я-
заний із життям та здоров’ям людей. Поза 
увагою залишається екстрена медична допо-
мога у випадках, коли особа-пацієнт перебу-
ває в такому стані, що виключає можливість 
отримання добровільної згоди на втручання.

Прихильники підходу адміністратив-
но-правового регулювання правовідносин 
із медичного обслуговування та надання 
медичної допомоги наголошують на тому, що 
медичне право є комплексною галуззю націо-
нального права, яка тісно пов’язана насампе-
ред з адміністративним правом. Пояснюючи 
високим місцем, яке займає адміністративне 
право в системі вітчизняного права [19]. Свід-
ченням адміністративно-правової природи 
цих правовідносин є те, що, по-перше, за своїм 
змістом вони є публічно-правовими, тобто 
регулюють питання охорони як індивідуаль-
ного, так і громадського здоров’я, що мають 
публічний (а не приватний) інтерес, по-друге, 
вони створюються на основі дії норма адміні-
стративного права, по-третє, вони регламен-
туються численними адміністративно-пра-
вовими нормами, які складається в актах 
(положеннях, правилах, інструкціях, поряд-
ках та ін.) органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування [18].

В.В Галунька, практично ототожнює 
об’єкт адміністративно-правового регулю-
вання з об’єктом адміністративно-правових 
відносин, поділяючи їх на: нематеріальні 
особисті блага людини, матеріальні, про-
дукти духовної та інтелектуальної твор-

чості, дії суб’єктів адміністративно-правих 
відносин, коли суб’єкт чи об’єкт публіч-
ного управління має право вимагати від 
зобов’язаної сторони виконання певних 
дій [16], О.В. Шовкопляс, підтримуючи 
думку вченого до об’єктів адміністратив-
но-правового регулювання у сфері охорони 
здоров’я, відносить: нематеріальні індиві-
дуальні блага людини (її життя, здоров’я, 
безпека тощо), матеріальні блага (певні 
речі, лікарські засоби, медичне обладнання, 
медичні документи тощо), продукти інфор-
маційного характеру (персональні дані, 
в тому числі дані або інформація стосовно 
стану здоров’я), дії людей (організацій) або 
інших суб’єктів публічного адміністрування 
(наприклад, надання медичних послуг) [17].

Сучасний стан охорони здоров’я в Україні 
та ситуація у світі підтверджує, що наявна 
нормативно-правова база потребує негайного 
й суттєвого вдосконалення. Правові норми, 
які регулюють медичні правовідносини які 
безсумнівно, є цілком самостійним видом 
правових відносин, розпорошені у великій 
кількості нормативно-правових актів. Право-
відносини з надання медичної допомоги та 
медичних послуг можна розглядати і як пред-
мет правового регулювання окремої комплек-
сної галузі права, і як самостійний інститут 
адміністративного права. Неможливо з впев-
неністю стверджувати про включення право-
відносин в даній сфері до кола цивільних пра-
вовідносин чи правовідносин із соціального 
забезпечення.

Проведене теоретичне дослідження право-
вого регулювання у сфері охорони здоров’я 
вказало на наявність проблемних питань, які 
потребують свого вирішення, що впливатиме 
на подальші комплексні й ґрунтовні наукові 
дослідження у цій царині.

Анотація
У статті проаналізовано актуальні проблемні питання сьогодення у сфері охорони здоров’я, 

розкрито специфічні особливості стану забезпечення прав людини й громадянина на життя та 
здоров’я, показано сутність виникнення цих питань та висвітлено їх причини. Наводиться тео-
ретичне дослідження поняття медичних правовідносин як предмета регулювання медичного 
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права, здійснено аналіз поглядів українських учених на це питання. Доводиться, що медичні 
правовідносини є цілком самостійним видом правових відносин, які регулюються медичним 
правом як комплексною галуззю права. 

Розглянуто теоретичні та практичні проблеми правового регулювання медичної допомоги 
як виду соціального забезпечення та охарактеризовано підхід віднесення медичної допомоги 
до предмета цивільного права та адміністративного права. Дослідження проводилося на основі 
ґрунтовних наукових праць вчених-адміністративістів, цивілістів, спеціалістів в сфері соці-
ального забезпечення враховуючи сучасні події та стан нормативно-правового забезпечення 
сфери охорони здоров’я. 

Приділено увагу структурним елементам механізму застосування правових засобів різних 
галузей права, за допомогою яких і здійснюється правове регулювання у сфері охорони здо-
ров’я. Проаналізовано основні чинні національні законодавчі та підзаконні нормативно-пра-
вові акти, які врегульовують суспільні відносини у сфері охорони здоров’я. Звернута увага 
на об’єкти правового регулювання у сфері охорони здоров’я, який поділяється на нематері-
альні індивідуальні блага людини, матеріальні блага, продукти інформаційного характеру та 
дії людей (організацій) або інших суб’єктів у досліджуваній сфері. Доведено, що питання пра-
вового регулювання у сфері охорони здоров’я та медичної діяльності потребують нових гло-
бальних наукових здобутків.

Ключові слова: медичні правовідносини, правове регулювання, цивільне право, адміні-
стративне право, соціальне забезпечення.

Lemekha R.I. Legal regulation of relations in healthcare under the legislation of Ukraine
Summary 
The article analyzes the current problematic issues in the field of health care, reveals the specific 

features of the state of ensuring human and citizen rights to life and health, shows the essence of 
these issues and highlights their causes. A theoretical study of the concept of medical legal relations 
as a subject of regulation of medical law is given, as well as a description of the constituent elements 
forming them. An analysis of the views of Ukrainian scientists on this problematic issue is carried 
out. It is proven that medical legal relations are a completely independent type of legal relations, 
which are regulated by medical law as a complex branch of law. The concept and content of this legal 
relationship is revealed. The theoretical and practical problems of legal regulation of medical care as 
a type of social security were studied and the approach of classifying medical care as a subject of civil 
law and administrative law was characterized.

The research was conducted on the basis of thorough scientific works of administrative scientists, 
civilians, specialists in the field of social security, taking into account current events and the state of 
regulatory and legal support in the field of health care. It has been proven that issues of legal regulation 
in the field of health care and medical activity require new global scientific achievements. The work 
examines the essence of general legal regulation and administrative-legal regulation in particular. 
Attention is paid to the structural elements of the mechanism of application of legal means of various 
branches of law, with the help of which legal regulation in the field of health care is carried out. The 
main current national legislative and by-law normative legal acts that regulate public relations in 
the field of health care are analyzed. It has been established that the norms of law have quite a lot 
of differences among themselves. Attention is drawn to the objects of legal regulation in the field of 
health care, which is divided into intangible individual human benefits, material benefits, products of 
an informational nature and actions of people (organizations) or other subjects in the researched field.

Key words: medical legal relations, legal regulation, civil law, administrative law, social security.
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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Сучасна Україна потребує у тотальній 
інформатизації, що обумовлено прагнен-
ням спростити процес взаємодії державних 
інститутів із громадами, а також реалізацію 
функцій всіма гілками влади. В цьому контек-
сті дуже важливим є процес інформатизації 
кримінології, запровадження більш сучасних 
технічних та цифрових платформ, які б спри-
яли запобіганню кримінальним правопору-
шенням у найкоротші терміни. Це стосується 
і кримінальних правопорушень, які посяга-
ють на нормальні трудові відносини в Укра-
їні. Отже, враховуючи вказане, пропонуємо 
зупинитись на цьому питанні більш детально.

Відтак, безперечною є теза про те, що «в 
сучасному суспільстві інформація є одним 
з найважливіших ресурсів соціально-еконо-
мічного розвитку, без неї неможливо організо-
вувати суспільне життя, управління будь-якою 
сферою. Неповнота, недостовірність або від-
сутність інформації може призвести до при-
йняття неправильного рішення, спричинити 
серйозні втрати, як для окремих суб’єктів, 
так і для суспільства загалом. Якість управ-
лінських рішень як одного з центральних 
елементів процесу управління безпосередньо 
пов’язана з повнотою, достовірністю та сво-
єчасністю отриманої інформації. Відносне 
відставання інформаційного забезпечення 
може знизити ефективність вирішення еко-
номічних, політичних і соціально-культурних 
завдань, причому в силу особливостей інфор-
маційного забезпечення відставання остан-
нього не може бути компенсовано розвитком 
інших сфер» [1, с. 199]. В цьому контексті ми 

можемо говорити про те, що без інформацій-
ного забезпечення будь-яка сфера діяльності 
стає неповноцінною, а отже – інформатиза-
ція йде паралельно із розвитком державних 
інститутів. В межах реалізації завдань, покла-
дених на правоохоронні органи, інформаційне 
забезпечення вирішує низку завдань, які вико-
нуються протягом досудового розслідування.

«Поняття «інформаційне забезпечення» 
міцно увійшло в науковий і практичний обіг 
і на сьогодні широко використовується під час 
висвітлення проблем управління в соціальній 
сфері, зокрема у сфері управління правоохо-
ронною діяльністю. На сьогодні інформація 
є визначальним фактором розвитку еконо-
мічної, технічної, правової та наукової сфер 
людської діяльності. Попри важливість такої 
субстанції, як інформація, її сутністю, про-
цесами збирання, оброблення, аналізу, збе-
рігання, передачі та поширення вчені стали 
займатися лише у XX ст. Термін «інформація» 
походить з латинської мови й означає «пояс-
нення», «викладення», «обізнаність». Протя-
гом багатьох століть сутність цього поняття 
не раз змінювалась, то розширюючись, то 
суттєво звужуючись. У процесі дослідження 
інформації представники різних галузей 
науки зазначали, що це явище є досить склад-
ним і неоднозначним, воно постійно усклад-
нюється, змінюється якісно, зростає кількість 
джерел і споживачів інформації [2, с. 5]. Тер-
мін «інформація» – один із найпопулярніших 
у нашому лексиконі. Існує значна кількість 
визначень інформації. У загальному розу-
мінні інформація – це певні відомості, сукуп-
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ність будь-яких даних знань» [3, с. 172]. «З 
точки зору філософії, у понятті «інформація» 
необхідно розрізняти два аспекти. По-перше, 
це так звана структурна інформація, тобто 
міра організації або впорядкованості системи 
чи процесу, їх внутрішня характеристика. 
В іншому аспекті інформація безпосередньо 
пов’язана з процесом відображення як у мате-
ріальному, так і в нематеріальному світі. Якщо 
предмет зазнає певних змін, що є результатом 
впливу іншого предмета, то перший предмет 
стає носієм інформації про другий предмет» 
[4, с. 41]. Звичайно, інформація з точки зору 
філософії – поняття достатньо ефемерне, 
покладене в основу теоретичного концепту 
суспільних відносин. У правовому полі 
інформація – це складова процесу взаємодії 
елементів держави, які утворюють ту сукуп-
ність, без якої неможливо уявити державне 
управління.

Отже, «інформація – це відомості (сукуп-
ність відомостей, повідомлення, дані), які 
зменшують невизначеність знань про будь-
яке явище, подію у їх користувача у сфері, 
до якої вони належать. Інформації ніколи не 
буває достатньо, але індивід не може знати 
всю інформацію про явище, хоча саме вона 
є потужним засобом орієнтації людини в ото-
чуючому середовищі, засобом регулювання 
та саморегулювання її поведінки» [5, с. 83]. 
На думку О. Кохановської, «не всі галузеві 
теорії та визначення інформації на сьогодні 
проаналізовані з точки зору їх глибинного 
змісту і можливостей використання під час 
розроблення інформаційного законодавства, 
більшість ідей, викладених у спеціальних 
наукових джерелах, не знайшли свого відо-
браження в доктрині інформаційного права» 
[6, с. 144]. Таким чином, інформація є дуже 
важливим складником суспільних відносин, 
спрямованим на удосконалення та спрощення 
взаємодії суб’єктів, зацікавлених в її отри-
манні. 

Як відзначають окремі автори, «інфор-
мація – абстрактне поняття, що має різні 
значення залежно від контексту. Походить 

від латинського слова «informatio», яке має 
декілька значень: роз’яснення; виклад фактів, 
подій; витлумачення; представлення, поняття; 
ознайомлення, просвіта. Разом із тим, продов-
жують автори, інформація – це нові відомості, 
які прийняті, зрозумілі і оцінені її користува-
чем як корисні; Іншими словами, інформа-
ція – це нові знання, які отримує споживач 
(суб’єкт) у результаті сприйняття і переробки 
певних відомостей» [7, с. 6]. «Відповідно до 
законодавства України (ст. 1 Закону України 
«Про інформацію» від 20 листопада 1992 року 
№ 2657-XII) інформація – це будь-які відомо-
сті та/або дані, які можуть бути збережені на 
матеріальних носіях або відображені в елек-
тронному вигляді [8], або – це відомості, 
подані у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухо-
мих або нерухомих зображень чи в інший спо-
сіб (ст. 1 Закону України «Про телекомуніка-
ції» від 18 листопада 2003 року № 1280-IV)» 
[9]. «Все це зумовлює неабияку актуальність 
щодо вдосконалення та дослідження сучас-
ного стану інформаційно-аналітичного забез-
печення державної політики у сфері боротьби 
зі злочинністю. Так, В.М. Варенко підтри-
мує позицію Ю.П. Сурміна, з приводу того, 
що в сучасних умовах інформаційно-аналі-
тична діяльність стає необхідною потребою 
суспільства, одним із найважливіших і най-
впливовіших факторів суспільства, одним із 
найважливіших і найвпливовіших факторів 
стабільності і життєдіяльності будь-якої дер-
жави. Саме тому, наголошують науковці, що 
інформаційно-аналітична діяльність в сучас-
ному державному управління виконує такі 
важливі функції: управлінська – яка забез-
печує інформацією всі етапи управлінської 
діяльності: підготовку, прийняття управлін-
ських рішень, контроль за їх виконанням; 
діагностична – яка спрямована на отримання 
об’єктивної картини ситуації, що склалася, 
її діагностика; застерігаюча – яка виявляє 
проблеми, небезпеки, конфлікти, дозволяє 
їх уникнути; пізнавально-ментальна – яка 
сприяє зміні розуміння сутності явищ, зміні 
ментальності управлінців» [10, с. 271]. Варто 
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звернути увагу на те, що наведений норма-
тивно-правовий акт дещо узагальнено підхо-
дить до тлумачення особливостей інформації 
та інформаційного забезпечення. При цьому 
наведене поняття є достатньо універсальним 
та може бути застосоване до будь-якої сфери 
діяльності.

Як вказує Г.Г. Швачич, «у ході інформацій-
ного процесу дані перетворюються із одного 
виду в інший за допомогою різних методів. 
Обробка даних вимагає здійснення багатьох 
операцій. Серед них можна виділити основні 
операції: – збирання даних – це накопичення 
з метою забезпечення достатньої повноти для 
прийняття рішення; – формалізація даних – 
приведення даних, що надходять від різних 
джерел до однакової форми; – фільтрація 
даних – відсіювання «зайвих» даних, у яких 
нема необхідності для прийняття рішення; – 
сортування даних – упорядкування даних за 
заданою ознакою, що дозволяє підвищити 
доступність даних; – архівація даних – орга-
нізація зберігання даних, що дозволяє змен-
шити витрати для зберігання даних і підвищує 
надійність інформаційного процесу; – захист 
даних – заходи, що спрямовані на запобігання 
втрат, відтворення та модифікацію даних; – 
перетворення даних – переведення даних із 
однієї форми в іншу або із однієї структури 
в іншу, яке часто пов’язане із зміною типу 
носія» [7, с. 6-7]. Так, Р.І. Благута та А.В. Мов-
чан дотримуються позиції тих науковців, які 
вважають, що «інформаційне забезпечення 
складається з трьох взаємопов’язаних компо-
нентів: 1) інформаційних систем, у межах яких 
здійснюється збір, накопичення, системна 
обробка, зберігання й видача споживачу необ-
хідної криміналістичної, оперативної, проце-
суальної та іншої інформації̈; 2) аналітичної 
роботи, що полягає у здійсненні комплексу 
організаційних заходів і методичних прийо-
мів з обробки та синтезу наявної інформації; 
3) управлінської діяльності, яка забезпечує 
прийняття необхідних рішень щодо стратегії 
й тактики протидії злочинності» [11, с. 189]. 
«Разом із тим, необхідно здійснити аналіз 

позицій науковців, щодо розуміння інформа-
ційно-аналітичного забезпечення різних видів 
державної діяльності. Так, у сфері державної 
політики, на думку Ю.О. Саричева, інфор-
маційно-аналітичне забезпечення – це комп-
лекс заходів, що реалізує процеси створення 
документованих інформаційних продуктів 
(аналітичних документів) на основі викори-
стання статичних інформаційних ресурсів 
(документованих даних та інформації̈), про-
ведення розрахунків, моделювання ситуа-
цій, їх аналізу і синтезу з метою підтримки 
прийняття відповідних рішень» [12, с. 124]. 
Отже, інформаційне забезпечення може роз-
глядатись у т.ч. – з точки зору процесу, який 
може використовуватись як побічний спосіб 
реалізації специфічних завдань кримінологіч-
ної політики. 

А.О. Пугач вважає, що «в цілому інфор-
маційно-аналітичне забезпечення органів 
виконавчої влади є складовою державного 
управління, яке покликане збільшити рівень 
узагальнення фактів, обґрунтованість реко-
мендацій, якість інформаційної продукції 
суб’єктів управління, а також, викривати дов-
гострокові тенденції розвитку суспільства та 
держави» [13]. «У сфері державної політики 
боротьби зі злочинністю можемо виділити 
наступні пропозиції до визначення інфор-
маційно-аналітичного забезпечення. Так, 
на думку А.В. Коваленко, під інформацій-
но-аналітичною діяльністю необхідно розу-
міти – пошук, внесення, обробку, аналіз та 
зберігання інформації (створення баз даних), 
або інформаційно-аналітична робота, основ-
ною метою якої є опрацювання даних про зло-
чини, їх зберігання з метою окреслення тен-
денцій злочинності, а також інформаційної 
допомоги в розкритті вже вчинених злочинів» 
[14, с. 253]. За В.М. Бесчастним, «інформа-
ційне забезпечення протидії злочинності – 
це сукупність засобів, методів та заходів, що 
використовуються для отримання своєчас-
ної, цінної та важливої інформації, що впли-
ває на точність і визначеність при прийнятті 
рішень, спрямованих на усунення, зменшення 
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або нейтралізацію факторів існування зло-
чинності та вчинення злочинів» [15, с. 25]. 
Ми підтримуємо позицію В.М. Бесчастного, 
оскільки запропоноване визначення, на нашу 
думку, максимально точно та повно визначає 
основні пріоритети інформаційного забезпе-
чення кримінологічної політики в Україні.

В.В. Лушер під інформаційним забезпе-
ченням органів прокуратури України розу-
міє – «комплекс нормативно-правових, орга-
нізаційно-управлінських, науково-технічних 
та інших заходів поєднання усієї інформації, 
що використовується в органах прокуратури, 
специфічних засобів і методів її оброблення, 
використання, дослідження, зберігання та 
захисту [16, с. 340]. Дещо по іншому інформа-
ційно-аналітичне забезпечення розглядається 
в адміністративно-правовому дискурсі. Так, 
Р.В. Ігонін вважає, що адміністративно – пра-
вове забезпечення функціонування системи 
судів загальної юрисдикції – це регламенто-
вана адміністративно – правовими нормами 
діяльність суб’єктів державно – владних 
повноважень, яка спрямована на створення 
необхідних умов для належного функціону-
вання системи судів загальної юрисдикції та 
встановлена адміністративно – правовими 
нормами система гарантій належного функ-
ціонування системи судів загальної юрис-
дикції» [17, с. 39]. «Як можемо побачити, 
запропоновані вище підходи до визначення 
інформаційно-аналітичного забезпечення 
характеризуються по різному. Хоча одна 
ознака серед них є спільна – це обробка та 
використання інформації» [18]. Отже, основ-
ною метою інформаційного забезпечення як 
у широкому розумінні, так і у вузькому – кри-
мінологічному, є збір, обробка, використання 
та захист інформації.

«Більше того, Г.М. Шорохова досліджуючи 
проблемні питання інформаційного забез-
печення діяльності правоохоронних органів 
виокремлює ряд проблем, які потребують пер-
шочергового вирішення. Так, правник вважає, 
що теперішній час важливими проблемами, 
що постають перед правоохоронними орга-

нами, є: вдосконалення нормативно-право-
вої бази (створення інформаційного кодексу 
України); покращення організаційно-кадро-
вого забезпечення, яке потребує докорінного 
вдосконалення (з огляду на умови сьогодення, 
у зв’язку зі стрімким ростом інформаційних 
технологій, необхідно забезпечити праців-
никам інформаційних підрозділів та інших 
служб в галузі комп’ютерних технологій 
постійне підвищення кваліфікації з загаль-
ної інформаційної культури, комп’ютерної 
підготовки, а також інформаційної безпеки); 
оснащення та переоснащення всіх галузевих 
підрозділів сучасною потужною комп’ю-
терною технікою, ліцензійним стандартним 
та прикладним програмним забезпеченням, 
а також реалізація заходів зі створення єдиної 
комп’ютерної мережі (недостатність фінансо-
вих ресурсів, тягне за собою неоднорідність 
стану забезпечення територіальних одиниць 
комп’ютерною технікою, спеціалізованим 
програмним забезпеченням, локальними 
мережами); обмін інформацією між інтегро-
ваними банками даних різних рівнів і забезпе-
чення постійного зв’язку між ними, уніфікація 
технологічних процедур обробки документів, 
збору, реєстрації, накопичення й обробки 
інформації, що надходить у кожен з банків 
даних (інтегровані банки даних потребують 
відповідного розмежування доступу до інфор-
маційних ресурсів та надійного захисту інфор-
мації; вдосконалення роботи інформаційних 
систем та інтеграції в єдине інформаційне 
середовище на державному та міжнародному 
рівнях, що покращить рівень відповідної вну-
трішньої та зовнішньої взаємодії (найбільш 
актуальним, на думку автора, є питання удо-
сконалення механізму міжнародної взаємодії, 
адже більшість злочинів мають транснаціо-
нальний характер, наприклад, кіберзлочин-
ність, торгівля людьми та ін.); створення та 
розробка дієвої системи інформаційної без-
пеки, яка б визначила загальні положення, 
основні поняття, цілі, принципи й напрями 
запровадження та підтримку надійної сис-
теми інформаційної безпеки правоохорон-



38 № 17/2022                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

них органів України (вжиття комплексних 
заходів для захисту власного інформаційного 
простору)» [19, с. 185-186]. Таким чином, 
можна підсумувати, що інформаційним забез-
печенням є сукупність нормативно-правових 
актів та документів, а також організа-
ційно-управлінських рішень та науково-ме-
тодичних даних, інтегрованих у реалізацію 
завдань, покладених на окремі суспільні відно-
сини з метою подальшого використання, збе-
рігання та захисту. До ознак інформаційного 
забезпечення можна віднести: 1) плановість 
отримання даних, які інтегруються у систему 
інформаційного забезпечення; 2) системність 
при створенні баз даних за окремими напрям-
ками реалізації та захисту суспільних відно-
син; 3) структурність при утворенні сепарова-
них баз даних; 4) законність при збиранні та 
зберіганні отриманої інформації.

«Змістовою стороною інформації є право-
вий режим її збирання, продукування, збері-
гання, оброблення та поширення. Ефектив-
ність запобігання злочинам залежить від якості 
інформаційного забезпечення формування та 
реалізації кримінологічної політики. Тому на 
сучасному етапі розвитку держави перед кри-
мінологічною наукою гостро постає питання 
про обґрунтування ідеї створення автомати-
зованої системи кримінологічної інформації. 
У зв’язку з цим існує нагальна потреба в само-
стійних дослідженнях, присвячених різним 
аспектам кримінологічної інформації. Однією 
з ключових проблем сучасної вітчизняної 
кримінологічної науки визнано проблему 
отримання науково обґрунтованого уявлення 
про стан і динаміку злочинності України» 
[20, с. 243]. «В умовах високого рівня латент-
ності злочинності актуальною постає про-
блема розширення джерел об’єктивної інфор-
мації про злочинність, з’являється нагальна 
потреба в самостійних дослідженнях, присвя-
чених аналізу безпосередньо джерел кримі-
нологічної інформації на предмет можливості 
використовувати їх у кримінологічних дослі-
дженнях. Окреслена проблематика була сфор-
мульована Координаційним бюро з проблем 

кримінології НАПрН України понад 10 років 
тому назад [20, с. 243] і донині не втратила 
свого значення. В Україні першими до більш 
детального розгляду проблем кримінологіч-
ної інформації звернулися А. Е. Жалинський 
та М. В. Костицький, які спробували визна-
чити її поняття, зміст та особливості, спро-
єктували на неї відповідні характеристики 
соціальної інформації» [20, с. 243]. Криміно-
логічна діяльність не може розглядатись поза 
інформаційним полем. На сьогоднішній день 
діяльність правоохоронних органів будується 
шляхом застосування максимальної кількості 
видів інформаційного забезпечення. Взаємо-
дія правоохоронних органів з проблем запо-
бігання кримінально забороненим проявам 
також має реалізовуватись шляхом створення 
відповідної інформаційної платформи, необ-
хідної для забезпечення потреб досудового 
розслідування.

«Ці питання вони розглядали в ракурсі 
забезпечення інформаційних потреб профі-
лактики злочинів. Останнє позначилося на 
обмеженні запропонованих ними визначень 
інформації профілактичними «рамками». 
Крім того, зміст кримінологічної інформації 
був звужений ними до положень, даних, що 
отримані чи оцінені «на основі теорії і мето-
дів кримінології», в «рамках кримінологічних 
досліджень», тобто зведений до поняття нау-
кової інформації. Водночас ці «обмеження» 
жодним чином не знижують значення моно-
графічного розгляду питань кримінологіч-
ної інформації вперше не лише в Україні, 
а й загалом у Радянському Союзі» [21, с. 152]. 
«О.М. Литвинов розглядає кримінологічну 
інформацію як важливий елемент системи 
моніторингу попередження злочинів і пра-
вопорушень» [22-24]. Отже, кримінологічна 
інформація має розглядатись як сукупність 
всіх існуючих аспектів, пов’язаних із вивчен-
ням сутності особи кримінального право-
порушника та суспільно небезпечних діянь, 
а також наступним запобіганням останнім.

Таким чином, проведене дослідження доз-
волило підсумувати, що під інформаційним 
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забезпеченням реалізації кримінологічної 
політики необхідно розуміти сукупність нор-
мативно-правового, науково-технічного та 
методичного забезпечення реалізації завдань, 
які полягають у довгостроковому плануванні 

та прогнозуванні кримінологічної ситуації 
в країні, а також створенні способів, захо-
дів та засобів запобігання кримінально про-
типравній діяльності на окремій території 
у визначений часовий проміжок.

Анотація
В статті розглядаються особливості інформатизації кримінологічної політики в Україні. Вка-

зується, що без інформаційного забезпечення будь-яка сфера діяльності стає неповноцінною, 
а отже – інформатизація йде паралельно із розвитком державних інститутів. В межах реаліза-
ції завдань, покладених на правоохоронні органи, інформаційне забезпечення вирішує низку 
завдань, які виконуються протягом досудового розслідування. Інформація з точки зору філо-
софії – поняття достатньо ефемерне, покладене в основу теоретичного концепту суспільних 
відносин. У правовому полі інформація – це складова процесу взаємодії елементів держави, 
які утворюють ту сукупність, без якої неможливо уявити державне управління. Зазначається, 
що до ознак інформаційного забезпечення можна віднести: 1) плановість отримання даних, які 
інтегруються у систему інформаційного забезпечення; 2) системність при створенні баз даних 
за окремими напрямками реалізації та захисту суспільних відносин; 3) структурність при утво-
ренні сепарованих баз даних; 4) законність при збиранні та зберіганні отриманої інформації. 
Кримінологічна інформація має розглядатись як сукупність всіх існуючих аспектів, пов’язаних 
із вивченням сутності особи кримінального правопорушника та суспільно небезпечних діянь, 
а також наступним запобіганням останнім. Кримінологічна діяльність не може розглядатись 
поза інформаційним полем. Підсумовується, що під інформаційним забезпеченням реалізації 
кримінологічної політики необхідно розуміти сукупність нормативно-правового, науково-тех-
нічного та методичного забезпечення реалізації завдань, які полягають у довгостроковому пла-
нуванні та прогнозуванні кримінологічної ситуації в країні, а також створенні способів, заходів 
та засобів запобігання кримінально протиправній діяльності на окремій території у визначе-
ний часовий проміжок.

Ключові слова: кримінологічна політика, інформатизація, інформація, діджиталізація, 
цифрові платформи, кримінальні правопорушення.

Zhdan M.D. Informational support of criminology policy in Ukraine
Summary
The article examines the features of informatization of criminological policy in Ukraine. It is 

indicated that without information support, any sphere of activity becomes inferior, and therefore, 
informatization goes hand in hand with the development of state institutions. Within the framework 
of the implementation of the tasks assigned to law enforcement agencies, information support solves 
a number of tasks that are performed during the pre-trial investigation. Information from the point of 
view of philosophy is a fairly ephemeral concept, laid at the basis of the theoretical concept of social 
relations. In the legal field, information is a component of the process of interaction of the elements of 
the state, which form the totality without which it is impossible to imagine public administration. It is 
noted that the signs of information support include: 1) the planning of obtaining data that is integrated 
into the information support system; 2) systematicity in the creation of databases in separate areas 
of implementation and protection of public relations; 3) structure when creating separate databases; 
4) legality in collecting and storing the received information. Criminological information should be 
considered as a set of all existing aspects related to the study of the essence of the criminal offender 
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and socially dangerous acts, as well as the subsequent prevention of the latter. Criminological activity 
cannot be considered outside the information field. It is concluded that the information support for the 
implementation of criminological policy must be understood as a set of regulatory, legal, scientific, 
technical and methodical support for the implementation of tasks, which consist in long-term planning 
and forecasting of the criminological situation in the country, as well as the creation of methods, 
measures and means of preventing criminal illegal activities on a separate territory in a certain period 
of time.

Key words: criminological policy, informatization, information, digitalization, digital platforms, 
criminal offenses.
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ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ВІДВІД СЛІДЧОМУ (СУДДІ) 
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ.  

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ НА АНАЛІЗІ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Метою статті є дослідження питання,-
щодо підстав та порядку розгляду слідчим 
суддею заяви про відвід слідчого, який про-
водить досудове розслідування у криміналь-
ному провадженні.

Виклад основного матеріалу. Згідно з ч. 
1, 2 ст.80 КПК України за наявності підстав, 
передбачених статтями 75-79 цього Кодексу, 
слідчий суддя, суддя, присяжний, прокурор, 
слідчий, захисник, представник, експерт, спе-
ціаліст, перекладач, секретар судового засі-
дання зобовязані заявити самовідвід. За цими 
ж підставами їм може бути заявлено відвід 
особами, які беруть участь у кримінальному 
провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Європейської Кон-
венції про захист прав і основоположних 
свобод людини, кожен має право на справед-
ливий і публічний розгляд його справи упро-
довж розумного строку незалежним і безсто-
роннім судом.

Згідно з правовими позиціями, висловле-
ними у рішеннях Європейського суду з прав 
людини (надалі ЄСПЛ), який констатує пору-
шення п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод від 04 
листопада 1950 року, ратифікованої Законом 
України від 17 липня 1997 року N 475/97-
ВР (далі – Конвенція), де зазначено, що кожна 
людина при визначенні її громадянських 
прав і обов’язків або при висуненні проти 
неї будь-якого кримінального обвинувачення 
має право на справедливий і відкритий роз-

гляд впродовж розумного строку незалежним 
і безстороннім судом, створеним відповідно 
до закону.

Крім того, в рішенні ЄСПЛ «Мироненко 
і Мартенко проти України», зокрема у п. 66, 
зазначено, що згідно з усталеною практикою 
ЄСПЛ наявність безсторонності має визнача-
тися, для цілей п. 1 ст. 6 Конвенції, за допомо-
гою суб’єктивного та об’єктивного критеріїв. 
За суб’єктивним критерієм оцінюється осо-
бисте переконання та поведінка конкретного 
судді, тобто чи виявляв суддя упередженість 
або безсторонність у даній справі. Відповідно 
до об’єктивного критерію визначається, серед 
інших аспектів, чи забезпечував суд як такий 
та його склад відсутність будь-яких сумнівів 
у його безсторонності (див., зокрема, рішення 
у справах «Фей проти Австрії» та «Веттштайн 
проти Швейцарії»). У кожній окремій справі 
слід визначити, чи мають стосунки, що роз-
глядаються, таку природу та ступінь, що свід-
чать про те, що суд не є безстороннім (див. 
рішення у справі «Пуллар проти Сполученого 
Королівства»).

Згідно з п. 12 висновку № 1 (2001) Консуль-
тативної ради європейських судів для Комі-
тету ОСОБА_4 Європи про стандарти неза-
лежності судових органів і незмінності суддів 
при винесенні судових рішень, у відношенні 
сторін в судовому розгляді судді повинні бути 
безсторонніми, тобто вільними від будь-яких 
зв’язків, упередженості, які впливають або 
можуть сприйматися як такі, що впливають на 
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здатність судді приймати незалежне рішення. 
Значення цього принципу виходить далеко за 
конкретні інтереси визначеної сторони в яко-
му-небудь спорі. Судова влада повинна кори-
стуватися довірою не тільки зі сторони сто-
рін в конкретному розгляді, але і зі сторони 
суспільства в цілому. І суддя повинен бути не 
тільки реально вільним від будь-якого невід-
повідного зв’язку, упередженості або впливу, 
але він повинен бути вільним від цього і в очах 
розумного спостерігача. Інакше довіру до 
незалежної судової влади буде підірвано. Як 
показує судова практика,сьогодні,слідчі судді 
розглядаючи заяви про відвід слідчого,не 
завжди задовольняють її. Так, детективами 
Управління внутрішнього контролю Наці-
онального антикорупційного бюро України 
(надалі-УВК НАБУ) здійснюється досудове 
розслідування у кримінальному провадженні 
про вчинення провокації підкупу детективами 
НАБУ відносно адвоката, відповідальність за 
яке передбачено ст. 370 КК України. Потер-
пілий,у цьому кримінальному провадженні 
звернувся з заявою до суду про відвід детек-
тива від участі у проведенні досудового роз-
слідування. Ухвалою Солом’янського район-
ного суду м. Києва від 05.02.2019р (справа 
№ 760/30706/18) було задоволено заяву. Під-
ставою для відводу детектива стало те, що 
під час досудового розслідування,були ска-
совані в судовому порядку за результатами 
розгляду скарг потерпілого 10 процесуальних 
рішень,які були ним винесені детективами. 
Крім цього,потерпілим було зафіксовано факт 
позапроцесуального спілкування детектива із 
заявницею,яка раніше надала згоду на співп-
рацю з детективами,відносно яких і прово-
диться досудове розслідування детективами 
УВК НАБУ.

На думку слідчого судді, це свідчить про 
існування сумнівів у потерпілого в об’єктив-
ному розслідуванні детективом цієї справи 
та про упередженість і необ’єктивність його 
під час проведення досудового розслідування 
у даному кримінальному провадженні та 
які унеможливлюють у подальшому участь 

детектива у здійсненні досудового розсліду-
вання.

У цьому ж кримінальному провадженні,по-
терпілий звертався з заявою про відвід детек-
тива,але ухвалою Солом’янського район-
ного суду м. Києва від 15.04.2020р(справа 
№ 760/6430/20) у задоволенні заяви було від-
мовлено. Відмовляючи у задоволенні заяви,суд 
зазначив,що потерпілий,викладаючи підстави 
для відводу детектива,фактично не погоджу-
ється з процесуальними діями та прийнятими 
рішеннями детектива, а саме з постановою 
детектива про часткову відмову у задоволенні 
клопотання та постановою про закриття кри-
мінального провадження,які були скасовані 
судом. Зазначені потерпілим підстави для від-
воду детектива не можуть свідчити про його 
упередженість під час здійснення досудового 
розслідування в даному кримінальному про-
вадженні.

Також, підставами для задоволення заяви 
про відвід детектива на думку суду, є той 
факт,що під час проведення досудового роз-
слідування, старшим групи детективів 
було винесено шість постанов про відмову 
у задоволенні клопотання потерпілого,які 
були в подальшому скасовані судом (ухвала 
Солом’янського районного суду м. Києва від 
15.04.2020р (справа № 760/32244/19).

Під час проведення досудового розсліду-
вання у вчиненні кримінального правопору-
шення прокурором, відповідальність за яке 
передбачено ст.370 КК України, слідчим не 
були виконані рішення слідчого судді, у звязку 
з чим, були внесені відомості до ЄРДР про вчи-
нення слідчим кримінального правопорушен-
ня,відповідальність за яке передбачено ст.382 
КК України, крім цього судом були скасовані 
процесуальні рішення слідчого. Всі ці факти 
стали підставою для відведення слідчого 
від проведення досудового розслідування 
(Ухвала Печерського районного суду м. Києва 
від 18.10.2019р (справа № 757/51851/19-к).

Слідчий суддя, суддя (судді), на розгляд 
яких передається кримінальне провадження 
або справа, визначається у порядку, вста-
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новленому частиною третьою статті 35 КПК 
України. Якщо після задоволення відводів 
(самовідводів) неможливо утворити новий 
склад суду, то вирішується питання про пере-
дання кримінального провадження до іншого 
суду в порядку, передбаченому цим Кодексом. 

Наслідки відводу слідчого, прокурора, 
захисника, представника, експерта, спеціа-
ліста, перекладача визначені у статті 83 КПК 
України. 

У разі задоволення відводу слідчого, 
прокурора у кримінальному провадженні 
повинні бути невідкладно призначені від-
повідно інший слідчий – керівником органу 
досудового розслідування або інший проку-
рор – керівником органу прокуратури.

Слід зазначити,що слідчий суддя розгля-
даючи заяву про відвід слідчого у якій потер-
пілим було зазначені аналогічні підстави для 
його відведення,які були зазначені в ухвалі 
Печерського районного суду м. Києва від 
18.10.2019р (справа № 757/51851/19-к),відмо-
вив у задоволенні заяви про відвід слідчого(Ух-
вала Печерського районного суду м. Києва від 
23.11.2021р (справа № 757/55345/21-к).

Щодо розгляду заяви про відвід слідчого 
судді під час досудового розслідування,то 
і тут судова практика різна. Зокрема підста-
вами для відводу судді можуть стати скасо-
вані рішення апеляційною інстанцією, які 
виносилися суддею у цьому кримінальному 
провадженні. У звязку з цим,суддя,який під-
лягає відведенню,вже має наперед сформо-
ваний погляд у даному кримінальному про-
вадженні, оскільки раніше ухвалила рішення 
в якому висловила свою думку щодо недо-
цільності проведення процесуальних дій 
у кримінальному провадженні, яке було 
скасовано у апеляційній інстанції(ухвала 
Солом’янського районного суду м. Києва від 
05.12.2029р (справа № 757/32244/19,прова-
дження № 1-кс/760/15381/19).

Цікавим є рішення слідчого судді Вищого 
антикорупційного суду(надалі-ВАКС),яким 
було відмовлено у задоволенні заяви про від-
від іншого слідчого судді. Так,в ухвалі ВАКС 

від 22.07.2022 (справа № 991/8249/21,пров.№ 
1-кс/991/2073/22) було зазначено,що у даному 
конкретному випадку не встановлено жодної 
обставини, як б викликала розумний, об’єк-
тивно обґрунтований сумнів в неупередже-
ності судді у зв’язку з розгляду ним в межах 
даного кримінального провадження другої 
заяви про самовідвід, поданої іншим суддею, 
з яким цей суддя у складі однієї колегії суд-
дів розглядає по суті інше кримінальне про-
вадження, яке пов’язане з цим кримінальним 
провадженням.

Слід зазначити,що слідчий суддя,у даному 
випадку розглядає заяву про відвід іншого 
судді, які на момент розгляду та винесення 
даного рішення,розглядають по суті інше кри-
мінальне провадження, перебуваючи у складі 
колегії суддів,яке фактично пов’язано з даним 
кримінальним провадженням. Даний факт,-
може стати підставою для скасування майбут-
нього рішення суду.

Даний висновок, підтверджується Поста-
новою ККС ВС від 11.08.2022р (справа№ 70
8/638/19,пров.№ 51-5267км19). Зокрема, ска-
совуючи вирок, колегія суддів зазначила, що 
закон визначає, що будь-яка участь судді у кри-
мінальному провадженні під час досудового 
розслідування виключає його участь у цьому 
ж провадженні в суді першої, апеляційної 
і касаційної інстанцій, крім прямо передба-
чених законом виключень. Наведена норма 
закону не передбачає будь-якого розшире-
ного тлумачення. Той факт, що колегія суддів 
апеляційного суду скасувала ухвалу слідчого 
судді виключно з процесуальних підстав, не 
може вважатися підставою для відступу від 
вимог закону, який не ставить недопустимість 
повторної участі судді в залежність від під-
став прийняття судового рішення.

Зазначене узгоджується з правовою 
позицією Касаційного кримінального суду, 
викладеною у постановах від 18 лютого 
2021 року (справа № 127/17123/19, про-
вадження № 51-3517км20), від 30 червня 
2022 року (справа № 679/999/18, провадження 
№ 51-4531км21) та інших.
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Відповідно до ст. 21 КПК України кожному 
гарантується право на справедливий розгляд 
та вирішення справи в розумні строки неза-
лежним і неупередженим судом, створеним 
на підставі закону.

Вимога законності складу суду в конкрет-
ному судовому провадженні спрямована на 
забезпечення права на справедливий суд, 
закріпленого в ст. 6 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод 1950 року. 
У практиці Європейського суду з прав людини 
недодержання вимог щодо складу суду визна-
ється порушенням положень п. 1 ст. 6 цієї 
Конвенції, про необхідність розгляду справи 
незалежним і безстороннім судом, установле-
ним законом[1].

Крім того, закон покладає на слідчого 
суддю, суддю процесуальний обов’язок 
заявити самовідвід за наявності підстав, 
передбачених ст.ст.75-76КПК. За цими ж 
підставами їм може бути заявлено відвід 
особами, які беруть участь у кримінальному 
провадженні.У п.2.5«Бангалорських прин-
ципів поведінки судді» (схвалені резолю-
цією 2006/23 Економічної та Соціальної Ради 
ООН від 27 липня 2006 року)зазначається, що 
суддя заявляє самовідвід від участі в розгляді 
справи в тому випадку, якщо для нього не 
є можливим винесення об’єктивного рішення 
у справі, або в тому випадку, коли у сторон-
нього спостерігача могли б виникнути сум-
ніви в неупередженості судді[2].

Не можна не погодитися з В. Горожановою, 
що кожний конкретний випадок індивіду-
альний, всі кримінальні провадження мають 
різні обставини, тому і рішення про заявлення 
відводу слідчому судді, судді, прокурору, 
дізнавачу, експерту та іншим учасникам про-
цесу підозрюваний (обвинувачений) приймає 
(разом зі своїм захисником або самостійно) за 
своїм внутрішнім переконанням, оцінюючи 
всі ризики та реальну користь від такого кло-
потання[3].

Суддя, який брав участь у кримінальному 
провадженні під час досудового розсліду-
вання, не має права брати участі у цьому 
ж провадженні в суді першої, апеляційної 
і касаційної інстанцій, при перегляді судо-
вих рішень Верховним Судом України або за 
нововиявленими обставинами[4].

Висновок: 
На підставі вищевикладеного можна зро-

бити висновок, що у більшості випадків, 
слідчий суддя розглядаючи заяви про відвід 
слідчого під час досудового рослідування, 
є вільним у використанні своїх прав у межах та 
у спосіб, передбачених КПК України і на свій 
власний розсуд надає оцінку доводам заявника.

Для задоволення заяви про відвід слідчого 
необхідно надавати суду докази,які беззапе-
речно підтверджують упередженість слідчо-
го,що унеможливлює проведення ним пов-
ного, об’єктивного та всебічного досудового 
розслідування.

Анотація
Статтю присвячено аналізу процесуального статусу та процесуальних функцій слідчого 

судді у кримінальному провадженні України,зокрема під час розгляду ним заяв про відвід слід-
чого від участі у проведенні досудового розслідування. Продемонстровано, що процесуальний 
статус слідчого судді,не завжди, належно і в повній мірі використовується суддею, під час 
розгляду ним заяв та скарг сторін кримінального провадження. Також автор, звертає увагу,що 
така підстава для відводу слідчого, як наявність інших обставин, які викликають сумнів у його 
неупередженості є “розпливчатим”,не чітким і надають суду можливість по-різному тракту-
вати цю норму права. Зазначається, що кожний конкретний випадок індивідуальний, всі кри-
мінальні провадження мають різні обставини, тому і рішення про заявлення відводу слідчому 
судді, судді, прокурору,слідчому, дізнавачу, експерту та іншим учасникам процесу підозрюва-
ний (обвинувачений) приймає (разом зі своїм захисником або самостійно) за своїм внутрішнім 
переконанням, оцінюючи всі ризики та реальну користь від подання такої заяви.
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Автор також звертає увагу, що закон визначає, що будь-яка участь судді у кримінальному 
провадженні під час досудового розслідування виключає його участь у цьому ж провадженні 
в суді першої, апеляційної і касаційної інстанцій, крім прямо передбачених законом виклю-
чень. Наведена норма закону не передбачає будь-якого розширеного тлумачення. При цьому 
факт, коли колегія суддів апеляційного суду скасувала ухвалу слідчого судді виключно з проце-
суальних підстав, не може вважатися підставою для відступу від вимог закону, який не ставить 
недопустимість повторної участі судді в залежність від підстав прийняття судового рішення.

У разі заявлення відводу слідчому судді або судді, який здійснює судове провадження 
одноособово, його розглядає інший суддя цього ж суду, визначений у порядку, встановленому 
частиною третьою статті 35 цього Кодексу. 

Ключові слова: кримінальне провадження, заява, відвід, досудове розслідування, неупере-
дженість, закон, суд.

Makoda V.Ye. The procedure of considering the applications on the investigation (judge) in 
criminal proceedings.theoretical and practical aspects on the analysis of judicial practice

Summary
The article is devoted to the analysis of the procedural status and procedural functions of the 

investigating judge in criminal proceedings of Ukraine, in particular, during its consideration of the 
application on the investigator’s departure from participation in the conduct of the pre-trial investigation. 
It has been demonstrated that the procedural status of the investigating judge is not always, properly 
and fully used by the judge, during his consideration of the applications and complaints of the parties to 
criminal proceedings. The author also points out that such grounds for the investigator’s dismissal are 
unclear and give the court the opportunity to interpret this rule differently.it is noted that each specific 
case of individual, all criminal proceedings have different circumstances, so the decision to declare 
the case of the judge’s investigation, why the prosecutor, investigator, investigator, expert and other 
participants in the process, the suspect (accused) accepts (together with his defender or independently) 
his internal conviction, assessing all risks and the real benefits of submitting such a statement.

The author also draws attention that the law determines that any participation of the judge in criminal 
proceedings during the pre-trial investigation excludes his participation in the same proceedings in 
the court of first, appeal and cassation, except for the exceptions expressly provided by law. The rule 
of law does not provide any extended interpretation. At that, the fact that the board of judges of the 
Court of Appeal canceled the decision of the investigating judge solely on procedural grounds, cannot 
be considered a ground for departure from the requirements of the law, which does not impermissible 
the repeated participation of the judge depending on the grounds of the decision of the court.

In the event of a claim by an investigating judge or a judge who is conducting a trial of one person, 
it shall be considered by another judge of the same court, determined in the procedure established by 
part three of Article 35 of this Code.

Key words: criminal proceedings, application, dismissal, pre-trial investigation, impartiality, law, 
court.
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ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД 
ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ СУДДІВ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Публічно-правові 
процеси, які відбуваються в судовій системі 
та необхідність відкритості судових рішень 
постійно підвищують вимоги до пошуку 
нових сучасних інструментів удосконалення 
процесу формування суддівського корпусу 
та забезпечення його належного кваліфіка-
ційного рівня з метою підтримання високого 
рівня авторитету системи правосуддя. Тому 
дане питання в суддівському врядуванні 
набуло особливого загострення у зв’язку із 
внесенням численних змін до чинного зако-
нодавства щодо судової гілки влади, оцінкою 
рівня професійної придатності, підвищенням 
дисциплінарної відповідальності суддів та 
іншими аспектами судової реформи. Зокрема, 
у Стратегії розвитку судової системи в Укра-
їні на 2021-2023 роки, затвердженої Радою 
суддів України, передбачається декілька 
напрямів подальшого розвитку правосуддя: 
незалежність та прозорість судової системи; 
підвищення професійного рівня корпусу суд-
дів; підзвітність; електронне правосуддя [1] 
тощо. Водночас, жоден з вказаних напрямів 
не обходиться без завдань удосконалення 
кожного елементу діяльності Вищої квалі-
фікаційної комісії суддів України. Зокрема, 
в системі незалежності та прозорості роботи 
суддів передбачається використання інди-
відуальних PR-технологій, удосконалення 
механізму управління кар’єрою. У завданні 
стосовно підвищення кваліфікаційного рівня 
зростають інституційні можливості та роль 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів Укра-
їни, у підзвітності стратегічним питанням 

виступає дотримання засад доброчесності 
суддів. Разом з тим ключові процеси у фор-
мування суддівського корпусу та забезпе-
чення його належного кваліфікаційного рівня 
не знайшли свого якісного доктринального 
супроводження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В адміністративно-правовій науці вивченню 
проблем удосконалення діяльності органів 
публічної адміністрації присвячена велика 
кількість праць як вітчизняних так і зарубіж-
них науковців, наприклад, В. Б. Авер’янова, 
Д. М. Бахраха, Ю. П. Битяка, В. К. Колпа-
кова, Т. О. Коломоєць, В. Я. Малиновського, 
Н. І. Матузова, Ю. Я. Якимова, а також 
багатьох інших. А окремі особливості адмі-
ністративно-правових засад діяльності 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів Укра-
їни розлягалися в працях Н.В. Білоцерковця, 
Є.А. Бурмака, Д.Л. Вітюка, Р.В. Вітюка, 
В. О. Гацелюка, Р.В. Ігоніна, А.В. Костенка, 
В.А. Мазурка, О.М. Овчаренка, М.В. Оніщука, 
Г.П. Середи, В.В. Серединського, О.В. Тодо-
щака, О.З. Хотинської-Нор, Н.Г. Шукліної, 
С.Г. Штогуна та ін. Проте багато питань, 
пов’язаних з проблемами визначення особли-
востей структури адміністративно-правового 
статусу Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України все ще залишаються невирішеними. 
Проте достатньо питань, пов’язаних з пробле-
мами функціонування Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України все ще залишаються 
невирішеними.

Формування цілей. Метою статті є уза-
гальнення науково-теоретичних підходів до 
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визначення проблем удосконалення організа-
ційно-правових засад діяльності Вищої квалі-
фікаційної комісії суддів України та надання 
відповідних пропозицій.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні 
майже відсутні праці з питань формування 
суддівського корпусу та забезпечення його 
належного кваліфікаційного рівня, що ство-
рює значні ризики несистемного підходу 
у формуванні єдиної стратегії управління 
суддівським корпусом і може мати наслідком 
невиконання завдань Стратегії розвитку судо-
вої системи в Україні. Питання формування 
суддівського корпусу та забезпечення його 
належного кваліфікаційного рівня достатньо 
активно обговорюється фахівцями протягом 
усього періоду формування і реформування 
вітчизняної судової гілки влади. Зрозуміло, 
що поява нових законодавчих положень, які 
скеровані європейською правовою традицією, 
значно підсилює інституційні спроможності 
незалежності судової системи. Внаслідок сут-
тєвої модернізації судоустрою, більш склад-
ними і деталізованими стали процеси форму-
вання суддівського корпусу та забезпечення 
його належного кваліфікаційного рівня.

З набранням чинності Закону України 
«Про внесення змін до Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» від 16 жовтня 
2019 р. та окремих законів України стосовно 
діяльності органів суддівського врядування» 
склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України припинив здійснювати власні пов-
новаження внаслідок чого діяльність клю-
чового у питаннях формування суддівського 
корпусу та забезпечення його належного 
кваліфікаційного рівня зупинилася. Нама-
гання Вищої ради правосуддя сформувати 
новий склад були марними з низки причин. 
А вже 11 березня 2020 р. Конституційний Суд 
України виніс рішення в справі за консти-
туційним поданням Верховного Суду щодо 
відповідності Конституції України (конститу-
ційності) окремих положень законів України 
«Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 
2016 р., «Про внесення змін до Закону Укра-

їни «Про судоустрій і статус суддів» та окре-
мих законів України щодо діяльності орга-
нів суддівського врядування» від 16 жовтня 
2019 р., «Про Вищу раду правосуддя» від 
21 грудня 2016 р., в якому, зазначив: «зміна 
частиною першою ст. 94 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» кількісного складу 
та суб’єктів призначення членів Вищої квалі-
фікаційної комісії суддів України без запро-
вадження відповідного перехідного періоду 
призвела до зупинення виконання конститу-
ційних функцій стосовно добору і оцінювання 
суддів, неможливості здійснення Вищою 
радою правосуддя її окремих конституцій-
них повноважень, а також створила суттєві 
перешкоди для функціонування ефективного 
судочинства і в окремих випадках унеможли-
вила реалізацію права кожного на доступ до 
правосуддя як вимог принципу верховенства 
права» [2, с. 44]. Отож події навколо Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України акту-
алізували дискусію щодо її статусу та його 
окремих складових.

З метою формулювання та визначення 
пріоритетних напрямів удосконалення орга-
нізаційної діяльності Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України слід провести аналіз 
інформаційних, наукових публікацій фахів-
ців, вчених щодо процесу формування суддів-
ського корпусу, переведення суддів, а також 
забезпечення їх належного кваліфікаційного 
рівня; міжнародних проектів, учасниками 
яких є Вища кваліфікаційна комісія суд-
дів України, а також проаналізувати окремі 
напрямки діяльності Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України, які утворюють страте-
гічні завдання її розвитку та функціонування. 

Одним із пріоритетних напрямів удоско-
налення процесу формування суддівського 
корпусу, переведення суддів, а також забез-
печення їх належного кваліфікаційного рівня 
є впровадження міжнародних стандартів 
з підготовки суддівського корпусу. Розви-
ток організаційно-правових засад діяльності 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 
передбачає якісні зміни та оновлення її органі-
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заційної структури, підвищення ефективності 
функціонування на підставі прийняття і впро-
вадження сучасних публічно-управлінських 
рішень, удосконалення матеріально-техніч-
ної бази і організації праці в усіх структур-
них підрозділах, спрямованих на реалізацію 
потреб судової системи у формуванні суддів-
ського корпусу, переведенні суддів, а також 
забезпеченні їх належного кваліфікаційного 
рівня. З цією метою планується: сприяти 
професійному розвитку працівників Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України; ство-
рити систему підвищення рівня кваліфікації 
суддівського корпусу; залучати до підготовки 
суддів та спеціальної підготовки кандидатів 
на посаду судді досвідчених суддів та проку-
рорів і визнаних адвокатів; збільшити фінан-
сування Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України; ініціювати внесення змін до Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» 
з метою підвищення адміністративно-право-
вого статусу Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України та удосконалення механізму 
спеціальної підготовки кандидатів на посаду 
судді; вирішити питання соціального та мате-
ріально-технічного забезпечення Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів України [3, с. 139]. 

Таким чином, розвиток Вищої кваліфіка-
ційної комісії суддів України є довгостроко-
вим планом на основі проміжних цілей, які 
Вища кваліфікаційна комісія суддів Укра-
їни визначила з урахуванням стратегії роз-
витку судової гілки влади України. Реалізація 
передбачених в ньому стратегічних завдань та 
напрямків повинна стати імпульсом для ефек-
тивної діяльності публічного органу у відпо-
відному секторі, застосування позитивного 
міжнародного досвіду та вдосконалення адмі-
ністрування [4, с. 179]. 

Відповідно до ст. 92 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» Вища кваліфіка-
ційна комісія суддів України є державним 
колегіальним органом суддівського вряду-
вання, який на постійній основі діє у системі 
правосуддя України. Між тим, положення 
Закону «Про судоустрій і статус суддів» не 

визначають мети функціонування Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів України, на від-
міну від усіх інших органів, що діють у сис-
темі органів судової гілки влади. Так, вказівка 
на мету, задля якої діє той або інший орган, 
є в законодавчих положеннях, що закріплю-
ють статус Вищої ради правосуддя (ст. 1 
Закону України «Про Вищу раду правосуддя), 
Державної судової адміністрації України (ст. 
151 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів»), Національної школи суддів Укра-
їни (ст. 104 Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів») і Служби судової охорони 
(ст. 161 Закону України «Про судоустрій і ста-
тус суддів»). Фактично Вища кваліфікаційна 
комісія суддів України серед них є єдиним 
органом, мета функціонування якого стає зро-
зумілою лише в результаті системного ана-
лізу повноважень, які на нього покладаються. 
Вони закріплені у ст. 93 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» і у своєму взаємо-
зв’язку вказують на провідну роль Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів України у процесі 
формування суддівського корпусу та забезпе-
чення його належного кваліфікаційного рівня 
[5].

Відповідно до приписів Великої хартії 
суддів (Основоположних принципів), затвер-
дженої Консультативною радою європей-
ських суддів 17 листопада 2010 р., зазначені 
процедури формування суддівського кор-
пусу повинні забезпечуватись органом, від-
повідальним за гарантування незалежності 
суддів в якості гарантії такої незалежності. 
Консультативна рада європейських суддів 
вважає, що «будь-яке рішення, пов’язане 
з призначенням судді або з просуванням судді 
по службі, повинно ґрунтуватися на об’єк-
тивних критеріях і прийматися незалежним 
органом, або має виходити з гарантій, що 
воно приймається виключно на підставі цих 
критеріїв» [6, с. 68]. Таким органом, у розу-
мінні Консультативної ради європейських 
суддів, є «судова рада» – узагальнююча назва 
органу, яка уособлює різноманітні, зокрема за 
складом і функціями, органи різних держав, 
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відповідальних за забезпечення незалежності 
судової гілки влади в державі. Одними з пер-
ших завдань, виконання яких, на переконання 
Консультативної ради європейських суддів, 
повинна забезпечувати «судова рада» визна-
чено добір та призначення суддів, просування 
суддів по службі та їх оцінювання. Незалеж-
ність у призначенні та просуванні суддів по 
службі, вважає Консультативна рада європей-
ських суддів, є визначальною для підтримки 
незалежності судової влади. 

З наведеного вище випливає, що Вища ква-
ліфікаційна комісія суддів України за своїм 
функціональним призначенням у розумінні 
міжнародних інституцій є органом, що відпо-
відає ознакам «судової ради». Хоча «класич-
ним» втіленням останньої в Україні є Вища 
рада правосуддя.

Таким чином, в Україні модель функціо-
нування «судової ради» відрізняється влас-
ною особливістю, проявом якої є існування 
двох окремих органів, відповідальних за фор-
мування кадрової політики в сфері судової 
влади, які іменуються органами суддівського 
врядування, – Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України та Вища рада правосуддя. Така 
національна специфіка неодноразово ставала 
предметом уваги та критики міжнародних 
інституцій. Зокрема, у 2007 р. Венеційська 
Комісія, надаючи висновок щодо проектів 
законів про судоустрій і про статус суддів, іні-
ційованих Президентом України, вказувала, 
що «немає потреби в окремій Вищій кваліфі-
каційній комісії та її повноваження необхідно 
передати Вищій раді юстиції, більшість якої 
складають судді» [7, с. 18]. 

Сповідуючи послідовно свою позицію, 
в 2015 р. Венеційська Комісія знову звернула 
увагу, що «їх паралельне існування як окре-
мих органів замість спеціалізованих підроз-
ділів Вищої ради правосуддя утворює дуже 
складну систему, що формує дуалізм в адмі-
ністративному управлінні судової системи 
та підвищує ризик виникнення збігів та кон-
фліктів. Однак це питання політики, обраної 
українською владою». Зрештою, в 2019 р. 

Венеційська Комісія зазначила наступне: «Усі 
органи, які наділені відповідними повнова-
женнями суддівського врядування, повинні 
бути створені та функціонувати відповідно до 
чинних міжнародних стандартів для судових 
рад. У своїх численних висновках Венеціан-
ська Комісія наполягала на тому, що система 
судового врядування повинна бути узгодже-
ною та рекомендувала дещо спростити струк-
туру органів суддівського врядування в Укра-
їні, зокрема, щодо паралельного існування 
Вищої ради правосуддя, яка є конституцій-
ним органом, і Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України, яка має свою правову основу 
тільки в законодавстві. Висновок про відпо-
відність Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України за своїм функціональним спрямуван-
ням рисам судової ради та вказівка стосовно 
поширення на цей орган «міжнародних стан-
дартів для судових рад» мають надзвичайно 
важливе значення для удосконалення його 
правового статусу. Першочергово це стосу-
ється складу Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України. Сучасні виклики і актуальні 
проблеми судової реформи в Україні. Зокрема, 
чинні норми Закону «Про судоустрій і статус 
суддів» не передбачають жодних обмежень 
чи квот за професійною ознакою (приналеж-
ністю) представників юридичної професії 
в складі Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України.

У той же час, відповідно до рекомендацій, 
викладених у Висновку Консультативної ради 
європейських суддів № 10 (2007) про судову 
раду на службі суспільству (21-23 листопада 
2007 р.), судова рада може складатися або 
повністю з суддів, або мати змішаний склад. 
В останньому випадку Консультативна рада 
європейських суддів вважає, що для запобі-
гання будь-якому маніпулюванню або нена-
лежному впливу, значна більшість членів 
мають бути суддями, обраними іншими суд-
дями [8]. Аналогічне бачення викладено Комі-
тетом Міністрів Ради Європи у Рекомендації 
CM/Rec(2010)12, п. 46 якої передбачає, що 
орган влади, що приймає рішення стосовно 
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формування суддівського корпусу, повинен 
бути незалежним від законодавчої та виконав-
чої гілок влади. Для гарантування незалеж-
ності такого органу щонайменше половина 
його членів мають становити судді, обрані 
самими ж суддями [9]. У такому випадку оче-
видно, що зазначений стандарт, який втілено 
відносно Вищої ради правосуддя, повинен 
бути втілений і стосовно Вищої кваліфікацій-
ної комісії суддів України.

Отже, незважаючи на значні досягнення 
у формуванні суддівського корпусу, переве-
денні суддів, а також підтриманні їх належного 
кваліфікаційного рівня Вища кваліфікаційна 
комісія суддів України має певні труднощі, 
як організаційного так і правового характеру. 
Аналіз вищевикладених положень дозволив 
сформулювати декілька пропозицій органі-
заційного характеру стосовно вдосконалення 
організаційно-правової діяльності Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України. До 
організаційного блоку слід віднести наступні 
пропозиції: необхідність збільшення фінан-
сування Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України, покращення її матеріально-технічної 
бази; необхідність розроблення національних 
стандартів професійного навчання кандидатів 
на посаду судді, підвищення рівня кваліфі-
кації суддів і навчання працівників апаратів 
судів; залучати до підготовки суддів і спеці-
альної підготовки кандидатів на посаду судді 
досвідчених практиків з числа суддів, проку-
рорів, адвокатів тощо. 

Вища кваліфікаційна комісія суддів Укра-
їни має більше спільного із категоріями 
«управління», «організація». Але цілкови-
того значення адміністрації ні один орган 
суддівського врядування сьогодні не набуває, 
оскільки участь у роботі органів суддівського 
врядування беруть частково й судді. Органи 
суддівського врядування становлять Вища 
рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комі-
сія суддів. Зокрема, відповідно до ст. 1 Закону 
України «Про Вищу раду правосуддя» Вища 
рада правосуддя є колегіальним, незалежним 
конституційним органом публічної влади та 

суддівського врядування [10]. А державним 
колегіальним органом суддівського вряду-
вання, що на постійній основі функціонує 
в системі правосуддя України, є Вища квалі-
фікаційна комісія суддів України. Ст. 131 Кон-
ституції України передбачено, що Вища рада 
правосуддя складається з двадцяти одного 
члена, з яких десять обирає з’їзд суддів Укра-
їни з числа суддів чи суддів у відставці, двох – 
призначає Президент України, двох – обирає 
Верховна Рада України, двох – обирає з’їзд 
адвокатів України, двох – обирає всеукра-
їнська конференція прокурорів, двох – оби-
рає з’їзд представників юридичних вищих 
навчальних закладів та наукових установ [11]. 

Внаслідок внесених змін дискреція клю-
чових кадрових повноважень була перемі-
щена в бік Вищої ради правосуддя. Оскільки 
Вища кваліфікаційна комісія суддів є «філь-
тром» кандидатів на посади суддів у суди, 
а отже концентрується ключовий вплив на 
кадрові процеси добору, призначення та 
звільнення суддів у Вищій раді правосуддя. 
На наше переконання, утвердження незалеж-
ності в судових органах потребує підсилення 
ролі органів суддівського самоврядування на 
кадрових процедурах.

Таким чином, положення Закону України 
«Про внесення змін до Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» і окремих законів 
України щодо діяльності органів суддівського 
врядування» від 16 жовтня 2019 р. мають бути 
переглянуті стосовно кадрових повноважень 
Вищої ради правосуддя. 

Вища кваліфікаційна комісія суддів Укра-
їни відповідно до ч. 1 ст. 92 Закону України 
«Про судоустрій та статус суддів» є держав-
ним колегіальним органом суддівського вря-
дування, що на постійній основі діє в системі 
правосуддя України. Вища кваліфікаційна 
комісія суддів України окрім іншого забезпе-
чує втілення функції професійності, тобто, 
супроводження виконання суддею обов’язку, 
підвищення фахового рівня і створення умов 
для професійного зростання в судових орга-
нах шляхом участі в різноманітних заходах, 
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курсах і тренінгах, моніторинг система-
тичності підвищення кваліфікації. Зрозуміло, 
що формування судового корпусу професій-
ними суддями є першочерговим завданням 
не лише Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України, а і всієї системи судового адміні-
стрування, в числі інших кадрових інститутів. 

На відміну від Вищої ради правосуддя, 
фактично всі повноваження Вищої квалі-
фікаційної комісії суддів за своїм характе-
ром належать до кадрових. Але, С. В. Ніко-
лайчук зіставляє адміністративну природу 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 
та органів виконавчої влади в її класичному 
розумінні, стверджуючи про наявність інших 
спільних функцій оперативно-виконавчої, 
нормотворчої, юрисдикційної, оперативного 
керівництва та орієнтування [12, с. 7]. З цим 
важко не погодитись, однак формування 
суддівського корпусу, переведення суддів, 
а також підтримання їх належного кваліфіка-
ційного рівня є основною метою діяльності 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів Укра-
їни, а її предметом, як видно безпосередньо 
із назви, є судова кваліфікація. Оцінювання 
якості діяльності судді, на переконання 
В. Рядінської та О. Карпушової, є невід’єм-
ним складником роботи з кадрами та іннова-
ційним інструментом у системі адміністру-
вання в судах [13, с. 216]. 

Отже, роль Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України, яка провадить безпосередні 
процедури оцінювання суддів, відмічається як 
вузлова в системі кадрового адміністрування. 
Кваліфікаційне оцінювання – це встанов-
лена законодавством процедура визначення 
Вищою кваліфікаційною комісією суддів 
України здатності судді (кандидата на посаду 
судді) здійснювати правосуддя у відповід-
ному суді або оцінювання відповідності судді 
займаній посаді за визначеними законом кри-
теріями [14, с. 76]. Кваліфікаційне оцінювання 
включає складення іспиту, дослідження досьє 
та проведення співбесіди [15, с. 295]. Прин-
циповим процедурним аспектом у діяльності 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

є оцінка здатності чинити правосуддя як на 
етапі відбору суддів, так і після призначення 
їх на посади. Скажімо, кваліфікаційне оціню-
вання може проводитися щодо судді у зв’язку 
з накладенням дисциплінарного стягнення 
в разі застосування дисциплінарного стяг-
нення до судді. Метою здійснення кваліфіка-
ційного оцінювання у зв’язку з накладенням 
дисциплінарного стягнення є підтвердження 
здатності судді здійснювати правосуддя 
у відповідному суді після проходження ним 
курсу підвищення кваліфікації, а підставою 
є рішення органу, що здійснює дисциплінарне 
провадження щодо суддів [16, с. 26-27].

Слушну точку зору озвучує Д. Ю. Шпенов, 
згідно з якою основна роль Вищої кваліфіка-
ційної комісії суддів в організації діяльності 
судів полягає в забезпеченні повного і своє-
часного комплектування цих судів високопро-
фесійним, компетентним та незалежним суд-
дівським корпусом, забезпеченні дотримання 
суддями дисципліни, вимог щодо несумісно-
сті та дотримання вимог законодавства в про-
цесі відправлення правосуддя [17, с. 103].

Синергія кадрових відносин, діяльності 
спеціально уповноважених суб’єктів у сфері 
формування суддівського корпусу та забезпе-
чення його належного кваліфікаційного рівня 
та нормативно-правових актів, якими регулю-
ється судове адміністрування в частині реалі-
зації кадрової функції, виявляється в кадро-
вих процесах або процедурах. Відмінність 
термінів «процеси», «процедури» має суто 
формалістичний характер, виходячи з того, 
що процедуру вважають більш деталізованим 
описом дій. Суддівське самоврядування, що 
спрямоване на утвердження незалежності як 
окремого судді, так і системи судової гілки 
влади в цілому, є відмінним від класичного 
уявлення організаційних процедур управ-
ління, що було властиве ще радянській сис-
темі судоустрою. 

Отже, механізм формування суддівського 
корпусу та забезпечення його належного ква-
ліфікаційного рівня передбачає вплив різних 
за своєю структурою внутрішніх інституцій 
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як самоврядних (органи суддівського само-
врядування), так і квазіадміністративних 
«напівсамоврядних» (органи суддівського 
врядування). Узагальнюючи ідею самовря-
дування, слід виокремити одразу декілька 
властивих їй ознак: колегіальність у при-
йнятті рішень, прийняття рішень виключно 
суб’єктами, компетенція яких поширюється 
на предмет відносин, колективна (спільна) 
відповідальність усіх членів органу самовря-
дування тощо. В Україні функціонує багато 
суб’єктна модель організації суддівського 
самоврядування.

Висновки. Таким чином, існує відмінність 
реалізації функції формування суддівського 
корпусу та забезпечення його належного ква-
ліфікаційного рівня суддівського врядування 
та самоврядування: забезпечення захисту 
прав та інтересів суддів органами самовря-
дування має «профспілкову» природу, за 
якою судді забезпечують захист суддів. Вод-
ночас Вища кваліфікаційна комісія суддів 

України здійснює процедури, які позбавлені 
конфлікту кадрових інтересів. Вища квалі-
фікаційна комісія суддів України має більше 
спільного із категоріями «управління», «орга-
нізація». Але цілковитого значення адміні-
страції жоден орган суддівського врядування 
сьогодні не набуває, оскільки участь у роботі 
органів суддівського врядування частково 
беруть і судді. Внаслідок внесених змін до 
законодавства щодо судоустрою і статусу суд-
дів, пов’язаних із повноваженням Вищої ради 
правосуддя стосовно призначення та звіль-
нення з посад членів Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України, дискреція ключових 
кадрових повноважень була переміщена в бік 
органів суддівського врядування. А оскільки 
Вища кваліфікаційна комісія суддів є своєрід-
ним «фільтром» кандидатів на посади суддів 
у суди, то зосереджується ключовий вплив на 
процеси формування суддівського корпусу та 
забезпечення його належного кваліфікацій-
ного рівня. 

Анотація
У статті здійснено аналіз напрямків удосконалення організаційно-правових засад діяльно-

сті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Проведено аналіз інформаційних, наукових 
публікацій фахівців, вчених щодо процесу формування суддівського корпусу, переведення 
суддів, забезпечення їх належного кваліфікаційного рівня, міжнародних проектів, учасниками 
яких є Вища кваліфікаційна комісія суддів України, а також проаналізовано окремі напрямки 
діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які створюють стратегічні завдання її 
функціонування. Сформульовано низку пропозицій щодо удосконалення організаційно-право-
вих засад діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. До даного блоку зроблені 
наступні пропозиції: необхідність збільшення фінансування Вищої кваліфікаційної комісії суд-
дів України, покращення її матеріально-технічної бази; необхідність розроблення національних 
стандартів формування суддівського корпусу, переведення суддів, забезпечення їх належного 
кваліфікаційного рівня; залучати до підготовки суддів та спеціальної підготовки кандидатів 
на посаду судді досвідчених практиків з числа суддів, прокурорів, а також адвокатів тощо. 
Організаційно-правова діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повинна від-
буватися за наступними блоками: цільового блоку, елементами якого є мета, завдання, функції 
і принципи діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; структурно-організацій-
ного блоку, який складається з норм, що визначають: структуру Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України; порядок здійснення публічного управління Вищою кваліфікаційною комісією 
суддів України; порядок організації її фінансово-господарської діяльності; порядок внесення 
змін і доповнень до Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; підстави та 
порядок припинення її діяльності; компетенції, яка включає предмети відання і повноваження 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у справі формування суддівського корпусу, пере-
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ведення суддів, забезпечення їх належного кваліфікаційного рівня; юридичної відповідально-
сті формування суддівського корпусу, переведення суддів, забезпечення їх належного кваліфі-
каційного рівня, як публічної установи, та її працівників, як державних службовців.

Ключові слова: адміністративно-правовий статс, Вища кваліфікаційна комісія суддів Укра-
їни, кваліфікаційний рівень, організаційна структура, організаційно-правові засади, публічне 
управління, суддівський корпус, суддівське врядування, судове адміністрування, управлін-
ський вплив.

Burkhan-Krutous L.A. Challenges of improving the organizational and legal principles of 
the High Qualification Commission of Judges of Ukraine

Summary 
The article analyzes the directions of improving the organizational and legal principles of the High 

Qualifications Commission of Judges of Ukraine. Analysis of information, scientific publications of 
specialists, scientists on the process of formation of a judge corps, transfer of judges, ensuring their 
proper qualification level, international projects, which are participants of the High Qualifications 
Commission of Judges of Ukraine, and also analyzed certain directions of activity Strategic tasks of 
its functioning. A number of proposals for improving the organizational and legal principles of the 
High Qualifications Commission of Judges of Ukraine have been formulated. The following proposals 
are made to this block: the need to increase the financing of the High Qualifications Commission of 
Judges of Ukraine, to improve its material and technical base; the need to develop national standards 
for the formation of a judicial building, the transfer of judges, to ensure their proper qualification level; 
involve in the preparation of judges and special training of candidates for the position of judges of 
experienced practitioners from among judges, prosecutors, as well as lawyers, etc. The organizational 
and legal activity of the High Qualifications Commission of Judges of Ukraine should take place 
according to the following blocks: the target block, the elements of which are the purpose, tasks, 
functions and principles of activity of the High Qualifications Commission of Judges of Ukraine; 
structural and organizational block, which consists of norms that determine: the structure of the High 
Qualifications Commission of Judges of Ukraine; the procedure for exercising public administration 
of the High Qualifications Commission of Judges of Ukraine; the order of organization of its financial 
and economic activity; the procedure for making changes and additions to the Regulation of the 
High Qualifications Commission of Judges of Ukraine; grounds and procedure for termination of its 
activity; competencies, which includes the subjects of the High Qualifications Commission of Judges 
of Ukraine in the case of the formation of a judicial corps, the transfer of judges, to ensure their 
proper qualification level; legal responsibility for the formation of a judicial corps, transfer of judges, 
ensuring their proper qualification level, as a public institution and its employees as civil servants.

Key words: Administrative and legal stats, High Qualifications Commission of Judges of 
Ukraine, Qualification Level, Organizational Structure, Organizational and Legal Principles, Public 
Administration, Judicial Corps, Judicial Governance, Judicial Administration, Management Impact.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПУСТОК У ВОЄННИЙ ЧАС

Постановка проблеми. Початок пов-
номасштабної війни на території України 
24 лютого 2022 року вимушено та суттєво змі-
нив підхід законодавця до регулювання тру-
дових правовідносин в Україні, що знайшло 
своє підґрунтя у статті 64 Основного Закону 
нашої держави, в якій закріплено: «конститу-
ційні права і свободи людини і громадянина 
не можуть бути обмежені, крім випадків, 
передбачених Конституцією України» [5]. 
Так, на підставі Закону України «Про пра-
вовий режим воєнного стану» від 12 травня 
2015 р. № 389-VIII [12] в Україні 24 лютого 
2022 р. було введено режим воєнного стану, 
яким було обмежено в тому числі і консти-
туційні права. У березні 2022 р. Верховна 
Рада України у зв’язку з уведенням воєнного 
стану ухвалила Закон України «Про органі-
зацію трудових відносин в умовах воєнного 
стану» № 2136-ІХ (далі Закон) [11], який дія-
тиме протягом дії воєнного стану та втратить 
чинність після його скасування. Закон значно 
розширює правові межі роботодавця в трудо-
вих відносинах у період дії воєнного стану, 
водночас суттєво обмежуючи трудові права 
та гарантії працівників. Проблемними вида-
ються питання щодо регулювання відпусток 
у воєнний час.

Питання законодавчого регулювання тру-
дових відносин в період воєнного стану вини-
кли для України в такому масштабі вперше 
після Другої світової війни. Тому вважаємо, 
що зараз назріла потреба у вирішенні бага-
тьох проблем, пов’язаних із нормативним 
регулюванням відносин між роботодавцем та 
працівником щодо гадання відпусток у такий 
складний час. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблема правового регулювання тру-
дових відносин набула значного поширення 
у вітчизняній науковій літературі. Різні її 
аспекти представлено в наукових розвідках 
С. Запари, М. Бару, Н. Болотіної, Д. Дєдова 
та ін. У юридичних дослідженнях досліджу-
вана проблема частково розглядалася у пра-
цях таких вчених-юристів, як: В. Андріїва, 
В. Венедіктова, Г. Чанишевої, М. Іншина, 
О. Процевського, С. Вишновецької та інших.

Однак проблема правового регулювання 
відпусток в умовах воєнного часу є новою 
і малодослідженою в науковому дискурсі. 
Окремі її аспекти представлено в наукових 
працях вітчизняних авторів: Д. Кисельова, 
К. Мітусової, Л. Могилєвського, С. Бондар, 
С. Бортника та інших (особливості регулю-
вання трудових відносин в умовах воєнного 
стану), Є. Подорожнього (надання щорічної 
відпустки науково-педагогічним працівникам 
під час воєнного стану) тощо.

Доцільно зазначити, що не до кінця роз-
критими залишаються питання правового 
регулювання відпусток в умовах воєнного 
стану, який є чинним на сьогодні. 

Мета статті полягає в поглибленому 
вивченні змін та особливостей правового 
регулювання відпусток в Україні в умовах 
воєнного стану, розробці та формулюванні 
власних теоретичних висновків та пропози-
цій щодо вдосконалення правового регулю-
вання відпусток.

Реалізація означеної мети передбачає необ-
хідність розв’язання низки завдань, а саме:

1) уточнити сутність базових понять: 
«воєнний стан» та «відпустка» в законодавчій 
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базі та теоретичних доробках українських 
авторів;

2) охарактеризувати основні зміни яких 
зазнало чинне законодавство щодо реалізації 
права на відпустку у зв’язку зі збройної агре-
сією країни-«сусіда» на території нашої дер-
жави;

3) визначити проблемні питання в контек-
сті правового регулювання відпусток в Укра-
їні в умовах воєнного стану.

Виклад основного матеріалу. В Україні 
24 лютого 2022 р. на підставі Закону України 
«Про правовий режим воєнного стану» від 12 
травня 2015 р. № 389-VIII [12] був введений 
режим воєнного стану. 

В контексті дослідження сутності та змісту 
правового режиму воєнного стану, беремо до 
уваги наукові положення С. Бортника, який 
акцентує увагу на тому, що, по-перше, воєн-
ний стан є особливим правовим режимом, що 
встановлюється на території всієї держави 
або в окремих її регіонах; по-друге, внаслідок 
його введення органи державної влади набу-
вають спеціальних повноважень щодо запо-
бігання загрозам або відсічі збройної агресії 
проти держави; по-третє, введення воєнного 
стану неминуче призводить до обмеження 
конституційних прав і свобод людини і гро-
мадянина, юридичних осіб із зазначенням 
строку дії цих обмежень; по-четверте, в країні 
настає особливий правовий період [2, с. 109]. 

Окрім того, тлумачення поняття «воєнний 
стан» представлено у законах України «Про 
правовий режим воєнного стану» [12] та «Про 
оборону України» [10].

У березні 2022 р. Верховна Рада України 
у зв’язку з уведенням воєнного стану ухва-
лила Закон України «Про організацію тру-
дових відносин в умовах воєнного стану» 
№ 2136-ІХ [11], який діятиме протягом дії 
воєнного стану та втратить чинність після 
його скасування. 

Новим Законом запроваджено низку змін 
в організацію трудової діяльності, змінено 
порядок застосування деяких норм Кодексу 
законів про працю України, визначено осо-

бливості регулювання трудових відносин 
працівників усіх установ, підприємств та 
організацій незалежно від форм власності та 
виду діяльності, а також осіб, які працюють 
за трудовим договором із фізичними особами 
[2, с. 107].

Війна внесла значні корективи у стан 
і розвиток трудових відносин. Як виявилося, 
чинне законодавство у сфері трудових відно-
син зовсім не адаптоване до таких умов, які 
склались на сьогодні.

Безумовно, у зв’язку із запровадженням 
у країні воєнного стану змін зазнали й такі 
важливі правові інститути трудового права, 
як робочий час і час відпочинку. Зміни торк-
нулися особливостей встановлення та обліку 
робочого часу та часу відпочинку. Тож, 
в межах даної публікації, вважаємо доцільним 
закцентувати увагу на дослідженні правового 
регулювання такого правового інституту, як 
час відпочинку, а саме розкрити особливості 
правового регулювання відпусток працівни-
ків в умовах воєнного стану як одного з най-
важливіших трудових прав людини.

Відповідно до статті 45 Конституції Укра-
їни кожен, хто працює, має право на відпочи-
нок [5]. Це право забезпечується наданням 
працюючій людині щотижневого відпочинку 
та щорічної оплачуваної відпустки, а також 
встановленням скороченого робочого дня для 
окремих професій та виробництв і скороченої 
тривалості роботи у нічний час. 

Слід погодитись із науковим поглядам 
Л. Корольчук, яка слушно зазначає, що від-
починок – це психоемоційний стан людини, 
спрямований на відновлення, збереження 
працездатності трудящих за трудовим дого-
вором [6, c. 86]. Одним із видів відпочинку 
в даному випадку є відпустка. 

В науковому дискурсі дефініція «від-
пустка» здебільшого розуміється як «вста-
новлена чинним законодавством, колектив-
ним договором (трудовим контрактом) певна 
кількість календарних днів безперервного 
відпочинку, що надається роботодавцем пра-
цівнику із оплатою або без, на умовах збе-
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реження його місця роботи (посади) на цей 
час» [8].

Відпустка, відповідно до статті 45 Основ-
ного Закону нашої держави, є невід’ємним 
правом кожного працюючого українця. Більш 
детально зміст даних положень розкрива-
ється у статті 74 Кодексу законів про працю 
України відповідно до якого громадяни, які 
перебувають у трудових відносинах з уста-
новами, організаціями чи підприємствами 
незалежно від форм власності, виду діяль-
ності чи галузевої належності або ж працю-
ють за трудовим договором у фізичної особи 
мають право на щорічну (основну та додат-
кову) відпустки зі збереженням місця роботи 
(посади) і заробітної плати на період трива-
лості відпустки» [5]. 

Тож, у нормах чинного законодавства 
закріплено, що відпустка є важливим правом 
кожної працюючої людини, за допомогою 
якої вона може відновити свої сили для здійс-
нення подальшої ефективної та якісної трудо-
вої діяльності [6, с. 436].

В Україні існує п’ять видів відпусток. Три 
з них роботодавець зобов’язаний надати на 
прохання співробітника або за певних обста-
вин. Ще у двох випадках він має право не 
надавати відпустку. 

Варто зазначити, що відповідно до Закону 
України «Про відпустки» [8] існують такі 
види відпусток, а саме:

1) щорічні відпустки: основна відпустка 
(ст. 6); додаткова відпустка за роботу зі шкід-
ливими та тяжкими умовами праці (ст. 7); 
додаткова відпустка за особливий характер 
праці (ст. 8); інші додаткові відпустки, перед-
бачені законодавством;

2) додаткові відпустки у зв’язку з навчан-
ням (ст. 13-15);

3) творчі відпустки (ст. 16);
4) соціальні відпустки: відпустка у зв’язку 

з вагітністю та пологами (ст. 17); відпустка 
для догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку (ст. 18); відпустка у зв’язку 
з усиновленням дитини (ст. 18); додаткова 
відпустка працівникам, які мають дітей або 

повнолітню дитину – особа з інвалідністю 
з дитинства підгрупи А І групи (ст. 19);

5) відпустки без збереження заробітної 
плати (ст. 25, 26).

Законодавством, колективним договором, 
угодою та трудовим договором можуть вста-
новлюватися інші види відпусток.

Водночас, порядок та особливості надання 
відпусток працюючим українцям змінився із 
початком війни в Україні та набранням чин-
ності Закону України «Про організацію тру-
дових відносин в умовах воєнного стану» від 
15.03.2022 № 2136-IX [11], який на період дії 
воєнного стану обмежує конституційні права 
і свободи людини і громадянина відповідно 
до статей 43, 44 Конституції України. 

Зокрема, статтею 12 цього Закону закрі-
плено, що під час дії воєнного стану трива-
лість щорічної основної оплачуваної від-
пустки становить 24 календарні дні. До 
того ж роботодавець має право відмовити 
працівнику у наданні будь-якого виду від-
пусток окрім відпустки у зв’язку з вагітністю 
та пологами, а також відпустки для догляду 
за дитиною до досягнення нею трирічного 
віку), за умови, якщо працівник залучений до 
виконання робіт на об’єктах критичної інфра-
структури [11]. 

В свою чергу у коментарі Міністерства 
економіки України до вказаного Закону уточ-
няється: якщо тривалість щорічної основної 
відпустки працівника становить понад 24 
календарні дні, різниця днів відпустки не 
втрачається, а повинна надатися після закін-
чення строку дії воєнного стану. 

Вважається, що зняття обмежень щодо 
тривалості щорічної відпустки для педаго-
гічних і науково-педагогічних працівників на 
період воєнного стану є одним із оптималь-
них варіантів оптимізації трудових відносин 
в цій категорії працівників.

До того ж, деякі пільгові категорії праців-
ників мають право на отримання щорічної 
відпустки за власним бажанням та зручний 
для них час. До таких категорій, як зазначає 
С. Бортник [2, с. 115] належать:
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1) неповнолітні (особи до 18 років); 
2) особи з інвалідністю; 
3) одинокі матері чи батьки, які самостійно 

виховують дитину; 
4) дружина (чоловік) військовослужбовця; 
5) ветерани війни або інші особи, які мають 

особливі досягнення перед Батьківщиною;
6) особи, на яких поширюється дія Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту» [13].

У пункті 4 статті 12 Закону України «Про 
організацію трудових відносин в умовах воєн-
ного стану» [11] також зазначено, що під час 
дії воєнного стану роботодавець може надати 
працівнику на його прохання відпустку без 
збереження заробітної плати без обмеження 
строку, встановленого ч. 1 статті 26 Закону 
України «Про відпустки» [9].

Що стосується працівників, які виїхали 
за межі території України або набули ста-
тусу внутрішньо переміщених осіб (далі – 
ВПО), відповідно до пункту 4 статті 12 цього 
закону, за заявою працівника роботодавець 
обов’язково повинен надати йому відпустку 
без збереження заробітної плати тривалістю, 
зазначеною в заяві, якщо вона не перевищує 
90 календарних днів, не зараховуючи час 
перебування у відпустці до стажу роботи, 
що надає працівникові право на щорічну 
основну відпустку, відповідно до пункту 4 
частини першої статті 9 Закону України «Про 
відпустки» [9].

Відповідно на період воєнного стану зако-
нодавець фактично обмежив право праців-
ників на отримання відпустки, яка гаранто-
вана статтею 45 Конституції України, а також 
положенням КЗпП та інших законодавчих та 
підзаконних нормативно-правових актів, що, 
виходячи із статті 64 Основного 437 Закону 
є виправданим, оскільки нею передбачено, не 
можуть бути обмежені права і свободи, закрі-
плені у статтях 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 
52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Кон-
ституції. 

Таким чином, в умовах воєнного стану 
законодавчою базою для регулювання тру-

дових відносин є Закон України «Про орга-
нізацію трудових відносин в умовах воєн-
ного стану», в якому закріплено, що норми 
законодавства про працю щодо відносин, що 
регулюються ухваленим Законом, не застосо-
вуються, а окремі конституційні права грома-
дян можуть бути обмеженні протягом усього 
періоду дії воєнного стану. 

Даний закон також визначає основні 
аспекти правового регулювання відпусток 
в умовах воєнного стану, однак, породжує 
деякі протиріччя між заналізованими вище 
документами, а саме Кодексом законів про 
працю України та Законом України «Про орга-
нізацію трудових відносин в умовах воєнного 
стану», інтенсифікуючи актуальність законо-
творчої діяльності за окресленим напрямом 
та впорядкування механізмів регулювання 
взаємодії працівників і роботодавців шляхом 
подальшого дослідження проблематики та 
вдосконалення чинного законодавства з ура-
хуванням реалій сьогодення та потреб най-
ближчого майбутнього.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Отже, Україна, як сучасна пра-
вова, соціальна, демократична держава, 
докладає максимум зусиль для забезпечення 
конституційного права громадян на відпустку 
в умовах воєнного стану. Зміни, які відбулися 
в правовому регулюванні трудових відносин 
під час воєнного стану є вимогою часу, і гро-
мадяни мають усвідомлювати, що обмеження 
їх прав, викликане необхідністю організа-
ції протидії військовій агресії, є тимчасовим 
і спрямованим на мінімізацію спричиненої 
нею шкоди.

На основі аналізу Конституції України, 
Закону України «Про організацію трудо-
вих відносин в умовах військового стану», 
Кодексу законів про працю, Закону України 
«Про відпустки» розкрито особливості пра-
вового регулювання відпусток у воєнний час, 
а також з’ясовано низку проблемних питань, 
а саме: у пункті 2 статті 1 Закону України 
«Про організацію трудових відносин в умо-
вах воєнного стану» зазначено, що на період 
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дії воєнного стану вводяться обмеження кон-
ституційних прав і свобод людини і громадя-
нина відповідно до статей 43, 44 Конституції 
України, однак, стаття 45 Конституції України 
залишається поза увагою законодавця; у статті 
12 цього ж нормативно-правового акту необ-
хідно уточнити, що різниця днів відпустки, 
якщо вона перевищує 24 дні, не втрачається, 
а має бути надана після закінчення дії воєн-

ного стану; додаткового роз’яснення потребує 
механізм компенсації відпустки у випадку 
розірвання трудових правовідносин із праців-
ником до закінчення режиму воєнного стану.

Проведене дослідження не вичерпує всіх 
аспектів досліджуваної проблеми. Перспек-
тиви подальших розвідок вбачаємо в роз-
критті особливостей регулювання дистанцій-
ної роботи в умовах воєнного стану.

Анотація
У статті висвітлено проблему правового регулювання відпусток в умовах воєнного стану 

в Україні. 
Уточнено сутність поняття «воєнний стан» та його особливості в контексті регулювання 

трудових відносин загалом та забезпечення права на відпустку зокрема. З’ясовано, що воєнний 
стан є особливим правовим режимом, що встановлюється на території всієї держави або в окре-
мих її регіонах і неминуче призводить до обмеження конституційних прав і свобод людини 
і громадянина, юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень; внаслідок введення 
якого органи державної влади набувають спеціальних повноважень щодо запобігання загрозам 
або відсічі збройної агресії проти держави, а в країні настає особливий правовий період.

Здійснено аналіз теоретичних доробків вітчизняних авторів, дотичних до теми пошуку 
з метою з’ясування сучасного стану проблеми правового регулювання відпусток в умовах 
воєнного стану та узагальнення рекомендацій щодо удосконалення цього процесу.

Проаналізовано положення Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах 
військового стану», акцентуючи увагу на реалізації права на відпустку під час дії на території 
країни військового стану, а також положення Конституції України (1996), Кодексу законів про 
працю (1971), Закону України «Про відпустки» (1996) на основі яких розкрито особливості 
правового регулювання відпусток у воєнний час. 

Досліджено окремі трудові права працівників, які обмежуються законодавством під час дії 
воєнного стану, та їх наслідки для обох сторін трудових правовідносин, а також основні недо-
ліки правового регулювання відпусток в умовах воєнного стану.

Запропоновано шляхи удосконалення та доповнення до чинного трудового законодавства, 
що регламентує питання трудових правовідносин працівників усіх форм власності та видів 
діяльності щодо регулювання відпусток у воєнний час.

Ключові слова: трудові взаємовідносини, право, воєнний стан, регулювання, відпустки.

Budnikova V.V. Legal regulation of leave in war time
Summary
The article highlights the problem of legal regulation of vacations under martial law in Ukraine.
The essence of the concept of «martial law» and its features in the context of regulating labor 

relations in general and ensuring the right to vacation in particular have been clarified. It was found 
that martial law is a special legal regime established on the territory of the entire state or in some of 
its regions and inevitably leads to the restriction of the constitutional rights and freedoms of a person 
and a citizen, legal entities with an indication of the period of validity of these restrictions; due to the 
introduction of which, state authorities acquire special powers to prevent threats or repulse armed 
aggression against the state, and a special legal period begins in the country.
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An analysis of the theoretical works of domestic authors related to the topic of the search was 
carried out with the aim of clarifying the current state of the problem of legal regulation of vacations 
under martial law and summarizing recommendations for improving this process.

The provisions of the Law of Ukraine «On the Organization of Labor Relations in the Conditions 
of Martial Law» are analyzed, focusing on the exercise of the right to vacation during the period of 
operation on the territory of the country under martial law, as well as the provisions of the Constitution 
of Ukraine (1996), the Code of Labor Laws (1971), the Law of Ukraine «About vacations» (1996), 
on the basis of which the peculiarities of the legal regulation of vacations in wartime are disclosed.

The separate labor rights of employees, which are limited by legislation during martial law, and 
their consequences for both sides of the labor relationship, as well as the main shortcomings of the 
legal regulation of vacations under martial law, have been studied.

Ways of improving and supplementing the current labor legislation, which regulates the issue of 
labor relations of employees of all forms of ownership and types of activity regarding the regulation 
of vacations in wartime, are proposed.

Key words: labor relations, law, martial law, regulation, holidays.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
НАДОМНОЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ

Постановка проблеми. Виклики останніх 
років, пов’язані із уникненням поширення 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
а також наслідки розгортання воєнних дій 
російської федерації в Україні активізували 
таку форму трудової зайнятості, як надомна 
та дистанційна робота. 

Велика кількість підприємств, установ, 
організацій незалежно від форм власності 
опинилися під загрозою припинення фінансо-
во-господарської діяльності. За таких обста-
вин роботодавці прагнуть знайти способи 
уникнення загроз банкрутства, що в тому 
числі змушує їх шукати дієвих гнучких 
інструментів регулювання трудових відносин 
із працівниками. 

Питання збереженості працездатного насе-
лення щодня загострюються в різних регіонах 
України, а також відноситься до тих, які скла-
дають інтереси держави і суспільства. Тому, 
беручи до уваги актуальність проблеми, існує 
потреба вивчення окремих аспектів право-
вого регулювання надомної та дистанційної 
роботи.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. На теперішній час проблемам щодо 
удосконалення правового регулювання надо-
мної та дистанційної форми зайнятості при-
свячують свої наукові роботи такі автори, 
як В.Я. Буряк, І.М. Ваганова, С.В. Вишно-
вецька, О.О. Герасименко, Н.Д. Гетьман-
цева, У.Є. Гузар, О.О. Демченко, А.С. Ділі-
гул, С.І. Запара, Ю.Ю. Кліменко, І. Г. Козуб, 
Л.В. Котова, Н.В. Кохан, М.Ю. Кузнецова, 
І.В. Лагутіна, М.В. Луцик, Я.А. Малихіна, 

К.Ю. Мельник, А.О. Мовчан, В.Ю. Нікіфо-
ров, Т.М. Підлубна, С.О. Погрібний, С.Г. Руда-
кова, Я.В. Свічкарьвоа, О.Г. Середа, О.А. Сит-
ницька, О.В. Соіч, Л. В. Щетініна, А. В. Юдин 
та інші. При цьому, зважаючи на обставини 
останніх років, дана тема викликає науковий 
інтерес та потребує додаткового вивчення. 

Постановка завдання дослідження. 
З огляду на зазначене, метою статті є аналіз 
правових новацій щодо трудових відносин 
в частині організації надомної та дистанцій-
ної роботи в умовах воєнного стану на під-
приємствах, організаціях, установ незалежно 
від форм власності, виду діяльності і галузе-
вої належності, а також виявлення проблем 
у даних формах зайнятості та пошук шляхів 
оптимізації та нормативного удосконалення 
надомної та дистанційної роботи. 

Виклад основного матеріалу. Однією із 
особливостей сьогодення є бажання та необ-
хідність для окремих категорій працівників 
здійснювати свою трудову діяльність дис-
танційно, переважно з дому, використовуючи 
сучасні телекомунікаційні пристрої. Наслідки 
COVID-19, а також воєнної агресії спонукали 
багатьох роботодавців додатково організо-
вувати робочі місця на дому. В такий спосіб 
низка фахівців може здійснювати свою тру-
дову діяльність дистанційно, з дому, вико-
ристовуючи сучасні телекомунікаційні при-
строї. Подібні можливості з позитивного боку 
оцінюють не лише працівники (особливо ті, 
які мають дітей, а останніх в умовах дистан-
ційного навчання не має з ким залишити, 
і яким не потрібно їхати до офісу, харчуватись 
у їдальнях, тощо), а й власне роботодавців, які 
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не зважаючи на кризовий характер існуючих 
особливостей виробництва та сервісу, мають 
можливість продовжувати свою діяльність. 

Так чи інакше, подібні види зайнятості, 
незважаючи на всі переваги, знаходяться на 
етапі формування, зокрема в частині захисту 
трудових прав громадян, які здійснюють тру-
дову діяльність дистанційно або працюючи 
на дому.

Надомна та дистанційна роботи, здається 
отримали додатковий поштовх для розвитку. 
І це пов’язане не лише із воєнним станом. 
Згідно до даних IWG Global Workspace Survey 
від International Workplace Group встанов-
лено, що гібридна робота є рішенням скоро-
ченням поточних витрат, оскільки компанії 
готуються до несприятливих економічних 
умов. В ході опитування стало відомо, що 
91% вищих фінансових керівників вважають, 
що рецесія неминуча, а понад третину (36%) 
очікують на неї протягом року, 97% уже ско-
рочують витрати більш ніж на 10% у рамках 
підготовки. Таким чином, увага звертається на 
області, де компанії можуть почати коригувати 
свої витрати, відкриваючи численні переваги 
для своїх співробітників і бізнесу [1].

Аналіз понять «надомна» та «дистанційна» 
праця дозволив зробити наступні узагаль-
нення. Одне із найвдаліших визначень «надо-
мна праця», на нашу думку, зробила А.С. Ділі-
гул у своїй науковій праці, а саме: «…різновид 
гнучкої зайнятості, яка передбачає кваліфі-
ковану або не кваліфіковану трудову діяль-
ність особи, яка не має жорсткої прив’язки до 
матеріальних об’єктів, що розміщенні за міс-
цем розташування роботодавця, у тому числі 
в режимі оn-lіnе із застосуванням сучасних 
засобів та видів телекомунікацій, що дозволяє 
підтримувати безпосередній контакт у різних 
приміщеннях або містах» [2].

Нажаль точної статистики щодо кількості 
людей в Україні, які дистанційно працюють, 
поки немає. Але зазначені процеси у сфері 
«дистанційної зайнятості» вже впливають на 
соціально-трудову сферу, адже під їх впливом 
змінюється як структура, так і зміст соціаль-

но-трудових відносин між роботодавцем та 
робітником.

Зокрема, вплив різних факторів на соціаль-
ний та економічний стан суспільства в світі, 
призвело до появи ряду інновацій в нестан-
дартних графіках робочого часу в частині 
«дистанційної зайнятості».

У 2002 році Європейським Союзом 
прийнято рамкову угоду про дистанційну 
роботу від 16 липня 2002 р. (FRAMEWORK 
AGREEMENT ON TELEWORK) (далі – Рам-
кова угода) [3].

Відповідно до статті 2 Рамкової угоди 
передбачено, що дистанційна робота це 
форма організації та/або виконання роботи, 
з використанням інформаційних технологій, 
на підставі трудового договору/відносин, 
за якими робота, що зазвичай виконується 
в приміщеннях роботодавця, здійснюється за 
межами цих приміщень на регулярній основі. 
Ця угода стосується «дистанційних-праців-
ників». Дистанційний працівник є будь-яка 
особа, яка виконує дистанційну роботу, як 
визначено вище.

Також, відповідно до статті 7 Рамкової угоди 
встановлено, що всі питання по техніці праці, 
відповідальності і витрати чітко визначаються 
до початку дистанційної роботи. За загальним 
правилом відповідальність несе роботодавець 
щодо забезпечення, встановлення та обслуго-
вування обладнання, необхідного для органі-
зації дистанційної роботи, якщо тільки дис-
танційний працівник не використовує власне 
обладнання. Якщо дистанційна робота вико-
нується на регулярній основі, роботодавець 
компенсує або покриває витрати, безпосеред-
ньо спричинені роботою [3].

Розглянемо хронологію розвитку норма-
тивно-правових актів чинного законодавства 
у трудовій сфері в частині надомної та дис-
танційної роботи. 

Так, більш детальніше поняття надомної 
праці викладено у Конвенції Міжнарод-
ної організації праці про надомну працю 
№ 177 від 20 червня 1996 р. (далі – Конвен-
ція № 177) [4].
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Відповідно до статті 1 Конвенції № 177 вста-
новлено, що терміном «надомна праця» означає 
робота, яку особа, що називається надомником, 
виконує: за місцем її мешкання або в інших 
приміщеннях на її вибір, але не у виробни-
чих приміщеннях роботодавця; за винагороду; 
з метою виготовлення товарів або надання 
послуг згідно із вказівками роботодавця, неза-
лежно від того, хто надає обладнання, матеріали 
або інші ресурси, що використовуються, якщо 
тільки ця особа не має такого ступеня автономії 
та економічної незалежності, який необхідний 
для того, щоб вважати її незалежним працівни-
ком відповідно до національного законодавства 
чи судових рішень [4].

Також, у нашій державі регулювання тради-
ційної надомної праці спостерігається у Поло-
женні про умови праці надомників, затвер-
джене постановою Держкомпраці СРСР та 
Секретаріату ВЦРПС від 29 вересня 1981 р. 
№ 275/11 – 99 (далі – Положення № 275/11 – 
99) [5]. 

Відповідно до пункту першого Положення 
№ 275/11 – 99 встановлено, що надомниками 
вважаються особи, які уклали трудовий дого-
вір із підприємством про виконання роботи 
вдома особисто з матеріалів і з використанням 
знарядь та засобів праці, виділених робото-
давцем або придбаних за рахунок його коштів, 
а також із власних матеріалів та з використан-
ням особистих механізмів й інструментів із 
дозволу керівництва [5].

Проведеним аналізом встановлено, що 
Положення № 275/11 – 99 не містить жодного 
механізмів реалізації правил та стандартів 
а також не закріплюється відповідальність 
роботодавця за порушення чи обмеження 
в реалізації надомниками їх трудових прав.

Крім того, ситуація яка сталася неочіку-
вано для усього людства, що змінила ситуа-
цію у всьому світі через поширення корона 
вірусної хвороби (COVID-2019), та змусила 
вдаватися до екстреного вирішення проблем 
щодо організації форм праці.

Тому, у 2020 році законодавцем були про-
ведені зміни до деяких законодавчих актів, 

а саме: Законом України «Про внесення 
змін, спрямованих на забезпечення додат-
кових соціальних та економічних гарантій 
у зв’язку з поширенням корона вірусної хво-
роби (COVID-2019)» від 30 березня 2020 року 
№ 540 було внесено доповнення до Кодексу 
законів про працю України (далі – КЗпП Укра-
їни) відносно трудового договору, в частині 
застосування поняття дистанційної (надомної) 
роботи та гнучкого режиму робочого часу [6].

В подальшому, 4 лютого 2021 року Вер-
ховною Радою України було прийнято Закон 
України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо удосконалення 
правового регулювання дистанційної, надо-
мної роботи та роботи із застосуванням гнуч-
кого режиму робочого часу» від 04 лютого 
2021 року № 1213-IX [7], яким врегульовані 
деякі питання у сфері дистанційної, надомної 
роботи та роботи із застосуванням гнучкого 
режиму робочого часу. 

Відповідні зміни до КЗпП України внесені 
в частині доповнення статтями 601 «Надомна 
робота» та 602 «Дистанційна робота», а також 
внесено зміни до статті 20 «Гнучкий режим 
робочого часу». 

В результаті відповідних змін стаття 60 
КЗпП України осучаснилась та почала налаш-
товувати гнучкий робочий час для працівни-
ків. Також, законодавцем вказані зміни вне-
сено до Закону України «Про охорону праці» 
14 жовтня 1992 року № 2694-XII [8].

Відповідно до статті 601 Кодексу законів 
про працю України встановлено, що надомна 
робота – це форма організації праці, за якої 
робота виконується працівником за місцем 
його проживання або в інших визначених ним 
приміщеннях, що характеризуються наяв-
ністю закріпленої зони, технічних засобів 
(основних виробничих і невиробничих фон-
дів, інструменту, приладів, інвентарю) або їх 
сукупності, необхідних для виробництва про-
дукції, надання послуг, виконання робіт або 
функцій, передбачених установчими доку-
ментами, але поза виробничими чи робочими 
приміщеннями роботодавця [6].
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Відповідно до статті 602 Кодексу законів 
про працю України встановлено, що дистан-
ційна робота – це форма організації праці, 
за якої робота виконується працівником поза 
робочими приміщеннями чи територією влас-
ника або уповноваженого ним органу, в будь-
якому місці за вибором працівника та з вико-
ристанням інформаційно-комунікаційних 
технологій [6].

В ході дослідження даного питання було 
проведений аналіз прийнятих рішень судами 
різних інстанцій та встановлено, що в період 
воєнного стану з’явилась перша судова прак-
тика щодо трудових відносин між роботодав-
цем та працівниками. Згідно рішення суду 
від 18.08.2022 у справі № 279/1611/22 стало 
відомо, що при наявності загрози для життя 
за здоров’я працівника, внаслідок чого робо-
тодавець немає можливості гарантувати без-
пеку останнього, відсутність можливості 
виконувати вказану роботу дистанційно – 
є підставою для призупинення дії трудового 
договору навіть при наявності бажання пра-
цівника і далі продовжувати працювати на 
свій власний ризик [9].

При цьому, в ході проведення аналізу ново-
введень в частині надомної та дистанційної 
роботи до чинного законодавства встанов-
лено, що з метою врегулювати зазначеного 
питання законодавцем за аналогією закону 
використовувалися міжнародні норматив-
но-правові акти, а саме: Конвенцію Міжна-
родної організації праці про надомну працю 
№ 177, Рекомендацію Міжнародної органі-
зації праці щодо надомної праці № 184 [10]; 
Положення № 275/11 – 99 та нормативно-пра-
вові акти Кодексу законів про працю України.

Серед позитивних змін до КЗпП України 
можна виділити розмежування дистанційної 
та надомної роботи, як самостійних форм праці 
і надання визначення цим правовим поняттям. 
Крім того, законодавець намагається врегулю-
вати правовідносини між працівником і робо-
тодавцем щодо запроваджених нововведень 
шляхом закріплення базових положень до 
Кодексу законів про працю України.

Також, новацією є те що законодавцем 
приймається в обов’язок роботодавцю до 
початку роботи узгодити із працівником спо-
сіб поінформування останнього про наявність 
на робочому місці небезпечних і шкідливих 
виробничих факторів, які ще не усунуто, та 
можливі наслідки їх впливу на здоров’я від-
повідно до законодавства і колективного 
договору – під підпис. Ознайомлення праців-
ників з наказами (розпорядженнями), повідо-
мленнями, іншими документами роботодавця 
щодо їхніх прав та обов’язків допускається 
з використанням визначених у трудовому 
договорі засобів електронних комунікацій-
них мереж з накладенням удосконаленого 
електронного підпису або кваліфікованого 
електронного підпису. Також, роботодавець 
у разі потреби надає працівникові необхідні 
для виконання роботи обладнання та засоби, 
а також рекомендації щодо роботи з ними. 
Інформування може здійснюватися у формі 
дистанційного інструктажу або шляхом про-
ведення навчання безпечним методам роботи 
на конкретному технічному засобі. 

У разі, якщо будуть прийняті нові праців-
ники на дистанційну роботу, роботодавцю 
слід взяти до уваги вимоги, запроваджені 
Законі України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо оптимізації 
трудових відносин» від 01 липня 2022 року 
№ 2352-IX [11].

Так, при укладенні трудового договору про 
дистанційну роботу, роботодавець повинен до 
початку роботи узгодити із працівником спо-
сіб поінформування останнього про: місце 
роботи (інформація про роботодавця, у тому 
числі його місцезнаходження), трудову функ-
цію, яку зобов’язаний виконувати працівник 
(посада та перелік посадових обов’язків), 
дату початку виконання роботи; права та 
обов’язки, умови праці; правила внутріш-
нього трудового розпорядку або умови вста-
новлення режиму роботи, тривалість робо-
чого часу і відпочинку, а також про положення 
колективного договору (у разі його укла-
дення); організацію професійного навчання 
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працівників (якщо таке навчання передба-
чено); тривалість щорічної відпустки, умови 
та розмір оплати праці; процедуру та встанов-
лені КЗпП України строки попередження про 
припинення трудового договору, яких повинні 
дотримуватися працівник і роботодавець [11].

Також, існують позитивні фактори оформ-
лення працівників на дистанційну форму 
праці До позитивних ознак працівника і робо-
тодавця можна віднести (не витрачається 
час на дорогу до місця роботи й назад, вико-
нує роботу в зручний для себе час та місці; 
не потрібно орендувати додаткові площі для 
дистанційних працівників, забезпечувати їх 
робочими місцями, а часто й обладнанням). 

Про те, в ході аналізу встановлено, що 
до ризикових факторів можна віднести про-
блему з професіями працівників, які задіяні 
в технологічних лініях у різних галузях про-
мисловості. Наприклад, професії технічного 
та технологічного напряму повинні відпові-
дати вимогам чинного законодавства.

Зокрема, «працівник-надомник» не має 
право самостійно змінювати без згоди робо-
тодавця своє робоче місце, а поставлені 
завдання (роботу) зобов’язаний виконувати 
за місцем проживання. При цьому, рішення 
роботодавця про відмову в наданні згоди на 
зміну робочого місця з ініціативи працівника, 
законодавцем не зобов’язано надавати в пись-
мовому вигляді з обґрунтованим фактами. 

В результаті чого, нововведення, які вре-
гулювати трудові відносини в частині дис-
танційної роботи можуть супроводжуватися 
виникненням трудових спорів між роботодав-
цями та робітниками. 

Оскільки, звужено вплив профспілок 
у своїй діяльності, виникає ризик зловжи-
вання своїми правами з боку роботодавця, 
наприклад, без обґрунтовування причин розі-
рвати трудовий договір з працівником. 

Також, однією із проблем організації дис-
танційної та надомної роботи є те, що у вироб-
ничому процесі існує ряд робіт, які не можливо 
в силу певних обставин виконувати вдома чи 
на необлаштованому робочому місці.

Крім того, одним із важливих факторів, що 
мають стимулюючий характер є матеріальна 
мотивація за виконану роботу при дистан-
ційній зайнятості. Законодавцем не врегу-
льовані деякі питання у сфері дистанційної 
роботи щодо форми оплати праці, яка явля-
ється невід’ємною частиною системи мотива-
ції для будь-якого виробничого підприємства. 
Одними з основних форм оплати праці є від-
рядна та погодинна форми оплати. В умовах 
воєнного стану через значну кількість нео-
днорідних господарських операцій складно 
провести нормування таких операцій та оці-
нити виконану роботу відповідно до резуль-
татів їх праці.

Окремі роботодавці, які оформили робіт-
ників на дистанційну зайнятість відмовля-
ються від погодинної форми оплати праці, 
у зв’язку з відсутності належного контролю 
у виробничому процесі, обліку робочого часу 
та інших процедурних питань. 

У своїх наукових роботах А.С. Ділігул фор-
мулює поняття соціального захисту надомних 
працівників як «…цілеспрямовану діяльність 
держави, яка виражається у створенні умов, 
за яких буде забезпечено належну реалізацію 
гарантій соціально-економічного характеру, 
що спрямовуються на забезпечення якіс-
ного процесу трудової діяльності, а також 
для подальшого особистого та професійного 
розвитку надомних працівників» [2]. Пого-
джуючись із сказаним, зауважимо, що в умо-
вах воєнного стану надомна чи дистанційна 
робота є одним з оптимальних способів забез-
печення робочим місцем працівників і збере-
ження бізнесу.

Загалом розвиток «дистанційної зайнято-
сті» є одним із інструментів більш гнучкого 
регулювання ринку праці в частині мобіль-
ності робочої сили в умовах воєнного стану. 
Існує необхідність проведення зважених захо-
дів щодо формування культури відносин між 
дистанційними, надомними працівниками 
і роботодавцями.

Зміна фокусу трудових відносин, розши-
рення сфери «гнучкої» зайнятості створює на 



69№ 17/2022                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

ТРУДОВЕ ПРАВО;  
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

наш погляд додаткові перспективи для роз-
витку цього питання, що може розвинутись 
у розробку окремого закону України «Про 
дистанційну та надомну працю».

Висновки.
Таким чином, узагальнюючи наведене, слід 

зазначити, що в останні роки дистанційна та 
надомна роботи набули суттєвого розвитку, 
що позначилося в тому числі і в законотвор-
чих ініціативах. Поряд із цим, останні зміни 
в законодавстві не вирішують всі проблемні 

питання, що виникають у зв’язку із застосу-
ванням даних видів зайнятості. Залишаються 
відкритими питання обліку надомної та дис-
танційної роботи, її нормування, організація 
надомної та дистанційної роботи із викорис-
танням сучасних інформативних технологій 
та іншою необхідною технікою. Та не див-
лячись на окремі проблеми дистанційної та 
надомної праці, можна назвати її однією із 
актуальних та своєчасних зайнятістю в умо-
вах сьогодення.

Анотація
У статті здійснюється аналіз правових новацій щодо трудових відносин в частині організа-

ції надомної та дистанційної роботи в умовах воєнного стану на підприємствах, організаціях, 
установ незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також вияв-
лення проблем у дистанційній роботі та розробка пропозицій щодо удосконалення чинного 
законодавства у трудовій сфері. Також, розглянуто основні фактори, що стимулюють розвиток 
та запровадження такої форми у військовий час на території України. У подальшому правові 
новації трудових відносин дистанційної роботи дозволять сформувати сучасні етапи соціаль-
но-економічного розвитку регіонів України. Крім того, встановлено основний вплив запрова-
дження роботодавцями дистанційної роботи в частині можливостей та наявних ризиків роз-
витку дистанційної зайнятості в умовах воєнного стану. 

Зазначено, що в останні роки дистанційна та надомна роботи набули суттєвого розвитку, що 
позначилося в тому числі і в законотворчих ініціативах. Поряд із цим, останні зміни в законо-
давстві не вирішують всі проблемні питання, що виникають у зв’язку із застосуванням даних 
видів зайнятості. Залишаються відкритими питання обліку надомної та дистанційної роботи, 
її нормування, її соціальний захист, дисциплінарної відповідальності працівників надомної та 
дистанційної роботи, організація надомної та дистанційної роботи із використанням сучасних 
інформативних технологій та іншою необхідною технікою. Також, доцільно зазначити перелік 
посад, які за своєрідністю своєї діяльності не можуть бути залучені до праці в умовах воєнного 
стану на підприємствах, організаціях, установ незалежно від форм власності, в тому числі: 
виду діяльності чи галузевої належності. Та не дивлячись на окремі проблеми дистанційної 
та надомної праці, можна назвати її однією із актуальних та своєчасних зайнятістю в умовах 
сьогодення.

Ключові слова: дистанційна та надомна робота, зайнятість, робоче місце працівника, воєн-
ний стан.

Moskalenko V.P. Problems of implementation of labor relations under the conditions of 
marital state in Ukraine

Summary
The article analyzes legal innovations regarding labor relations in terms of the organization of 

home and remote work in the conditions of martial law at enterprises, organizations, institutions 
regardless of the forms of ownership, type of activity and branch affiliation, as well as identifying 
problems in remote work and developing proposals for improving the current legislation in the labor 
sphere. Also, the main factors that stimulate the development and introduction of such a form during 
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the war on the territory of Ukraine are considered. In the future, legal innovations in labor relations 
of remote work will allow to form modern stages of socio-economic development of the regions 
of Ukraine. In addition, the main impact of the introduction of remote work by employers in terms 
of opportunities and existing risks of the development of remote employment in the conditions of 
martial law has been established.

It is noted that in recent years remote and home work has gained significant development, which 
has also affected legislative initiatives. Along with this, the latest changes in the legislation do not 
solve all the problematic issues that arise in connection with the use of these types of employment. 
The issues of accounting for home and remote work, its regulation, social protection, disciplinary 
responsibility of home and remote work workers, organization of home and remote work with the use 
of modern information technologies and other necessary equipment remain open. Also, it is advisable 
to specify the list of positions that, due to the nature of their activity, cannot be involved in work 
in the conditions of martial law at enterprises, organizations, institutions, regardless of the forms 
of ownership, including: type of activity or industry affiliation. Despite the individual problems of 
remote and homework, it can be called one of the most relevant and timely forms of employment in 
today’s conditions.

Key words: remote and homework, employment, the employee’s workplace, martial law.
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ОСВІТИ

Постановка проблеми. Освіта є однією 
із найважливіших сфер в кожній державі, 
незалежно від правової системи. Тому пра-
вове регулювання освітньої сфери, її належне 
адміністрування відіграє надзвичайну роль 
для кожної держави. Водночас, якість освіти 
напряму залежить від належного управління 
вказаною сферою. У зв’язку із вказаним, 
державна політика в сфері освіти як сфери 
публічного адміністрування набуває надзви-
чайно важливого значення на сьогодні.

Стан дослідження. Питання публічного 
адміністрування у сфері освіти в Україні 
було предметом дослідження багатьох вче-
них, а саме В.Б. Авер’янова, Г.В. Атаманчука, 
Д.М. Бахраха, Ю.П. Битяка, В.В. Галунька, 
В.М. Гаращука, І.С. Гриценка, Є.В. Додіна, 
О.О. Дрозда, Д.М. Лук’янця, С.В. Ківалова, 
Т.О. Коломоєць, М.Н. Курка, О.В. Кузьменка, 
Я.В. Лазура, Р.С. Мельника, М.В. Савчина, 
Ю.О. Тихомирова, ВГ. Чорної, О.Н. Ярмиша 
та ряду інші. Водночас, комплексного дисер-
таційного дослідження за вказаною темою 
науковцями за останні роки проведено не 
було.

Виклад основного матеріалу. Прове-
дення зваженої державної політики у будь-

якій сфері суспільного життя сприяє розвитку 
такої сфери, в тому числі сфери освіти.

Водночас, необхідно відмітити, що на сьо-
годні в правовій доктрині існує велика кіль-
кість різних підходів вчених до визначення 
державної освітньої політики. Разом з тим 
визначення вказаного поняття в законодавстві 
не закріплено.

Якщо розглядати поняття державної полі-
тики у сфері освіти, то необхідно підкрес-
лити, що в енциклопедії освіти вказано, що 
державна освітня політика є «відповіддю на 
суспільні потреби, вимоги, дії або бездіяль-
ність інших суб’єктів освітньої політики, 
цілеспрямований, відносно стабільний офі-
ційний курс уряду та підпорядкованих йому 
установ, спрямований на забезпечення функ-
ціонування системи освіти» [1, с. 623]. 

Разом з тим, А.М. Колодій розглядає дер-
жавну освітню політику – як належним 
чином організовану діяльність, систему захо-
дів, направлену на управління сферою освіти 
з метою її цілісного функціонування і роз-
витку, це концентроване вираження ідеологіч-
них та соціальних принципів [2, с. 136–137]. 

Крім того, Л. Р. Наливайко вважає, що 
така є частиною всієї політики держави, яка 
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направлена на вирішення завдань в освітній 
сфері, забезпечення потреб особи у сфері 
освіти та наповнення органів державної влади 
відповідними кваліфікованими кадрами для 
розвитку держави [3, с. 6]. 

Як бачимо, на сьогодні немає єдиного 
комплексного визначення державної політики 
у правовій доктрині.

Водночас, вважаємо, що державною освіт-
ньою політикою є визначена відповідними 
компетентними органами державної влади 
спланована діяльність держави, направлена 
на регулювання сфери освіти і подальший 
розвиток освіти.

Є.В. Красняков висловив слушну думку 
про те, що держава створює та впроваджує 
відповідну освітню політику шляхом прове-
дення відповідної модернізації галузі освіти, 
визначення її головних засад та цілей і так 
далі [4, с. 148]. 

 Г. Є. Стасюк підкреслює, що визначення 
державної політики у сфері освіти в Україні 
повинне охоплювати наступні етапи: визна-
чення її завдань та мети і строків їх реаліза-
ції; розроблення методів та форм відповідної 
діяльності; призначення відповідних осіб, 
які можуть виконати поставлені завдання 
[5, c. 41]. 

Також підтримуємо думку Я.О. Тицька, 
яка полягає в тому, що державною освітньою 
політикою є діяльність відповідних орга-
нів державної влади у сфері визначення та 
впровадження стратегічних планів в освіті, 
що сприяє розвитку освіти для задоволення 
потреб суспільства і так далі. 

Також до ознак державної освітньої полі-
тики у правовій доктрині відносять наступні 
ознаки: вона є частиною всієї державної 
політики; у здійсненні такої політики залу-
чені відповідні спеціальні органи державної 
влади; така політика обов’язково врегульо-
вана в законодавстві і повинна здійснюватися 
виключно на підставах і в порядку, визначе-
них законодавством; направлена на розвиток 
освітньої сфери в державі; її ціллю є в першу 
чергу задоволення потреб суспільства [6]. 

Водночас, ряд науковців вважають, що на 
сьогодні в Україні освітня державна політика 
не вирішує ряд проблем, які на сьогодні існу-
ють в освіті. 

Для прикладу, на думку У. М. Парпана, на 
сьогодні існують наступні проблеми в освіт-
ній сфері, не вирішені державною політикою: 

відсутність інноваційного розвитку в бага-
тьох навчальних закладах України; 

досить обмежене використання у сфері 
освіти сучасних технологій; недосконалість 
кадрів, а також його низька динаміка онов-
лення; 

відсутність заохочення до здобуття вищої 
освіти в Україні іноземців; неналежність сис-
теми оцінювання якості освіти та ряд інших 
проблем [4, с. 149]. 

Відповідні проблеми потребують нагаль-
ного вирішення. Для вирішення вказаних 
проблем необхідним є розроблення ефектив-
ної державної політики, в тому числі й право-
вої освітньої політики. 

Така, вчений Ю.О. Ващук підкреслює, що 
в Україні така політика є важливим елемен-
том процесу розвитку і перетворення держави 
в правову [7, с. 30].

Так, на сьогодні основні засади, які вста-
новлюють завдання та правової політики 
в освітній сфері закріплені у відповідних 
законодавчих актах, таких як концепціях або 
стратегії, розроблені органами державної 
влади. Наприклад, до таких належить Кон-
цепція реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» до 2029 р.

Я. О. Тицька, до основних завдань право-
вої державної освітньої політики, які здатні 
подолати проблеми у освітній галузі відно-
сить наступні: «формування механізму інно-
ваційного розвитку навчальних закладів, під-
вищення конкурентоспроможності суб’єктів 
освітньої діяльності, зростання обсягів реалі-
зації освітньої продукції» [8, с. 55]. 

На нашу думку, правова політика у сфері 
освіти – є однією із найважливіших напрямків 
державної освітньої політики і має відповідати 
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постійним змінам в суспільстві, державі; бути 
направленою на вирішення основні проблеми 
в освітній сфері та мати підтримку серед гро-
мадян (адже тільки так забезпечується ефек-
тивне впровадження такої політики). 

Проте, на сьогодні в Україні стан правової 
політики у освітній сфері не відповідає сучас-
ним тенденціям розвитку суспільства. 

Так, Р. Г. Щокін вказує на те, що на сьогодні 
існує недостатня ясність такої державної полі-
тики, декларативність, не врахування такою 
політикою існуючих проблем та відсутність 
шляхів їх досягнення державою [8, с. 43]. Так, 
в законодавстві не розроблено чітких стра-
тегій розвитку системи освіти, неналежним 
чином регулюється питання застосування 
сучасних технологій для розвитку освіти.

Крім того на сьогодні в Україні освітня 
політика не забезпечує якості освіти. Показ-
ником вказаного є те, що на сьогодні освіта, 
здобута в Україні не цінується на світовому 
рівні. 

Тому важливим напрямом розвитку освіт-
ньої політики є збільшення міжнародного 
співробітництва в освітній сфері з такими 
міжнародними організаціями та установами 
як ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, Європейським Сою-
зом, Радою Європи та іншими.

Важливими напрямами державної освіт-
ньої політики є такі як реформування освіти 
шляхом розробки стратегій розвитку наці-
ональної освіти; адаптація законодавства 
у сфері державної політики до міжнародних 
законодавчих актів у вказаній сфері.

Зокрема, відповідні стратегії у сфері освіти 
повинні передбачати наступне: 

план оновлення структури освіти, держав-
них органів у її сфері; план закріплення кон-
цепції «освіти протягом життя»; 

план впровадження у навчальний процес 
інноваційних технологій; план забезпечення 
інформатизація освіти; 

вдосконалення інформаційно-ресурсного 
забезпечення всіх навчальних закладів; 

впровадження системи національного 
моніторингу процесу освіти; 

план підвищення рівня кваліфікації пра-
цівників освіти та інші заходи. 

При цьому, потрібно враховувати, що від-
повідно до Конституції України, Україна 
є соціальною державою, тому державна полі-
тика в галузі вищої освіти повинна включати 
наступні напрямки: 

підвищення якості вищої освіти; 
підвищення можливостей громадян для 

доступу до вищої освіти; 
впровадження рівних умов здобуття освіти 

громадянами; 
надання державою відповідних пільго-

вих кредитів громадянам для здобуття ними 
вищої освіти; 

забезпечення відповідного балансу струк-
тури щодо обсягів підготовки відповідних 
спеціалістів з вищою освітою, що відбува-
ється у вищих навчальних закладах держав-
ної та комунальної форм власності; 

надання певних соціальних гарантій пев-
ним особам, які навчаються у вищих навчаль-
них закладах.

Разом з тим, для можливості впровадження 
якісної державної політики, важливим є фор-
мування одностайного підходу до розуміння 
поняття державної освітньої політики. Тому 
важливим є закріпити визначення такої держав-
ної освітньої політики на законодавчому рівні. 

Зокрема, вважаємо, що таке визначення 
необхідно закріпити в Законі України «Про 
освіту», а саме під державною освітньою 
політикою необхідно розуміти визначену 
відповідними компетентними органами дер-
жавної влади сплановану діяльність держави, 
направлену на регулювання сфери освіти 
і подальший розвиток освіти.

Висновки. Таким чином, на сьогодні 
в Україні відсутні ефективні механізми дер-
жавної політики у сфері освіти. Вказане 
в тому числі пов’язане із відсутністю єдиного 
підходу до зазначеного поняття в правовій 
доктрині та не закріплення такого поняття на 
законодавчому рівні. 

Тому на сьогодні важливим питанням для 
України є впровадження дієвих механізмів 
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державної політики, в тому числі адаптація 
такої політики до європейського досвіду. 

В першу чергу такими дієвими механіз-
мами є розробка стратегій розвитку освіти, 
оновлення законодавчої бази, яка відповідає 
сучасним тенденціям і потребам освітньої 
сфер, закріплення визначення поняття дер-
жавної політики на законодавчому рівні.

На нашу думку, важливими моментами, на 
які слід звернути в стратегіях щодо розвитку 

освіти, які необхідно розробити на законо-
давчому рівні, є наступні: необхідним на 
сьогодні створенням та реалізація освітніх 
моделей, впровадження інновацій в процес 
навчання, проведення всебічної інформати-
зації процесу навчання; необхідним є вра-
хування соціальних чинників і створення 
умов вільного доступу до освіти громадя-
нами; змінити підходи до формування кадрів 
у сфері освіти.

Анотація
У даній статті розкрито засади державної політики в сфері освіти.
Визначено, правова політика у сфері освіти – є однією із найважливіших напрямків держав-

ної освітньої політики і має відповідати постійним змінам в суспільстві, державі; бути направ-
леною на вирішення основні проблеми в освітній сфері та мати підтримку серед громадян 
(адже тільки так забезпечується ефективне впровадження такої політики). 

На сьогодні в Україні стан правової політики у освітній сфері не відповідає сучасним тен-
денціям розвитку суспільства.

Важливим напрямом розвитку освітньої політики є збільшення міжнародного співробіт-
ництва в освітній сфері з такими міжнародними організаціями та установами як ЮНЕСКО, 
ЮНІСЕФ, Європейським Союзом, Радою Європи та іншими.

Важливими напрямами державної освітньої політики є такі як реформування освіти шляхом 
розробки стратегій розвитку національної освіти; адаптація законодавства у сфері державної 
політики до міжнародних законодавчих актів у вказаній сфері.

Відповідні стратегії у сфері освіти повинні передбачати наступне: план оновлення струк-
тури освіти, державних органів у її сфері; план закріплення концепції «освіти протягом життя»; 
план впровадження у навчальний процес інноваційних технологій; план забезпечення інфор-
матизація освіти; вдосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення всіх навчальних 
закладів; впровадження системи національного моніторингу процесу освіти; план підвищення 
рівня кваліфікації працівників освіти та інші заходи.

На сьогодні важливим питанням для України є впровадження дієвих механізмів державної 
політики, в тому числі адаптація такої політики до європейського досвіду. 

Дієвими механізмами державної політики в сфері освіти є розробка стратегій розвитку 
освіти, оновлення законодавчої бази, яка відповідає сучасним тенденціям і потребам освітньої 
сфер, закріплення визначення поняття державної політики на законодавчому рівні.

Важливими моментами, на які слід звернути в стратегіях щодо розвитку освіти, які необ-
хідно розробити на законодавчому рівні, є наступні: необхідним на сьогодні створенням та 
реалізація освітніх моделей, впровадження інновацій в процес навчання, проведення всебічної 
інформатизації процесу навчання; необхідним є врахування соціальних чинників і створення 
умов вільного доступу до світи громадянами; змінити підходи до формування кадрів у сфері 
освіти.

Ключові слова: освіта, публічне адміністрування, державна політика, управління освітою, 
компаративістика.
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Titova О.S., Titova V.М. State policy in the field of education
This article reveals the principles of state policy in the field of education.
It was determined that the legal policy in the field of education is one of the most important 

directions of the state educational policy and must correspond to constant changes in society and the 
state; to be aimed at solving the main problems in the educational sphere and to have support among 
citizens (after all, this is the only way to ensure the effective implementation of such a policy).

Today in Ukraine, the state of legal policy in the field of education does not correspond to modern 
trends in the development of society.

An important direction in the development of educational policy is the increase of international 
cooperation in the educational sphere with such international organizations and institutions as 
UNESCO, UNICEF, the European Union, the Council of Europe, and others.

Important directions of the state educational policy are such as reforming education by developing 
strategies for the development of national education; adaptation of legislation in the field of state 
policy to international legislative acts in the specified field.

Relevant strategies in the field of education should provide for the following: a plan to update 
the structure of education, state bodies in its field; a plan to consolidate the concept of «lifelong 
education»; a plan for introducing innovative technologies into the educational process; a plan to 
ensure the informatization of education; improvement of information and resource provision of 
all educational institutions; implementation of the system of national monitoring of the education 
process; a plan to improve the level of education workers’ qualifications and other measures.

Currently, an important issue for Ukraine is the implementation of effective state policy mechanisms, 
including the adaptation of such policy to European experience.

The effective mechanisms of state policy in the field of education are the development of strategies 
for the development of education, the updating of the legislative framework that meets the modern 
trends and needs of the educational sphere, and the consolidation of the definition of the concept of 
state policy at the legislative level.

Important points that should be addressed in the strategies for the development of education, 
which must be developed at the legislative level, are the following: the creation and implementation 
of educational models, the introduction of innovations in the learning process, and comprehensive 
informatization of the learning process are necessary today; it is necessary to take into account social 
factors and create conditions for free access to the world by citizens; to change approaches to the 
formation of personnel in the field of education.

Key words: education, public administration, state policy, education management, comparative 
studies.
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Постановка проблеми. Незаконний збут 
наркотичних засобів, психотропних речо-
вин або їх аналогів вже не одне десятиріччя 
розглядається в якості однієї з надзвичайно 
важливих проблем українського суспільства. 
Пов’язане це з багатьма чинниками: по-перше, 
функціонування широкого ринку пропозиції 
наркотиків є плацдармом для широкого кола 
споживачів наркотиків, а також плацдармом 
для подальшої наркотизації великої частини 
нашого населення; по-друге, збут наркотиків 
є фундаментом і факторами для різного роду 
корисливих, насильницьких злочинів, а також 
для злочинності неповнолітніх рецидивної 
та інших видів злочинності; по-третє, влас-
ний ринок незаконної пропозиції наркотиків 
є базисом для міжнародної наркозлочинно-
сті, нелегального ринку відмивання коштів, 
отриманих від наркообігу; по-четверте, неза-
конний обіг наркотиків виступає підґрунтям 
для формування різноманітних негативних 
соціальних, економічних, демографічних та 
правових наслідків для українського суспіль-
ства. У цьому сенсі, в силу специфіки геогра-
фічного розташування, Причорноморський 
регіон України опинився на піку гостроти про-
блем від незаконного обігу наркотиків, о отже, 
виявився одним із форпостів запобігання 
цьому негативному явищу. Отже, питання 
дослідження феномену незаконного збуту 
наркотичних засобів, психотропних речовин 
або їх аналогів у Причорноморському регіоні 
материкової України перетворилося у над-

звичайно актуальну наукову проблему, 
що обумовлює необхідність вивчення та уза-
гальнення досвіду протидії цьому явищу та 
формування теоретико-методологічного під-
ґрунтя із вдосконалення системи запобігання 
наркозлочинності. 

Стан дослідження. Тема теоретичного 
та методологічного обґрунтування питань 
аналізу та запобігання злочинності, в тому 
числі і незаконному збуту наркотичних засо-
бів, психотропних речовин або їх аналогів 
завжди була у колі інтересів як вітчизня-
них, так і зарубіжних вчених. Ці питання 
неодноразово знаходили своє відображення 
у роботах таких вчених, як: А.М. Бабенка 
[1, с. 12-14; 3; 7; 2, с. 16-26; 4; 5, с. 42-60; 4; 
6, с. 14-22; 7; 8, с. 104-112], В.С.Батиргареєвої 
[9, с. 39-54;10, с. 164-183], Ю.В. Бауліна та В.І.Бо-
рисова [20], Б.М. Головкіна[14] В.І. Женун-
тія [15], А.П. Закалюка [16, с. 424-451], 
М.П. Легецького [17], А.А. Музикі [18], 
О.В. Одерія [19], М.О. Овчаренко 
[25, с. 1296–1304], Р.С. Орловського 
[26, с. 377-385], К.Ю. Писаренко [21], А. П.По-
ляха [22], С.П. Рашевського [23], Л.В Сороки 
[24] та ін. Вказані вчені висвітлювали теоре-
тичні, методичні та практичні аспекти про-
тидії наркозочинності у кримінологічному, 
криміналістичному, адміністративному та 
міжнародно-правовому аспекті. Проблема 
територіального розподілу та регіональних 
аспектів знаходилася поза предметом зазна-
чених досліджень. 
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Отже, саме тому, враховуючи актуаль-
ність та практичну востребуваність проблеми 
наркоз буту у Причорноморському регіоні 
України в якості самостійної теоретико-мето-
дологічної проблеми, нами й здійснено вибір 
саме такого напрямку дослідження. 

У зв’язку з чим, мета нашої статті поля-
гає в узагальненні теоретико-методологічних 
та практичних надбань попередніх науковців 
та надання на цій онові висновків щодо сучас-
них підходів та особливостей дослідження 
незаконного збуту наркотиків у Причорно-
морському регіоні України. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз 
чисельних робіт, присвячених незаконному 
збуту наркотичних засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів засвідчив великий 
інтерес до цієї проблематики та широку різ-
номанітність поглядів та підходів до вивчення 
цього негативного феномену. Вітчизняні вчені 
досліджували цю проблематику у різних 
аспектах і пропонували різноманітні шляхи 
вдосконалення протидії цьому явищу у різних 
сферах життєдіяльності і правозастосовної 
практики. 

Так, роботи А.М. Поляха присвячені тео-
ретичним засадам криміналістичної харак-
теристики та особливостям розслідування 
кримінальних правопорушень, пов’язаних із 
розповсюдженням наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин, їх аналогів або прекурсо-
рів контрабандним шляхом. Вченим на основі 
власно розробленої методики (яка ґрунтува-
лася, переважно, на використанні криміналіс-
тичних інструментаріїв), висвітлені питання 
визначення предмета контрабанди наркотич-
них засобів, психотропних речовин, їх анало-
гів або прекурсорів; перелічені способи такої 
протиправної діяльності [22, с. 13-61. Дослід-
ником на основі власної системи дослідження 
і, відповідно, до отриманих результатів, 
запропоновані способи виявлення ознак кон-
трабанди наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або прекурсорів і розро-
блено систему організації і планування роз-
слідування таких злочинів; представлено 

перелік першочергових слідчих дій та так-
тичних операції А.П. Поляха [22, с. 87-153]. 
Безумовно, надані автором результати є ваго-
мим теоретичним надбанням і у певній мірі 
сприяли покращенню протидії незаконному 
збуту наркотиків криміналістичними засо-
бами. Поряд із цим, отримані результати 
ґрунтувалися на криміногенній обстановці до 
2010 року, не відображали регіональних осо-
бливостей наркозбуту і не вирішили у повній 
мірі завдань із запобігання цьому виду зло-
чинності на регіональному рівні. 

Цікавий підхід застосовує у своїх дослі-
дженнях К.Ю. Писаренко, система дослі-
дження якого спрямовувалася на вирішення 
проблем міжнародно-правового реагування 
і взаємодії з питань протидії незаконному 
обігу наркотиків вітчизняних інституцій. 
Запобігання незаконному обігу наркотиків 
(в тому числі і наркозбуту) вчений розглядає 
через призму міжнародно-правового регу-
лювання. Важлива роль тут відводиться 
аналізу транскордонної наркозлочинності, 
механізму міжнародно-правового регулю-
вання та співробітництву у протидії цьому 
анти суспільному явищу. Така діяльність, на 
думку дослідника, має базуватися на вдоско-
наленні нормативно-правового забезпечення 
та взаємодії між суб’єктами, які здійснюють 
запобігання цим злочинам. Важлива роль від-
водиться створенню міжнародної інституцій-
ної системи у сфері боротьби з незаконним 
обігом наркотичних засобів, а також вдоско-
наленню української системи національних 
органів у сфері боротьби із незаконним обі-
гом наркотичних засобів [21, с. 4-68].

Сорока Л.В. проблему боротьби з неза-
конним обігом наркотичних засобів та пси-
хотропних речовин розглядає через призму 
адміністративно-правового впливу[24]. Вче-
ний відводить значну роль аналізу суб’єктів 
адміністративної юрисдикції, що притягують 
до адміністративної відповідальності осіб, 
які вчиняють незаконний обіг наркотичних 
засобів і психотропних речовин [24, с. 32-47]. 
Дослідник наголошує на необхідності пра-
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вильного застосування адміністративно-пра-
вових норм та своєчасне притягнення до адмі-
ністративної відповідальності винних осіб; 
важливе значення також відводиться проце-
дурним питанням провадження у справах про 
адміністративні правопорушення за незакон-
ний обіг наркотичних засобів і психотропних 
речовин [24, с. 116-164].

Так само М.П. Легецький, віддаючи пере-
вагу адміністративно-правовим механіз-
мам і заходам у протидії правопорушенням 
у сфері обігу наркотичних засобів, робить 
акцент на правопорушеннях, що вчиняються 
неповнолітніми. Вчений розкриває сутність 
теоретичних та правових засад адміністратив-
но-правового реагування на анти суспільну 
поведінку неповнолітніх [17, с. 14-57]; вагому 
роль відводить міжнародному досвіду адміні-
стративно-правового реагування на вчинення 
правопорушень неповнолітніми, у сфері 
незаконного обігу наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин і прекурсорів [17, с. 39-57]; 
розкриває сутність умов та обставини, які 
сприяють вчиненню правопорушень непо-
внолітніми, у сфері незаконного обігу нар-
котичних засобів, психотропних речовин 
і прекурсорів [17, с. 58-70]. Вдосконалення 
системи протидії незаконному обігу нарко-
тичних засобів М.П. Легецький розкриває 
через призму вдосконалення адміністратив-
но-правового статусу суб’єктів профілактики 
та попередження наркоманії і правопорушень 
серед неповнолітніх та через підвищення 
ефективності діяльності органів і закладів 
щодо попередження наркоманії та правопо-
рушень неповнолітніх, у сфері незаконного 
обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів [17, с. 121-173]. 

Спеціальним дослідженням, присвяченим 
протидії незаконному збуту наркотичних 
засобів можна визнати роботу В.А. Бублей-
ника [11; 12, с. 64-66; 13, с. 186-197]. У своїх 
наукових пошуках вчений, на основі кримі-
нологічного методологічного інструмента-
рію, акцентує увагу на кримінально-правових 
та кримінологічних заходах протидії цьому 

виду наркозлочинності [11, с. 13-122]. Автор 
робить увагу на питаннях кваліфікації зазна-
чених злочинів; визначенню їх предмета; 
притягненню всіх винних до відповідально-
сті; а також вдосконаленню нормативно-пра-
вового забезпечення правоохоронної діяль-
ності [11,с. 173-182]; важлива роль також 
відводиться інформаційно-аналітичному 
забезпеченню роботи правоохоронних орга-
нів, а також заходам індивідуальної профілак-
тики та зменшенню сфери попиту і пропози-
ції наркотиків [13, с. 186-187; 11, с. 173-182; 
12, с. 64-66]. 

Спеціальними дослідженнями, присвяче-
ними територіальним особливостям наркозло-
чинності і запобігання, можна визнати роботи 
А.М. Бабенка [1, с. 12-14; 2, с. 16-26; 3; 4; 5; 
7; 9, с. 39-54]. Дослідник ґрунтується на регі-
ональному методологічному підході і через 
призму широкого порівняльного інструмен-
тарію, на основі застосування різноманітних 
статистичних, історичних, порівняльно-пра-
вових, картографічних і т.д. методів, формує 
власний підхід до запобігання злочинності, 
в тому числі і пов’язаної з обігом наркоти-
ків. В цілому, чисельні роботи вказаного 
автора присвячені запобіганню злочинності 
на основі аналізу її територіальних особли-
востей (в тому числі і у Причорноморському 
регіоні), виявленню специфічних місцевих 
чинників, які обумовлюють її кількісно-якісні 
зміни, виокремленню специфічних якостей 
злочинців, які ведуть анти суспільну діяль-
ність. На цій основі дослідником пропону-
ються заходи у регіональні програми протидії 
злочинності, зміни до законодавства та пер-
соналізовані заходи з протидії злочинності (в 
тому числі і збуту наркотиків на регіональ-
ному рівні) у розрізі районів, міст, селищ та 
обласних центрів. Велика увага автором при-
діляється саме запобіганню наркозлочинності 
у регіональному розрізі, наголошується на 
першочерговості профілактики злочинності 
та усунення системи детермінуючих факто-
рів кримінальних правопорушень [1, с. 12-16; 
6, с. 14-22]. Автор наголошує на необхід-
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ності протиставлення злочинності цілісної 
системи тактико-психологічних, криміналь-
но-процесуальних, адміністративно-право-
вих, оперативно-розшукових та інших заходів 
профілактики і запобігання кримінальним 
правопорушенням [6, с. 14-22]. 

Не можна оминути увагою роботу 
С.П. Рашевського, який також використовує 
елементи порівняльного підходу і доходить 
певних висновків з удосконалення практики 
протидії незаконному наркообігу. Робота 
С.П. Рашевського була присвячена розробці 
механізму протидії незаконному обігу нар-
котичних засобів і психотропних речовин, за 
результатами якої у 2016 році у м. Дніпро було 
захищено дисертацію з однойменною назвою. 
Автор на основі аналізу великої кількості ста-
тистичних матеріалів, робіт вітчизняних та 
зарубіжних авторів, а також законодавства 
у сфері запобігання незаконному обігу нар-
котиків, запропонував власну модель сис-
теми запобігання незаконному обігу наркоти-
ків [23]. Здобувачем сформульовані основні 
принципи сучасного антинаркотичного зако-
нодавства; висвітлив кримінально-правові 
особливості впливу відповідальності на кіль-
кісно-якісні показники наркозлочинності; 
виявив термінологічні проблеми формування 
складів наркозлочинів і їх вплив на попере-
джувальну діяльність. Крім цього здобувачеві 
вдалося представити кримінологічну характе-
ристику та особливості характеристики осіб, 
які вчиняють наркозлочини [23]. С.П. Рашев-
ський сформував основні чинники, які здій-
снюють вплив на наркотичні злочини. На цій 
основі він розробив дієві механізми запобі-
гання незаконному обігу наркотичних засо-
бів і психотропних речовин та проблеми його 
реалізації. Важливу роль автор у своїй системі 
відводить засобам кримінально-правового 
характеру, а також організаційно-управлін-
ським, соціально-психологічним та профілак-
тичним засобам протидії наркозлочинам[23].

Робота колективу авторів у складі  
Бабенка А.М., Конопельського В.Я., Чек-
марьової І.М. спеціально присвячена запо-

біганню злочинності у Причорноморському 
регіоні [7]. А основі широкого арсеналу спе-
ціально-кримінологічних методів, авторами 
розкрито феномен злочинності, її терито-
ріальні особливості, специфіку детерміна-
ції, а також запропоновано цілий комплекс 
заходів, спрямованих на протидію злочин-
ності у Причорноморських регіонах. Поряд 
із іншими видами злочинності, дослідники 
велику увагу приділили особливостям ана-
лізу, детермінації та запобігання у Причорно-
морському регіоні наркозлочинності. Автори 
запропонували спеціальні заходи протидії – 
спеціально адаптовані і перевірені практикою 
для умов Одеської, Миколаївської та Херсон-
ської областей.

Висновки. Отже, можна констатувати, що 
сучасна наукова думка характеризується різ-
номанітністю поглядів, підходів, специфічних 
методик, спрямованих на вирішення проблем 
незаконного обігу наркотиків, в тому числі 
і на рівні окремо взятих територій. Вивчення 
територіальних особливостей злочинності 
і феномену наркоз буту та запобігання цьому 
виду антисупільної діяльності довгі роки 
є предметом досліджень багатьох вітчизня-
них вчених. Узагальнюючи результати науко-
вих досліджень і соціальної дійсності, можна 
констатувати:

1. Функціонування широкого ринку пропо-
зиції наркотиків є плацдармом для широкого 
кола споживачів наркотиків, а також плац-
дармом для подальшої наркотизації великої 
частини нашого населення. 

2. Збут наркотиків є фундаментом і факто-
рами для різного роду корисливих, насиль-
ницьких злочинів, а також для злочинності 
неповнолітніх рецидивної та інших видів зло-
чинності.

3. Власний ринок незаконної пропозиції 
наркотиків є базисом для міжнародної нарко- 
злочинності, нелегального ринку відмивання 
коштів, отриманих від наркообігу; 

4. Незаконний обіг наркотиків виступає 
підґрунтям для формування різноманітних 
негативних соціальних, економічних, демо-
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графічних та правових наслідків для україн-
ського суспільства. 

5. В силу специфіки географічного розта-
шування, Причорноморський регіон України 
опинився на піку гостроти проблем від неза-
конного обігу наркотиків, о отже, виявився 
одним із форпостів запобігання цьому нега-
тивному явищу.

6. Наукові дослідження феномену неза-
конного збуту наркотиків, а також розробка 
методологічної бази з протидії у вітчизняних 
наукових дослідженнях традиційно проводи-
лися в контексті адміністративно-правових, 
криміналістичних, кримінально-правових, 
кримінологічних та інших напрямків запо-
бігання кримінальним правопорушенням. 
Вченими пропонувалися заходи із вдоскона-

лення інформаційно-аналітичного забезпе-
чення цьому виду протиправної діяльності, 
засоби із вдосконалення нормативно-право-
вої бази запобігання наркоз буту, використо-
вувався зарубіжний досвід із профілактики 
наркоз буту, вивчалися його причини та 
умови, а також пропонувалися різноманітні 
засоби загально-соціального, спеціально-кри-
мінологічного та індивідуального характеру 
з протидії цьому явищу. Разом з цим, в умо-
вах сьогодення наркозлочинність постійно 
вдосконалює форми та засоби ведення про-
типравної діяльності, що обумовлює необ-
хідність постійного моніторингу феномену 
наркозбуту і протиставлення цій діяльності 
нових – більш ефективних засобів реагування 
та запобігання. 

Анотація
У статті досліджено деякі теоретичні та методологічні питання поглядів вітчизняних вчених 

з протидії протиправному збуту наркотиків і на цій основі зроблено висновки щодо основних 
поглядів щодо функціонування незаконного ринку пропозиції наркотиків та наркотичної зло-
чинності у Причорноморському регіоні материкової України.

Автором виявлено, незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх ана-
логів вже не одне десятиріччя розглядається в якості однієї з надзвичайно важливих проблем 
українського суспільства.

Доводиться, що тема теоретичного та методологічного обґрунтування питань аналізу та 
запобігання злочинності, в тому числі і незаконному збуту наркотичних засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів завжди була у колі інтересів як вітчизняних, так і зарубіжних вчених.

У роботі встановлено, що вітчизняні вчені неодноразово висвітлювали теоретичні, мето-
дичні та практичні аспекти протидії наркозочинності у кримінологічному, криміналістичному, 
адміністративному та міжнародно-правовому аспекті. Але проблема незаконного збуту нарко-
тиків так і не була вирішеною і потребує постійного моніторингу.

Обґрунтовується, що функціонування широкого ринку пропозиції наркотиків є плацдармом 
для широкого кола споживачів наркотиків, а також плацдармом для подальшої наркотизації 
великої частини нашого населення. 

Аргументується, що збут наркотиків є фундаментом і факторами для різного роду кори-
сливих, насильницьких злочинів, а також для злочинності неповнолітніх рецидивної та інших 
видів злочинності.

Обґрунтовується, що запобігання збуту наркотиків являє собою сукупність взаємопов’я-
заних заходів, яка має охоплювати ряд сфер суспільних відносин. Діяльність державних та 
правоохоронних органів, до завдань яких входить протидія наркотичній злочинності, мають 
здійснювати вплив на сферу пропозиції та сферу попиту наркотиків.

Ключові слова: незаконний збут наркотиків, наркотики, Причорноморський регіон, детер-
мінанти, протидія, запобігання, протидія, профілактика, злочинність, кримінальні правопору-
шення.
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Mazurenko O.V. The experience of preventing the illegal sale of drugs in the black sea region 
of Ukraine in the works of Ukrainian scientists: issues of theory, methodology and practice

Summary
The article examines some theoretical and methodological issues of the views of domestic scientists 

on countering the illegal sale of drugs and, on this basis, draws conclusions regarding the main views 
on the functioning of the illegal drug supply market and drug crime in the Black Sea region of 
mainland Ukraine.

The author found that the illegal sale of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues has 
been considered as one of the extremely important problems of Ukrainian society for more than a decade.

tis proven that the topic of theoretical and methodological substantiation of issues of analysis and 
prevention of crime, including the illegal sale of narcotic drugs, psychotropic substances or their 
analogues, has always been of interest to both domestic and foreign scientists.

The work established that domestic scientists have repeatedly highlighted the theoretical, methodical and 
practical aspects of countering drug crime in the criminological, forensic, administrative and international 
legal aspect. But the problem of illegal drug sales has not been solved and needs constant monitoring.

It is justified that the operation of a wide market of drug supply is a springboard for a wide range 
of drug users, as well as a springboard for the further drugging of a large part of our population.

It is argued that the sale of drugs is the foundation and factors for various types of self-interested, 
violent crimes, as well as for juvenile delinquency and other types of delinquency. It is justified that 
the prevention of drug sales is a set of interrelated measures that should cover a number of spheres of 
social relations. The activities of state and law enforcement agencies, whose tasks include countering 
drug crime, should influence the sphere of supply and demand of drugs.

Key words: illegal sale of drugs, drugs, Black Sea region, determinants, counteraction, prevention, 
counteraction, prevention, crime, criminal offenses.

Список використаних джерел:
1. Бабенко А. М. Регіональні особливості розподілу наркозлочинності в Україні: деякі шля-

хи протидії. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 
2012. Випуск 20. Частина 1. Том 4. С. 12–14. 

2. Бабенко А. М. Сучасний стан та тенденції наркозлочинності, вбивств та самогубств у містах 
і сільських районах України: кримінологічний вимір та запобігання/ Науковий вісник Дніпропе-
тровського державного університету внутрішніх справ: науковий журнал. 2018. Спеціальний 
випуск №1 (91) «Протидія наркозлочинності в Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішен-
ня». Д.: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2018. С. 16–26.

3. Бабенко А. М. Запобігання злочинності в регіонах України: концептуально-методологічний 
та праксеологічний вимір: монографія. Одеса: ОДУВС, 2014. 416 c.

4. Бабенко А. М. Територіально-просторовий аналіз злочинності у населених пунктах Одесь-
кої області. Вісник Асоціації кримінального права України. 2017. № 2(9). URL: http://nauka.
nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/11_Babenko.pdf (дата звернення 01.09.2022 )

5. Бабенко А.М. Регіональні особливості злочинності у містах та сільських районах Запорізь-
кої, Дніпропетровської та Харківської областей. Питання боротьби зі злочинністю: зб. 
наук. пр./ редкол.: В.І. Борисов та ін. Харків: Право, 2018. Вип. 36. С.42-60. URL: http://pbz.
nlu.edu.ua/article/view/157063 (дата звернення 01.09.2022 )

6. Бабенко А.М. Тактико-психологічні, кримінально-процесуальні, адміністративно-правові 
та оперативно-розшукові заходи профілактики і запобігання кримінальним правопорушен-
ням. Південноукраїнський правничий часопис № 1. 2021 С. 14-22.



83№ 17/2022                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ  
ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

7. Бабенко А.М., Конопельський В.Я. Чекмарьова І.М. Кримінологічна характеристика та запо-
бігання злочинності у прикордонних регіонах Причорномор’я материкової України: моно-
графія. Харків: Право, 2019. 264 с. 

8. Бабенко А.М., Федорончук І.В. Втручання у діяльність захисника чи представника особи: 
кримінологічний і кримінально-процесуальний виміри/ Юридичний бюлетень, 2020. № 15. 
С.104-112.

9. Батиргареєва В.С., Бабенко А.М. Аналіз сучасної криміногенної ситуації в Україні як інфор-
маційна модель для розробки стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів. Архів 
кримінології та судових наук. №1. 2020. С.39-54.

10. Батиргареєва В.С., Бабенко А.М. Вплив установ виконання покарань і попереднього ув’яз-
нення на криміногенну ситуацію в Україні. Право України. №2. 2020. С.164-183

 11. Бублейник В.А. Боротьба з незаконним збутом наркотичних засобів: кримінально-пра-
вовий і кримінологічний аспекти: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ. Дніпропетровськ, 2007. 239 с.

12. Бублейник В.А. Камишов О.Л. Проблеми застосування заходів примусового лікування до 
осіб, хворих на наркоманію. Влада. Людина. Закон. 2005. № 2. С. 64–66.

13. Бублейник В.А. Кількісно-якісні показники злочинності у сфері незаконного збуту нарко-
тичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Науковий вісник Юридичної акаде-
мії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць. 2004. Спеціальний випуск № 2 
(19) “Актуальні проблеми протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних 
речовин у сучасних умовах”. С. 186–197.

14. Головкін Б. М. Теперішнє і майбутнє кримінології. Проблеми законності. 2020. Вип. 149. 
С. 168–184. URL: http://plaw.nlu.edu.ua/issue/view/12367/6456 (дата звернення 01.09.2022 )

15. Женунтій В.І., Бабенко А.М. Незаконне культивування наркотиковмісних рослин: кримі-
нально-правовий та кримінологічний аспекти, запобігання: монографія. Донецьк: ДЮІ 
ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. 224 c.

16. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3-х кн. Київ: 
Вид. Дім „Ін Юре”, 2007. Кн. 2: Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню 
окремих видів злочинів. 2007. 712 с.

17. Легецький М.П. Адміністративно-правові заходи протидії правопорушенням, вчиненим непо-
внолітніми у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотроприн речовин і прекур-
сорів: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Нац. акад. внутр. справ України. Київ, 2004. 222 с.

18. Музика А.А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів. Київ: Логос, 
1998. 324 с.

19. Одерій О.В., Лисенко В.М. Розслідування злочинів щодо незаконного обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів: наук.-практ. посіб. Харків: 
Золоті сторінки, 2004. 164 с.

20. Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності) / 
Баулін Ю.В., Борисов В.І., Дорош Л.Д. [та ін.]; за заг. ред. Ю.В. Бауліна, Л.В. Дорош. Хар-
ків: Право, 2005. 256 с. 

21. Писаренко К. Ю. Міжнародно-правові аспекти участі України у боротьбі із незаконним 
обігом наркотичних засобів: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11/ Київський нац. ун-т ім. 
Т. Шевченка. Київ, 2007. 201 с. 

22. Полях А.М. Криміналістична характеристика та основи розслідування контрабанди нар-
котичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: дис. … канд. юрид. 
наук: 12.00.08 / Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. Харків, 2009. 196 с.



84 № 17/2022                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ  
ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

23. Рашевський С.П. Механізм протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотроп-
них речовин: поняття і зміст. Порівняльно-аналітичне право. №1. 2016. С.294-297.

24. Сорока Л.В. Адміністративна відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів та 
психотропних речовин: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Нац. акад. внутр. справ. Київ, 
2005. 184 с.

25. Ovcharenko, M. O., Tavolzhanskyi, O. V., Radchenko, T. M., Kulyk, K. D., & Smetanina, N. V. 
(2020). Combating Illegal Drugs Trafficking Using the Internet by Means of the Profiling Method 
(Боротьба з незаконним обігом наркотиків через Інтернет за допомогою методу профілю-
вання). Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2020. Vol. 11, № 4. Р. 1296–1304.

26. Ruslan Semenovych Orlovskyi, Anatoliy Trokhymovych Komziuk Bohdan Mykhailovich 
Orlovskyi, Taisa Vasylivna Rodionova. Contemporary forms and methods of counteracting 
narcotization of the youth. Amazonia Investiga. Vol. 9. Issue 28 (2020). P. 377-385.



85№ 17/2022                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ  
ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

УДК 343.16
DOI https://doi.org/10.32782/ln.2022.17.12

Макаров М.А.
доктор юридичних наук, доцент,

завідувач кафедри кримінального процесу 
Національна академія внутрішніх справ

ORCID: 0000-0001-9185-6135

ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО СУДОВОГО КОНТРОЛЮ

Постановка проблеми. Судовий контроль 
у кримінальному провадженні є однією з важ-
ливих функцій судової влади. Відповідно до 
Кримінального процесуального кодексу Укра-
їни (далі – КПК), судовий контроль належить до 
повноважень слідчого судді. На сьогодні, питання 
щодо здійснення судового контролю у кримі-
нальному процесі стають лише більш нагаль-
ними та актуальними. Науковцям-юристам, які 
цікавляться судовим контролем у криміналь-
ному процесі, перш за все варто звернути увагу 
на витоки даного кримінального процесуального 
інституту. Досвід правового регулювання судо-
вого контрою у кримінальному процесі може 
стати у нагоді в дослідженні та побудові сучас-
них правових норм, які направлені на удоскона-
лення інституту судового контролю.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженню законодавства щодо здійс-
нення судового контролю приділяли увагу 
такі вітчизняні вчені: В.В. Городовенко, 
І.В. Гловюк, О.М. Джужа, В.О. Попелюшко, 
Л.М. Лобойко, С.М. Смоков, В.І. Фаринник, 
О.Г. Шило, В.М. Юрчишин та інші. За наяв-
ності значної кількості наукових праць, недо-
статньо уваги було приділено дослідженню 
саме історичних етапів становлення вітчиз-
няного законодавства щодо судового контр-
олю у кримінальному процесі. Метою статті 
є дослідження особливостей становлення 
кримінального процесуального законодавства 
щодо судового контролю.

Виклад основного матеріалу. Після набуття 
у 1991 р. Україною незалежності продовжував 

діяти КПК 1960 р. [1]. У даному норматив-
но-правовому акті на той час не було норм про 
здійснення судового контролю за діяльністю 
органів дізнання, слідчих, прокурорів. Однак, 
про необхідність встановлення такого контролю 
йшлося у постанові Верховної Ради України від 
28 квітня 1992 р. «Про Концепцію судово-пра-
вової реформи в Україні» [2]. 

15 грудня 1992 р. приймається Закон Укра-
їни «Про внесення доповнень і змін до дея-
ких законодавчих актів України»[3]. Законо-
давець надав суду повноваження за скаргами 
заінтересованих осіб здійснювати контроль 
за дотриманням порядку винесення орга-
ном дізнання, слідчим та прокурором поста-
нов про відмову у порушенні кримінальної 
справи, закриття справи, прийняття прокуро-
ром рішення про санкціонування арешту. 

29 липня 1994 р. був прийнятий Закон 
України «Про запобіжне затримання особи» 
[4]. Йшлося про оскарження постанови 
начальника органу внутрішніх справ або 
органу безпеки, санкціонованої прокурором, 
про затримання до порушення кримінальної 
справи терміном до 30 діб особи, підозрюва-
ної у готуванні або вчиненні тяжких злочинів.

На той час, застосування ст. ст.  236-3, 236-4 
КПК виявило численні проблеми. З метою їх 
розв’язання Пленум Верховного Суду України 
(далі ПВСУ) 30 вересня 1994 р. прийняв поста-
нову № 10 «Про деякі питання, що виникають 
при застосуванні судами законодавства, яке 
передбачає оскарження до суду санкції проку-
рора на арешт» [5, с. 352-355]. У ній роз’ясню-



86 № 17/2022                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ  
ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

валось, що: до суду може бути оскаржена лише 
санкція прокурора на арешт підозрюваного 
або обвинуваченого, а не рішення слідчого, 
органу дізнання про застосування як запо-
біжного заходу взяття під варту, продовження 
строку тримання під вартою; заарештований, 
його захисник і законний представник мають 
право оскаржити цю санкцію у будь-який 
момент; якщо на момент розгляду скарги буде 
встановлено, що попереднє слідство закінчено 
або особу вже звільнено з-під варти, прова-
дження про оскарження санкції прокурора на 
арешт підлягає закриттю; скарга розглядається 
районним (міським) судом за місцем знахо-
дження прокурора, який дав таку санкцію; 
скарги на санкцію військового та міжобласного 
прокурорів на арешт розглядається відповідно 
військовим судом гарнізону чи міжобласним 
судом; у разі неможливості розглянути скаргу 
за місцем знаходження прокурора, який дав 
санкцію на арешт, справа передається головою 
суду вищого рівня в інший відповідний суд.

Законодавець суттєво розширив межі 
здійснення судового контролю у криміналь-
ному процесі, прийнявши 28 червня 1996 р. 
Конституцію України [6]. Даним норматив-
но-правовим актом закріплювались такі поло-
ження: - ніхто не може бути заарештований 
або триматися під вартою інакше як за вмо-
тивованим рішенням суду. У разі нагальної 
необхідності запобігти злочинові чи його 
перепинити уповноважені на те законом 
органи можуть застосувати тримання особи 
під вартою як тимчасовий запобіжний захід, 
обґрунтованість якого протягом сімдесяти 
двох годин має бути перевірена судом. Затри-
мана особа негайно звільняється, якщо про-
тягом сімдесяти двох годин з моменту затри-
мання їй не вручено вмотивованого рішення 
суду про тримання під вартою (чч. 2, 3 ст. 29); 
- кожний затриманий має право у будь-який 
час оскаржити в суді своє затримання (ч. 
5 ст. 29); - не допускається проникнення до 
житла чи до іншого володіння особи, прове-
дення в них огляду чи обшуку інакше як за 
вмотивованим рішенням суду (ч. 2 ст. 30); - 

кожному гарантується таємниця листування, 
телефонних розмов, телеграфної та іншої 
кореспонденції. (ст. 31); - кожному гаранту-
ється право на оскарження в суді рішень, дій 
чи бездіяльності органів державної влади, 
посадових і службових осіб (ч. 2 ст. 55). Разом 
з тим у ст. 13 Розділу ХV «Перехідні поло-
ження» Основного Закону відмічалось, що 
протягом п’яти років після набуття чинності 
Конституцією України зберігається існуючий 
порядок арешту, тримання під вартою і затри-
мання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, 
а також порядок проведення огляду та обшуку 
житла або іншого володіння особи. 

13 січня 2000 р. приймається Закон Укра-
їни «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України» [7]. Ним були внесені 
зміни та доповнення до КПК, у тому числі 
і щодо здійснення судового контролю за про-
веденням досудового розслідування. Кодекс 
було доповнено ст. 52-5, ч. 1 якої визначала, 
що постанова органу дізнання або слідчого 
про відмову в застосуванні заходів безпеки 
або про їх скасування може бути оскаржена 
до відповідного прокурора або до суду, а якщо 
така постанова винесена прокурором – до 
вищестоящого прокурора або суду.

Суттєво були розширені межі судового 
контролю на стадії досудового розслідування 
Законом України від 21 червня 2001 р. «Про 
внесення змін до Кримінально-процесуаль-
ного кодексу України» [8]. 30 січня 2003 р. 
КСУ прийняв Рішення № 3-рп/2003 у справі 
за конституційним поданням Верховного 
Суду України щодо відповідності Конститу-
ції України (конституційності) положень ч. 3 
ст. 120, ч. 6 ст. 234, ч. 3 ст. 236 КПК (справа 
про розгляд судом окремих постанов слідчого 
і прокурора) [9]. Були визнані такими, що не 
відповідають Конституції України (є некон-
ституційними), положення ч. 6 ст. 234, ч. 3 ст. 
236 КПК, які унеможливлюють розгляд судом 
на стадії досудового слідства скарг на поста-
нови слідчого, прокурора стосовно приводів, 
підстав і порядку порушення кримінальної 
справи щодо певної особи. 
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3 квітня 2003 р. приймається Закон Укра-
їни «Про внесення змін до Кримінально-про-
цесуального кодексу України» [10]. Стаття 
156 КПК була доповнена нормою, яка надала 
суддям апеляційних суддів повноваження 
приймати рішення про продовження строків 
тримання під вартою при ознайомленні обви-
нуваченого та його захисника з матеріалами 
кримінальної справи. 

На практиці мали місце випадки непра-
вильного застосування ст. ст. 165-2, 165-3 
КПК, які визначали порядок розгляду суддею 
подань органу дізнання, слідчого, погодже-
ного з прокурором, або подання прокурора, 
про обрання відносно підозрюваного, обви-
нуваченого запобіжного заходу у вигляді три-
мання під вартою, а також про продовження 
строків тримання обвинуваченого під вартою. 
З тим, щоб застосування цих статей було пра-
вильним та однаковим, ПВСУ 25 квітня 2003 р. 
прийняв постанову № 4 «Про практику засто-
сування судами запобіжного заходу у вигляді 
взяття під варту та продовження строків три-
мання під вартою на стадіях дізнання і досу-
дового слідства» [11, с. 481-491]. 

Неоднаково застосовувалось законодав-
ство при вирішенні судами питань, пов’яза-
них із видачею осіб державам, правоохорон-
ними органами яких вони розшукуються для 
притягнення до кримінальної відповідально-
сті. Зокрема, деякі суди приймали до свого 
провадження подання компетентних органів 
про обрання щодо особи, яка підлягає екстра-
диції, запобіжного заходу у вигляді тримання 
під вартою чи тимчасового арешту, інші від-
мовляли у прийнятті таких подань до прова-
дження.

З метою забезпечення однакового засто-
сування законодавства, що регулює питання 
про видачу осіб іншим державам, та захи-
сту прав і основних свобод людини, ПВСУ 8 
жовтня 2004 р. прийняв постанову № 16 «Про 
деякі питання застосування законодавства, 
яке регулює порядок і строки затримання 
(арешту) осіб при вирішенні питань, пов’яза-
них з їх екстрадицією» [12, с. 501-504]. У пп. 4, 

5 цієї постанови роз’яснювалось, що місцеві 
суди повинні приймати до свого провадження 
і розглядати по суті подання прокурорів або 
погоджені з ними подання органів, котрі вико-
нують запити інших держав про видачу, тим-
часовий арешт осіб з метою їх доставки під 
вартою до компетентного органу держави, 
що надсилає запит, на термін, встановлений 
Європейською конвенцією або іншим міжна-
родним договором. Розгляд судами подання 
про затримання особи чи її тимчасовий арешт 
має провадитися за правилами, встановле-
ними ст. 165-2 КПК.

Повноваження суду зі здійснення судового 
контролю були розширені у зв’язку з при-
йняттям Закону України від 16 грудня 2004 р. 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо відповідальності за неза-
конне збирання з метою використання або 
використання відомостей, що становлять бан-
ківську таємницю, та за розголошення банків-
ської таємниці» [13] та Закону України від 15 
березня 2006 р. «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо примусо-
вого вилучення документів виконавчого про-
вадження» [14]. Цими Законами ст. 178 КПК 
доповнено положеннями, що виїмка докумен-
тів, які містять банківську таємницю (ч. 3), 
виїмка документа виконавчого провадження 
(ч. 4) проводиться тільки за вмотивованою 
постановою судді. Однак процедура при-
йняття суддею цього рішення не визначалась. 

2 червня 2005 р. приймається Закон України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо приведення законодавства 
у відповідність із Цивільним кодексом Укра-
їни» [15]. Ним були внесені доповнення до ч. 
1 ст. 126 КПК, яка визначала, що виключно за 
рішенням суду накладається арешт на вклади 
обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, 
які несуть за законом матеріальну відпові-
дальність за його дії. Разом з тим порядок 
його прийняття не був регламентований.

Законом України від 14 грудня 2006 р. 
«Про внесення змін до Кримінально-проце-
суального кодексу України щодо оскарження 
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постанови про порушення кримінальної 
справи» [16] КПК був доповнений ст. 236-7 
«Оскарження до суду постанови про пору-
шення справи», ст. 236-8 «Розгляд судом 
скарги на постанову про порушення справи». 
Крім того, внесені доповнення до низки інших 
статей даного Кодексу. 

8 квітня 2008 р. Президент України видав 
Указ № 311/2008 «Про рішення Ради наці-
ональної безпеки і оборони України від 15 
лютого 2008 року «Про хід реформування 
системи кримінальної юстиції та правоохо-
ронних органів» [17]. Була затверджена Кон-
цепція реформування кримінальної юстиції 
України, у п. 2 Розділу II якої зазначалось, що 
одним із завдань реформування криміналь-
но-процесуального законодавства має стати 
удосконалення процедури судового контр-
олю під час досудового розслідування. Тільки 
з дозволу суду (слідчого судді) за клопотан-
ням прокурора вбачається можливим тимча-
сове обмеження конституційних прав і свобод 
людини та основоположних свобод. 

У 2009 р. дещо змінився порядок розгляду 
судом скарг на постанову органу дізнання, 
слідчого та прокурора про порушення кримі-
нальної справи. Рішенням КСУ № 16-рп/2009 
від 30 червня цього року були визнані такими, 
що не відповідають Конституції України (є 
неконституційними), положення ст. 236-8 
КПК: «у разі неподання без поважних причин 
до суду матеріалів, на підставі яких було при-
йнято рішення про порушення справи, у вста-
новлений суддею строк суддя вправі визнати 
відсутність цих матеріалів підставою для ска-
сування постанови про порушення справи» (ч. 
7); «неявка якого в судове засідання не пере-
шкоджає розгляду справи» (міститься в ч. 9); 
«якщо він з’явився у судове засідання» (засто-
соване у п. 3 ч. 12); «і виносить постанову про 
відмову в порушенні справи» (міститься в п.2 
ч. 16) [18]. 

З метою однакового та правильного засто-
сування положень ст. ст. 236-7, 236-8 КПК 
ПВСУ 4 червня 2010 р. прийняв постанову № 6 
«Про деякі питання, що виникають під час роз-

гляду судами України скарг на постанови орга-
нів дізнання, слідчого, прокурора про пору-
шення кримінальної справи» [19, с. 571-576]. 
У зв’язку з тим, що окремі положення ст. 236-8 
КПК були визнанні неконституційними, у цій 
постанові зверталась увага на те, що суди при 
розгляді скарг мають враховувати: неподання 
без поважних причин у встановлений суддею 
строк до суду матеріалів, на підставі яких було 
прийнято рішення про порушення справи, не 
може бути підставою для скасування поста-
нови про порушення справи; участь прокурора 
в судовому розгляді скарги на постанову про 
порушення кримінальної справи є обов’яз-
ковою; при скасуванні цієї постанови суддя 
не вправі постановляти рішення про відмову 
в порушенні справи.

У 2010 р. законодавець знову розши-
рив повноваження суду щодо надання згоди 
на проведення виїмки деяких документів. 
У цьому році приймаються два Закони Укра-
їни: від 4 березня – «Про внесення змін до 
Кримінально-процесуального кодексу Укра-
їни щодо виїмки матеріальних носіїв секрет-
ної інформації» [20]; від 2 грудня – «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України у зв’язку з прийняттям Податкового 
кодексу України» [21]. Статтю 178 КПК було 
доповнено положеннями, що тільки за вмо-
тивованою постановою судді проводиться 
виїмка матеріальних носіїв секретної інфор-
мації (ч. 3), виїмка оригіналів первинних 
фінансово-господарських та бухгалтерських 
документів (ч. 4).

21 травня 2010 р. приймається Закон 
України «Про внесення змін до Криміналь-
но-процесуального кодексу України щодо 
видачі особи (екстрадиції)» [22]. Цей Кодекс 
був доповнений розділом 9 «Видача особи 
(екстрадиція)», у якому містилися норми 
про здійснення судового контролю за кримі-
нально-процесуальною діяльністю органу 
дізнання та прокурора при застосуванні екс-
традиційної процедури. 

У 2011 р. до КПК також вносились допов-
нення щодо здійснення судового контролю 
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за досудовим розслідуванням. Так, 8 квітня 
цього року був прийнятий Закон України 
«Про внесення змін до статті 218 Криміналь-
но-процесуального кодексу України щодо 
ознайомлення обвинуваченого і захисника 
з матеріалами кримінальної справи» [23]. 

У передостанній рік дії КПК 1960 р. вини-
кло питання, у кримінальному чи адміністра-
тивному провадженні має розглядатися скарга 
особи, яка повідомила про вчинення злочину 
та просить визнати протиправною бездіяль-
ність органу дізнання, слідчого, прокурора, 
який не прийняв жодного з рішень, передба-
чених ст. 97 цього Кодексу.

З 20 листопада 2012 р. КПК 1960 р. втра-
тив чинність. Почав діяти КПК, прийнятий 
Законом України від 13 квітня 2012 р. [24]. 
Цим Кодексом передбачено, що здійснення 
судового контролю за дотриманням прав, сво-
бод та інтересів осіб у кримінальному про-
вадженні належить до повноважень слідчого 
судді (п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК). 

Законодавець визначив, що слідчий суддя: 
приймає рішення про застосування заходів 
забезпечення кримінального провадження 
(глави 10-18 КПК); надає дозвіл на прове-
дення слідчих (розшукових) дій (глава 20 
КПК); надає дозвіл на проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій (глава 21 КПК); 
розглядає скарги заінтересованих осіб на 
рішення, дії чи бездіяльність слідчого або 
прокурора (параграф 1 глави 26 КПК); має 
інші повноваження зі здійснення судового 
контролю: встановлює та поновлює процесу-
альні строки (ст. ст.  114, 117 КПК); розгля-
дає усі відводи учасників кримінального про-
вадження під час досудового розслідування 
(ст. 81 КПК); вирішує питання про долю дея-
ких речових доказів (пп. 2-4 ч. 6, ч. 7 ст. 100 
КПК); виконує загальні обов’язки щодо 
захисту прав особи (ст. 206 КПК); проводить 
допит свідка, потерпілого під час досудового 
розслідування в судовому засіданні (ст. 225 
КПК); залучає експерта за клопотанням 
сторони захисту (ч. 3 ст. 243, ст. 244 КПК); 
встановлює строк для ознайомлення сторони 

кримінального провадження, потерпілого, 
представника юридичної особи, щодо якої 
здійснюється провадження, з матеріалами 
кримінального провадження (ч. 10 ст. 290 
КПК); приймає рішення про поміщення непо-
внолітнього у приймальник-розподільник для 
дітей (ч. 4 ст. 499 КПК); вирішує питання про 
направлення особи до медичного закладу для 
проведення стаціонарної психіатричної екс-
пертизи (ч. 2 ст. 509 КПК);  наділяється пов-
новаженнями при видачі осіб, які вчинили 
кримінальне правопорушення (екстрадиція): 
застосовує тимчасовий арешт до затриманої 
особи, яка вчинила злочин за межами України 
(ст. 583 КПК); застосовує до цієї особи екс-
традиційний арешт після надходження запиту 
компетентного органу іноземної держави про 
видачу особи (ст. 584 КПК); застосовує запо-
біжний захід, не пов’язаний із триманням 
під вартою, для забезпечення видачі особи 
на запит іноземної держави (ст. 585 КПК); 
затверджує згоду особи на її спрощену видачу 
або про відмову в цьому (ч. 3 ст. 588 КПК); 
розглядає скарги на рішення компетентного 
органу про видачу особи (екстрадицію) (ст. 
591 КПК). 

За відносно нетривалий термін дії КПК зако-
нодавець неодноразово вносив до нього зміни 
та доповнення, якими корегував межі здійс-
нення судового контролю у кримінальному 
провадженні. Так, 16 січня 2014 р. був прийня-
тий Закон «Про внесення змін до Криміналь-
ного процесуального кодексу України щодо 
здійснення заочного кримінального прова-
дження» [25]. Ним ч. 1 ст. 303 КПК було допов-
нено п. 9, відповідно до якого підозрюваному, 
його захиснику чи законному представнику, 
потерпілому, його представнику чи законному 
представнику надавалось право оскаржувати 
слідчому судді рішення слідчого, прокурора 
про здійснення заочного кримінального про-
вадження. Однак вже 23 лютого 2014 р. цей 
пункт був виключений з даної норми Законом 
України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо припинення норм 
законів, схвалених 16 січня 2014 року» [26]. 
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Законом від 12 серпня 2014 р. «Про вне-
сення змін до Кримінального процесуального 
кодексу України щодо особливого режиму 
досудового розслідування в умовах воєнного, 
надзвичайного стану або у районі проведення 
антитерористичної операції» цей Кодекс 
доповнений розділом IX-I, який встановлює 
такий режим [27]. 

7 жовтня 2014 р. приймається Закон Укра-
їни «Про внесення змін до Кримінального та 
Кримінального процесуального кодексів Укра-
їни щодо невідворотності покарання за окремі 
злочини проти основ національної безпеки, 
громадської безпеки та корупційні злочини» 
[28]. Цим Законом КПК доповнено главою 24-1 
«Особливості спеціального досудового розслі-
дування кримінальних правопорушень». 15 
лютого 2015 р. був прийнятий Закон України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення діяльності 
Національного антикорупційного бюро Укра-
їни та Національного агентства з питань запо-
бігання корупції» [29]. З плином часу, норми 
чинного КПК у частині правової регламента-

ції судового контролю набувають подальшого 
удосконалення та наближають здійснення 
судового контрою у кримінальному процесі до 
європейських стандартів.

Висновки. У становленні та розвитку 
кримінального процесуального законодав-
ства незалежної України щодо судового 
контролю у кримінальному провадженні 
можна виділити два основні етапи: 1 етап – 
1991–2012 роки (період дії КПК 1960 р.); 2 
етап – з 2012 р. і донині, період, виокремлення 
якого зумовлене прийняттям КПК 2012 р. На 
цих історичних етапах ґенези кримінального 
процесуального законодавства зміст судового 
контролю у кримінальному процесі зміню-
вався залежно від особливостей норматив-
но-правового регулювання. 

Перспективи подальших досліджень. 
Перспективними напрямами можуть бути 
дослідження повноважень слідчого судді зі 
здійснення судового контролю за дотриман-
ням прав, свобод та інтересів осіб у кримі-
нальному провадженні, а також проблем, які 
при цьому виникають.

Анотація
Наукова стаття присвячена дослідженню історичних етапів становлення кримінального 

процесуального законодавства щодо судового контролю. У ході викладу основного матері-
алу наголошується, що судовий контроль у кримінальному провадженні є однією з важливих 
функцій судової влади. Вказується, що відповідно до Кримінального процесуального кодексу 
України, судовий контроль належить до повноважень слідчого судді. В науковій статті роз-
глянуті нормативно-правові акти, які найбільш суттєво вплинули на становлення та розви-
ток інституту судового контрою у кримінальному процесі. Підкреслюється, що законодавець 
суттєво розширив межі здійснення судового контролю у кримінальному процесі, прийнявши 
28 червня 1996 р. Конституцію України. Конституційно-правове регулювання судового контр-
олю у кримінальному провадженні стало безпосередньо пов’язане із обмеженням свободи під-
озрюваного в результаті застосування арешту або тримання під вартою; обмеженням права 
на недоторканність житла чи іншого володіння особи внаслідок проникнення до житла чи 
іншого володіння для проведення огляду та обшуку; обмеженням права на таємницю спілку-
вання в результаті здійснення процесуальних дій. Встановлюється, що значним етапом у ста-
новленні кримінального процесуального законодавства щодо судового контролю є прийняття 
Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. Зазначається, що за відносно нетрива-
лий термін дії цього нормативно-правового акту законодавець неодноразово вносив до нього 
зміни та доповнення, якими корегував межі здійснення судового контролю у кримінальному 
провадженні. Констатується, що у становленні та розвитку законодавства незалежної Укра-
їни щодо судового контролю у кримінальному процесі можна виділити два основні етапи: 1 
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етап – 1991–2012 роки (період дії Кримінального процесуального кодексу України 1960 р.); 2 
етап – з 2012 р. і донині, період, виокремлення якого зумовлене прийняттям Кримінального 
процесуального кодексу України 2012 р.

Ключові слова: суд, суддя, судовий контроль, кримінальний процес, законодавство, захист прав.

Makarov M.A. Historical stages of establishment of criminal procedural legislation regard-
ing judicial control

The scientific article is devoted to the study of the historical stages of the formation of criminal pro-
cedural legislation regarding judicial control. During the presentation of the main material, it is empha-
sized that judicial control in criminal proceedings is one of the important functions of the judiciary. It 
is indicated that in accordance with the Criminal Procedure Code of Ukraine, judicial control belongs 
to the powers of the investigating judge. The scientific article examines normative legal acts that most 
significantly influenced the formation and development of the institution of judicial countermeasures 
in criminal proceedings. It is emphasized that the legislator significantly expanded the limits of judicial 
control in the criminal process by adopting the Constitution of Ukraine on June 28, 1996. The constitu-
tional and legal regulation of judicial control in criminal proceedings has become directly related to the 
restriction of the suspect’s freedom as a result of arrest or detention; restriction of the right to inviolabil-
ity of a person’s home or other property as a result of entering the home or other property for inspection 
and search; restriction of the right to secrecy of communication as a result of procedural actions. It is 
established that a significant stage in the formation of criminal procedural legislation regarding judicial 
control is the adoption of the Criminal Procedural Code of Ukraine of 2012. It is noted that during the 
relatively short period of validity of this normative legal act, the legislator repeatedly made changes and 
additions to it, which adjusted the limits of judicial control in criminal proceedings. It is noted that two 
main stages can be distinguished in the formation and development of the legislation of independent 
Ukraine regarding judicial control in criminal proceedings: 1st stage – 1991–2012 (the period of valid-
ity of the Criminal Procedure Code of Ukraine of 1960); The 2nd stage - from 2012 to the present day, 
a period whose separation is due to the adoption of the Criminal Procedure Code of Ukraine in 2012.

Key words: court, judge, judicial control, criminal process, legislation, protection of rights.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ 
ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Постановка проблеми. Відповідно до ст. 
1 Закону України «Про запобігання та про-
тидію домашньому насильству», домашнім 
насильством визнаються діяння (дії або без-
діяльність) фізичного, сексуального, психо-
логічного або економічного насильства, що 
вчиняються в сім’ї чи в межах місця прожи-
вання або між родичами, або між колишнім 
чи нинішнім подружжям, або між іншими 
особами, які спільно проживають (прожи-
вали) однією сім’єю, але не перебувають 
(не перебували) у родинних відносинах чи 
в шлюбі між собою, незалежно від того, чи 
проживає (проживала) особа, яка вчинила 
домашнє насильство, у тому самому місці, що 
й постраждала особа, а також погрози вчи-
нення таких діянь [1].

 Важливого значення для розслідування 
даного кримінального правопорушення набу-
ває його криміналістична характеристика, 
адже дозволяє удосконалити методику роз-
слідування домашнього насильства, з’ясувати 
механізм вчинення кримінального правопору-
шення. Тому логічним і таким, що послідовно 
узгоджується з положеннями науки кримі-
налістики, видається першочергове фор-
мування криміналістичної характеристики 
домашнього насильства як елементу майбут-
ньої методики розслідування цих криміналь-
них правопорушень. Базова методика роз-
слідування домашнього насильства повинна 
включати напрацювання теоретичних основ 
криміналістичної характеристики даних кри-
мінальних правопорушень. 

Першим етапом таких напрацювань 
має бути їх криміналістична класифікація. 
В основі системи класифікації домашнього 
насильства повинна лежати система ознак, шо 
виокремлюється у криміналістичній характе-
ристиці аналізованих кримінальних правопо-
рушень. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблеми запобігання та протидії 
домашньому насильству досліджувалися 
в працях багатьох учених, зокрема таких, як 
Н. М. Ахтирська, А. Б. Блага, О. В. Бойко, 
Т. Р. Гуменникова, М. В. Євсюкова, М. О. Качин-
ська, Н. В. Коломоєць, Т. П. Матюшкова, 
А. С. Метіль, С. О. Павлиш, Г. О. Христова, 
О. А. Шаповалова й інші. Проте більшість 
наукових напрацювань належать до характе-
ристики домашнього насильства у криміналь-
но-правовому, адміністративно-правовому 
аспекті. Однак не здійснювалися комплексні 
наукові дослідження засад та особливостей 
криміналістичної класифікації домашнього 
насильства.

Метою статті є обґрунтування перспек-
тивності побудови системи ознак домаш-
нього насильства шляхом їх криміналістичної 
класифікації за визначеними критеріями для 
формування окремої криміналістичної мето-
дики розслідування домашнього насильства. 

Виклад основного матеріалу. Як слушно 
зазначила О. В. Пчеліна, під час здійснення 
криміналістичної класифікації з метою фор-
мування відповідної криміналістичної мето-
дики необхідно насамперед звернути увагу 
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на розуміння домашнього насильства, а саме 
його форми й жертви (осіб, які страждають від 
насильства). Указані характеристики домаш-
нього насильства слід обрати як критерії його 
криміналістичної класифікації [2, с. 331].

Основою криміналістичної класифікації 
домашнього насильства є дві самостійні групи 
ознак: 1) ознаки механізму кримінального пра-
вопорушення та 2) ознаки діяльності щодо їх 
виявлення, розкриття та розслідування. 

Перш за все зупинимось на характеристиці 
ознак механізму домашнього насильства. За 
ознаками механізму вчинення кримінального 
правопорушення домашнє насильство поді-
ляється на: 1) залежно від виду насильства: 
фізичне, сексуальне, психологічне та еконо-
мічне; 2) залежно від наслідків застосування 
насильства: умисне вбивство, вбивство через 
необережність, тілесні ушкодження різного 
ступеня тяжкості, побої і мордування, завдання 
удару, інші види фізичного насильства.

За ознаками знарядь, що використовуються 
при вчиненні домашнього насильства, аналі-
зовані кримінальні правопорушення можуть 
поділятися на такі групи: із застосуванням 
вогнепальної зброї; із застосуванням вибухо-
вих речовин; із застосуванням кинджалів, фін-
ських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї; 
із застосуванням побутових предметів, що 
були «під рукою»; без застосування знарядь 
вчинення кримінального правопорушення 
(нанесення ударів руками, ногами, зв’язу-
вання, зґвалтування, сексуальне насильство 
тощо); із застосуванням води (утоплення); 
із застосуванням прийомів здушування шиї; 
скидання з висоти; підпал; із застосуванням 
психічного насильства тощо.

Типові відомості про спосіб вчинення кри-
мінального правопорушення виокремлюється 
переважною більшістю вчених-криміналістів 
і визначаються як основний елемент криміна-
лістичної характеристики. За ознакою структури 
способу домашнє насильство поділяється на:

– повна структура, коли має місце готу-
вання, вчинення і приховування домашнього 
насильства;

– не повна структура домашнього насиль-
ства, яке вчиняється без підготовки та (або) 
без приховування. 

Найчастіше при вчиненні домашнього 
насильства етап підготовки відсутній, тобто 
дане кримінальне правопорушення вчиня-
ється спонтанно, у результаті розвитку кон-
фліктної ситуації в сім’ї. 

Приховування домашнього насильства 
в сім’ї є характерним елементом способу його 
вчинення. Через це науковці постійно вка-
зують на високий рівень латентності даного 
кримінального правопорушення [3, с. 201]. 
Однак сьогодні можна констатувати збіль-
шення кількості випадків звернення потер-
пілих до правоохоронних органів. Так, за 
даними Офісу Генерального прокурора, 
у 2020 році обліковано 2 212 криміналь-
них правопорушень за ст. 126-1 КК України, 
у 2021 році – 2 431 випадків [4] .

Окремої уваги заслуговує аналіз ознак 
процесу вчинення кримінального правопору-
шення. Не є домашнім насильством одиничне 
кримінальне правопорушення, що є результа-
том захисних дій зі сторони особи, щодо якої 
застосовувалось систематичне приниження, 
насильство тощо з боку іншого члена сім’ї. 
Домашнє насильство – це умисне система-
тичне вчинення фізичного, психологічного 
або економічного насильства щодо інших чле-
нів сім’ї. Ключовим моментом при розсліду-
ванні домашнього насильства є встановлення 
факту, що це не одиничне застосування фізич-
ного насильства або випадковий інцидент, 
хоча такі випадки можуть трапитись і вони 
також будуть оцінюватись правоохоронними 
органами, якщо будуть містити ознаки складу 
іншого кримінального правопорушення.

Слід звернути увагу на встановлення 
факту систематичності вчинення домаш-
нього насильства. Як слушно зауважують 
дослідники, відсутність єдиного підходу до 
розуміння поняття «систематичність» домаш-
нього насильства призводить до неефектив-
ного застосування статті 126-1 КК України, 
яка була спеціально розроблена для кримі-
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налізації домашнього насильства, яке має 
ознаки повторюваності, складається з окре-
мих епізодів, але в сукупності є одним три-
ваючим кримінальним правопорушенням 
[3, с. 12]. З цього приводу Верховний Суд 
вказав: «Словосполучення «систематичне 
вчинення фізичного, психологічного або еко-
номічного насильства» описує діяння. Закін-
ченим кримінальне правопорушення вва-
жається з моменту вчинення хоча б однієї із 
трьох форм насильства (фізичного, психоло-
гічного чи економічного) втретє, у результаті 
чого настав хоча б один із вказаних у законі 
наслідків. Не важливо, чи відображено в адмі-
ністративному протоколі поліції, в обмежу-
вальному приписі чи в іншому документі факт 
перших двох актів насильства. Факт докумен-
тування має значення для доказування систе-
матичності, але не більше, ніж інші передба-
чені законом докази» [5].

Наразі важливого значення набуває про-
блема вивчення особи потерпілого від домаш-
нього насильства з точки зору криміналістики. 
Значення даних, що отримані при вивченні 
цього питання, є досить важливими та інфор-
мативними. 

Як зазначають О. М. Калужна, І. Л. Іль-
ницький, з погляду механізму вчинення кри-
мінальних правопорушень, обов’язковою 
чи факультативною ознакою складу яких 
є потерпілий, усі їх умовно можна поділити 
на 2 групи: 1) кримінальні правопорушення, 
у механізмі вчинення яких потерпілий безпо-
середньо задіяний, є їх активним або й пасив-
ним учасником, але обов’язково учасником; 
2) кримінальні правопорушення, у механізмі 
яких потерпілий сприймає, зазнає негативних 
наслідків без власної участі під час вчинення 
злочину, а опосередковано – через наслідки 
[6, с. 90]. При вчиненні домашнього насиль-
ства потерпілий, безумовно, бере участь 
у його вчиненні, а відтак і в механізмі відо-
браження (слідоутворення). Тому при розслі-
дуванні цих категорій кримінальних правопо-
рушень необхідно розуміти, у які взаємодії, 
де, з ким і з чим потерпілий вступав у ході 

механізму вчинення злочину й, відповідно, 
визначати напрямки локалізації й пошуку слі-
дів цієї взаємодії. «Доказова інформація, що 
міститься в цих слідах, даватиме відповіді на 
багато запитань щодо предмета доказування 
у справі, щодо наявності/відсутності обста-
вин, які пом’якшують чи обтяжують вину, 
обставин для звільнення від кримінальної 
відповідальності тощо» [6, с. 90].

Ученими-криміналістами використову-
ються різні підстави для класифікації потер-
пілих. Ознаки потерпілого можна класифіку-
вати за статтю, віком, родинними зв’язками 
із суб’єктом кримінального правопорушення 
(подружжя, колишнє подружжя, діти, брати, 
сестри тощо), зловживання наркотиками 
чи алкоголем тощо. В. Ю. Шепітько конста-
тує, що система ознак, які стосуються особи 
потерпілого, має складну структуру. Вона 
охоплює загальні демографічні ознаки (стать, 
вік, місце проживання, роботи або навчання, 
професія, фах, освіта та ін.), дані про спосіб 
життя, риси характеру, навички та схильно-
сті, зв’язки й стосунки. Дані про потерпілого 
включають також відомості про його вікти-
мність (схильність деяких людей ставати 
жертвами певних злочинів, унаслідок низки 
обставин) [7, с. 278].

Проте для криміналістичної теорії і прак-
тики суттєвими виступають не тільки особи-
стісні якості потерпілого, але та їх поведінка 
до, у процесі й після вчинення криміналь-
ного правопорушення. Тому важливого зна-
чення набуває класифікація потерпілих за 
поведінкою до вчинення домашнього насиль-
ства (агресивна поведінка щодо інших чле-
нів сім’ї, пасивна поведінка), поведінка 
в процесі вчинення домашнього насильства 
(активний напад, активний захист, пасивний 
захист), а також поведінка після вчинення 
домашнього насильства, що може виражатись 
в активному захисті своїх прав (наприклад, 
особа звертається до правоохоронних органів 
чи органів місцевого самоврядування, вира-
жає тверду позицію у процесі розслідування 
тощо), нестійкій поведінці (наприклад, звер-
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тається до правоохоронних органів одразу 
після вчинення щодо неї домашнього насиль-
ства, а потім змінює свою позицію, йде на 
примирення з винним) або пасивній поведінці 
(потерпіла особа не звертається до правоохо-
ронних органів, замовчує факт вчинення щодо 
неї домашнього насильства).

Для криміналістичної класифікації домаш-
нього насильства важливого значення набуває 
аналіз ознак винного. Перш за все, береться 
до уваги його поведінка до, під час та після 
вчинення кримінального правопорушення. 
Так поведінка суб’єкта в процесі вчинення 
домашнього насильства не може бути пасив-
ною, оскільки дане кримінальне правопо-
рушення не може бути вчинено шляхом 
бездіяльності. Однак після вчинення кримі-
нального правопорушення поведінка винного 
може бути різною: явка з повинною у право-
охоронні органи, приховування криміналь-
ного правопорушення, намагання примири-
тися з потерпілою особою, вчинення нового 
кримінального правопорушення тощо. Цей 
аналіз дозволяє встановити ступінь суспіль-
ної небезпечності винного та визначити інди-
відуальний підхід при застосуванні заходів 
кримінально-правового впливу.

У 2020 році за вчинення домашнього насиль-
ства було повідомлено про підозру 1 678 особам. 
З них за віковими ознаками лідирують особи 
віком від 29 до 39 років (540 осіб, що становить 
32 %) та від 45 до 54 років (741 особа, що нара-
ховує 44 %). Менший відсоток складають особи 
віком від 18 до 28 років (усього 130 осіб, що 
становить 8 %) та від 55 до 59 років (114 осіб, 
що складає 7 %). Суб’єкти віком понад 60 років 
становлять найменший відсоток у цій групі (83 
особи, що нараховує 5 %). У вчинені домашнього 
насильства висувають обвинувачення й щодо 
жінок, однак відсоток цих випадків дуже низь-
кий (всього 3 % від загальної кількість осіб, що 
вчинили домашнє насильство). Приблизно таке 
ж відсоткове співвідношення за віком і статтю 
винних осіб, що вчинили домашнє насильство, 
фіксується й у 2021 році. Так у 2021 році за вчи-
нення домашнього насильства було повідом-

лено про підозру 1 905 особам. Лише до 7 з них 
було застосовано тримання під вартою. Винні 
у вчиненні кримінального правопорушення за 
віком 16-17 років – 1 (0,05 %), 18-28 років – 141 
особа (7 %), 29-39 років – 702 особи (37 %), 
45-54 роки – 801 особа (42 %), 55-59 років – 121 
особа (6 %), 60 і більше – 99 осіб (5 %). Жінки 
отримали повідомлення про підозру у вчиненні 
домашнього насильства у 68 випадках (4 %).

За освітою на час вчинення кримінального 
правопорушення найбільшу групу станов-
лять особи, що мають базову середню та про-
фільну середню освіту (у 2020 році – 1 160 
осіб, у 2021 році – 1 358 осіб). Професійну 
(професійно-технічну) освіту мали 402 особи 
у 2020 році, 406 – у 2021 році. Домашніх 
насильників з вищою освітою всього 58 осіб 
у 2020 році та 84 особи у 2021 році. 

Близько 26-28 % випадків домашнього 
насильства вчиняються особами в стані алко-
гольного сп’яніння. Так у 2020 році було 
зафіксовано 464 випадки, у а 2021 – 508. 
Приблизно такий же відсоток (26-27 %) ста-
новлять особи, що раніше вчиняли кримі-
нальні правопорушення (у 2020 році 440 
осіб, у 2021 – 516), з них більше як половина 
з незнятою чи непогашеною судимістю (у 
2020 році 251 особа, у 2021 – 323 особи) [8].

Залежно від мотивів вчинення домашнього 
насильства, можна виділити чотири групи аналі-
зованих кримінальних правопорушень. Першу 
групу об’єднують випадки вчинення домаш-
нього насильства з мотивів самоствердження, 
що може проявлятись у бажанні винного під-
твердити всій авторитет у сім’ї, схильність 
мати перевагу, бажання винного примусити 
потерпілу особу підкоритися, вимістити злість, 
що виникла в результаті конфліктів з іншими 
членами сім’ї, що пов’язано із неможливістю 
винного повноцінно реалізовувати свою роль 
у сім’ї, бажання заподіяти потерпілій особі 
страждання, біль або іншу шкоду. Батьки зга-
няють злість, вчиняючи домашнє насильство 
щодо дітей через побутові проблеми, особисті 
невдачі, проблеми на роботі. 

Другу групу складають випадки домаш-
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нього насильства, що вчиняються з мотивів 
виховання, з бажанням дисциплінувати інших 
членів сім’ї, вплинути на їхню поведінку 
з метою припинення примх, небажаних вчин-
ків тощо.

Третя група поєднує випадки домашнього 
насильства, які продиктовані бажанням звіль-
нитися від потерпілого і від пов’язаних з цим 
клопотів, від необхідності піклуватися, догля-
дати, брати на себе відповідальність тощо. 
Такий мотив, що полягає в бажанні позбави-
тись від інших членів сім’ї, може перерости 
в мотив вчинення умисного вбивства.

Четверту групу складають випадки вчи-
нення домашнього насильства з корисливими 
мотивами. Наприклад, домашнє насильство 
продиктовано бажанням придбати майно або 
право на майно неповнолітнього потерпілого, 
бажання позбутися обов’язку сплачувати алі-
менти, виселити потерпілого із житла тощо.

 Таким чином, у більшості випадків вчи-
нення домашнього насильства мотивується 
бажанням винного мати владу і контроль 
у сімейних відносинах. 

Як слушно зауважили Н. І. Гнатюк та 
О. М. Василенко, «насильством в сім’ї є дія, 
за допомогою якої добиваються необмеженої 
влади над людиною, повного контролю пове-
дінки, думок, почуттів іншої людини» [9, с. 19]. 

Судова практика теж приділяє увагу 
мотиву вчинення домашнього насильства. Так 
Верховний Суд визначив, що для визнання 

злочину, пов’язаного з домашнім насиль-
ством, його діяння повинно мати на меті 
підтримання панівного становища по відно-
шенню до потерпілої особи. Суд прийшов 
до висновку, що Стамбульською Конвенцією 
домашнє насильство розуміється як певний 
спосіб поведінки, якою одна особа намага-
ється утвердити або підтримати контроль 
над іншою особою, що відноситься до пев-
ної вразливої групи і знаходиться у вразливій 
ситуації [10].

Висновки. Запропонована класифікація 
випадків домашнього насильства має наукове 
значення не тільки для подальших наукових 
досліджень, для удосконалення методики роз-
слідування домашнього насильства, для фор-
мування порядку слідчих (розшукових) дій та 
прогнозування слідчих ситуацій. 

Запропоновані класифікації основних кри-
міноутворюючих ознак домашнього насиль-
ства складають теоретичну основу кримі-
налістичної характеристики домашнього 
насильства, можуть бути покладені в основу 
планування розслідування у кримінальних 
провадженнях. Беручи до уваги криміналіс-
тичну класифікацію, що запропонована нами, 
можемо спрогнозувати напрямки її викори-
стання для пошуку доказової інформації та 
формування доказової бази учасника кримі-
нального провадження, вибору тактики пове-
дінки під час проведення окремих слідчих та 
інших процесуальних дій.

Анотація
У статті розглянуто проблемні питання криміналістичної класифікації домашнього насиль-

ства, що має важливе значення для загальної криміналістичної характеристики будь-якого 
кримінального правопорушення. Автором досліджено теоретичні основи такої класифікації 
та встановлено, що запропонована класифікація випадків домашнього насильства має наукове 
значення не тільки для подальших наукових досліджень, а й для удосконалення методики роз-
слідування домашнього насильства, для формування порядку слідчих (розшукових) дій та про-
гнозування слідчих ситуацій. 

Встановлено, що основою криміналістичної класифікації домашнього насильства є дві 
самостійні групи ознак – ознаки механізму кримінального правопорушення і ознаки діяльно-
сті щодо їх виявлення, розкриття та розслідування. 

Окрему увагу привернуто до проблем встановлення ознаки «систематичність» при аналізі 
домашнього насильства, визначено основні мотиви вчинення даного кримінального правопо-
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рушення. Досліджено питання криміналістичної характеристики особи потерпілого та особи 
винного. Запропоновано залежно від мотивів вчинення домашнього насильства виділити 
чотири групи аналізованих кримінальних правопорушень. Крім того, встановлено домінуючі 
мотиви вчинення домашнього насильства, вказано на необхідність їх детального вивчення та 
аналізу. Зроблено висновок, що у більшості випадків вчинення домашнього насильства моти-
вується бажанням винного мати владу і контроль у сімейних відносинах.

Запропоновані класифікації основних криміноутворюючих ознак домашнього насильства 
складають теоретичну основу криміналістичної характеристики домашнього насильства, 
можуть бути покладені в основу планування розслідування у кримінальних провадженнях. 
Беручи до уваги криміналістичну класифікацію, що запропонована нами, можемо спрогнозу-
вати напрямки її використання для пошуку доказової інформації та формування доказової бази 
учасника кримінального провадження, вибору тактики поведінки під час проведення окремих 
слідчих та інших процесуальних дій. 

Ключові слова: домашнє насильство, криміналістична характеристика, розслідування, кла-
сифікація ознак домашнього насильства.

Volobuyeva O.O. Theoretical basis of criminal classification of domestic violence
The scientific article deals with problematic issues of criminalistic classification of domestic 

violence, which is important for the general criminalistic characterization of any criminal offense. 
The theoretical foundations of such a classification is investigated by the author and it is established 
that the proposed classification of cases of domestic violence is of scientific importance not only for 
further scientific research, but also for improving the methodology of investigating domestic violence 
and for forming the order of investigative (search) actions and forecasting investigative situations.

It is established that the basis of the criminalistic classification of domestic violence is two 
independent groups of signs – the signs of the mechanism of the criminal offense and the signs of 
activity related to their detection, disclosure and investigation.

Particular attention is paid to the problems of establishing the «systematic» feature in the analysis 
of domestic violence, and the main motives for committing this criminal offense are determined. 
The issue of forensic characterization of the identity of the victim and the identity of the offender is 
investigated. It is proposed to distinguish four groups of analysed criminal offenses depending on 
the motives for committing domestic violence. In addition, the dominant motives for committing 
domestic violence are established, and the need for their detailed study and analysis is indicated. It is 
concluded that in most cases, the commission of domestic violence is motivated with the offender’s 
desire to have power and control in family relations.

The proposed classifications of the main crime-forming signs of domestic violence constitute the 
theoretical basis of the forensic characterization of domestic violence, and can be used as a basis for 
planning investigations in criminal proceedings. Taking into account the criminological classification 
proposed by us, we can predict the directions of its use for the search for evidentiary information and 
the formation of the evidence base of a participant in criminal proceedings, the choice of tactics of 
behaviour during individual investigative and other procedural actions.

Key words: domestic violence, forensic characteristics, investigation, classification of signs of 
domestic violence.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 
В УМОВАХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Постановка проблеми. В продовж остан-
ніх десятиліть військові конфлікти стали при-
чиною масштабного руйнування життя міль-
йонів людей. В умовах чисельних військових 
конфліктів, що відбуваються в різних куточ-
ках світу відбуваються серйозні порушення 
прав людини. За певних умов дані порушення 
можуть представляти собою військові зло-
чини та злочини проти людяності, геноцид 
народу чи певної етнічної групи. 

Методи введенні військових конфліктів не 
є сталими і постійно змінюються, що ставить 
перед міжнародним гуманітарним правом 
завдання враховувати ці зміни аби не допу-
стити прогалин в захисті прав людини. Тому 
питання захисту прав людини в умовах зброй-
них конфліктів привертає все більшу увагу 
сучасних дослідників у галузі міжнародного 
гуманітарного права та прав людини. 

Метою даного дослідження є аналіз осо-
бливостей міжнародного захисту прав людини 
під час збройних конфліктів.

Аналіз наукових публікацій. Дослі-
дженню міжнародних норм, спрямованих на 
захист прав людини під час збройних кон-
фліктів присвячені праці таких вітчизняних 
і зарубіжних дослідників, як: Р. Алямкін, 
Ф. Бані-Насер, Є. Білозьоров, М. Глушко, 
М. Гнатовський, Д. Казначеєв, Д. Коваль, 
О. Мережко, В. Мицик, А. Орахелашвили, 
А. Полторак, Ж. Ж. Пікте, В. Репецький, 
О. Розумовський, С. В. Саяпін, О. Сенаторова, 
Л. Тимченко, О. Тіунов, Д. Шелтон, М. Щер-
біна, Х. Ярмакі та інші. 

Виклад основного матеріалу. Права 
людини проголошуються найважливішою 
людською цінністю, що визнається у всьому 
світі. Дане положення знайшло своє закрі-
плене у ключових міжнародних документах. 
«Визнання гідності, яка властива всім членам 
людської родини, і рівних та невід’ємних їх 
прав є основою свободи, справедливості та 
загального миру…» – з таких слів почина-
ється один з фундаментальних, базових доку-
ментів, що визнаний більшістю держав світу, 
Загальна декларація прав людини, прийнята 
Генеральною Асамблеєю ООН в 1948 році.

Права людини особливо вразливі під час 
військових конфліктів. Саме тому даний аспект 
підлягає міжнародно-правовому регулюванню. 
Ключовими документами в області введення 
військових конфліктів, безперечно, є Женевські 
конвенції і Додаткові протоколи до них, котрі за 
своїм змістом виступають певним фундамен-
том в регулюванні питань захисту людей, що не 
приймають участь безпосередньо в військових 
конфліктах. Так, 12 серпня 1949 року в Женеві 
були прийняті наступні документи:

– Конвенція про поліпшення долі поранених 
і хворих у регулярних арміях (Конвенція І);

– Конвенція про поліпшення долі поране-
них, хворих і осіб, що постраждали в кора-
бельних аваріях, зі складу збройних сил на 
морі (Конвенція ІІ);

– Конвенція про поводження з військово-
полоненими (Конвенція ІІІ);

– Конвенція про захист цивільного насе-
лення під час війни (Конвенція ІV).
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Незважаючи на значний обсяг вказаних 
документів, вже в 1977 році під час виник-
нення масштабного національно-визвольного 
руху стало зрозуміло, що даних документів 
недостатньо для забезпечення та гаранту-
вання прав людини, наслідком чого стало 
прийняття двох додаткових протоколів:

– Додатковий протокол І до Женевської 
конвенції 1949 р., що стосується захисту 
жертв міжнародних збройних конфліктів.

– Додатковий протокол ІІ до Женевської 
конвенції 1949 р., що стосується захисту 
жертв збройних конфліктів не міжнародного 
характеру.

Дані конвенції застосовуються у разі ого-
лошеної війни або будь-якого збройного кон-
флікту, навіть якщо одна з воюючих сторін не 
визнає стану війни, і у разі окупації території, 
навіть якщо ця окупація не зустріне зброй-
ного опору. Положення Женевських конвен-
цій є обов’язковими як для країн що їх рати-
фікували, нейтральних країн, так і тих, хто не 
є учасником згаданих конвенцій. 

Саме на Женевських конвенціях базується 
діяльність чисельних міжнародних організа-
цій, що покликані сприяти дотриманню даних 
конвенцій та протоколів до них, зокрема, 
Міжнародного Комітету Червоно Хреста та 
Червоного Півмісяця, ключовими завданнями 
яких є захист життя та людської гідності гро-
мадян, що постраждали в наслідок військових 
конфліктів та насилля, спричиненого даними 
конфліктами. 

Як слушно зазначає Д. Казначеєв, основна 
мета чотирьох Женевських конвенцій поля-
гала в тому, щоб встановити гуманітарні пра-
вила, яких слід дотримуватися в міжнарод-
ному збройному конфлікті. У Конвенції про 
захист цивільного населення під час війни 
перелічено дії, від яких сторони повинні утри-
муватися за будь-яких обставин. Сюди вхо-
дять дії, які визнані такими, що порушують 
основні права людини, забороняється насилля 
над життям й особистістю, зокрема всі види 
вбивств, заподіяння каліцтва, жорстоке пово-
дження й тортури; захоплення заручників; 

наруга над людською гідністю, зокрема обра-
зливе та принизливе поводження; а також 
недотримання багатьох прав на належну про-
цедуру. Конвенція рішуче забороняє викори-
стання живого щита. Вона також передбачає, 
що цивільні особи не можуть бути приму-
шені працювати на державу-окупанта, якщо 
не дотримано певних суворих умов (ст. 51) 
[4, с. 82].

Закони та звичаї війни в даний час станов-
лять певну сукупність міжнародно-правових 
і моральних принципів, що регулюють права 
та обов’язки воюючих сторін та нейтральних 
держав під час війни, мета якої – усунення 
найбільш жорстоких форм ведення бойових 
дій, покращення долі поранених, хворих та 
військовополонених, захист мирного насе-
лення, недопущення надмірного насильства 
між ворогуючими сторонами стосовно як 
один одного, так і осіб, які безпосередньо не 
беруть участь у воєнних діях [4, с. 82].

 Сучасне міжнародне право передбачає 
фундаментальну відповідальність кожної 
окремої держави за забезпечення правових 
стандартів під час збройних конфліктів як все-
редині країни, так і за її межами. Відповідно 
до норм міжнародного гуманітарного права 
до числа суб’єктів, яким надається захист 
відносяться: 1) комбатанти, що беруть участь 
у збройному конфлікті. Їх не вважають належ-
ними до категорії «захищені особи», оскільки 
напад на них може бути правомірним. При 
цьому міжнародне гуманітарне право містить 
норми, що захищають комбатантів від засобів 
та методів війни, які спричиняють їм надмірні 
страждання або роблять їхню загибель неми-
нучою; 2) комбатанти hors de combat – пора-
нені, хворі або такі, що зазнали корабельної 
аварії, положення про захист яких передба-
чені в Женевській конвенції; 3) військово-
полонені – комбатанти, які склали зброю та 
здалися, або комбатанти, що були захоплені 
в полон супротивником; головним інстру-
ментом, що присвячений їхньому захисту, 
є Женевська конвенція ІІІ; 4) цивільні особи 
під владою супротивника [6, с. 47].
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На думку М. Гнатовського цивільне насе-
лення потребує захисту міжнародного гума-
нітарного права у двох аспектах: 1) під час 
активної фази збройного конфлікту – від 
того, щоб стати об’єктом збройного нападу та 
наслідків застосування сили проти військових 
об’єктів і комбатантів противника; 2) коли 
вони потрапляють під владу супротивника 
(зокрема, коли опиняються на території 
супротивної держави). У першому випадку 
мова йде про застосування зазначених нижче 
принципів розрізнення та пропорційності. 
У другому випадку основним застосовним 
джерелом міжнародного гуманітарного права 
є Женевська конвенція (IV) про захист цивіль-
ного населення під час війни від 12 серпня 
1949 року, яка захищає осіб, які в будь-який 
час і за будь-яких обставин опиняються в кон-
флікті або окупації, під владою сторони кон-
флікту або держави-окупанта, громадянами 
якої вони не є. Женевська конвенція (IV) про 
захист цивільного населення під час війни 
містить загальні правила, які застосовуються 
як до всіх осіб, які отримують захист міжна-
родного гуманітарного права (санітарні та 
безпечні зони, евакуація, медична допомога), 
так і до тих, що стосуються «осіб, які пере-
бувають під захистом» у значення ст. 4 цієї 
Конвенції (гарантії гуманного поводження). 
Женевська конвенція містить норми, що сто-
суються громадян противника, які перебува-
ють на території сторони конфлікту. Також 
Женевська конвенція регулює захист цивіль-
них осіб, які перебувають на окупованій тери-
торії [3, с. 45].

Проблема військових конфліктів має бага-
товікову історію, і це говорить про те, що 
«придушити та викорінити таке явище як 
війна не представляється можливим, однак, 
єдиним можливим варіантом, на думку 
Р. Джексона, «порятунком ситуації», є макси-
мальне забезпечення і захист цивільних осіб 
в умовах збройного конфлікту [7].

Дотримання прав людини в умовах вій-
ськових конфліктів є доволі проблематичним 
в плані забезпечення та реалізації в зв’язку 

з масштабністю військових дій та апріорі 
тягне за собою порушення прав та свобод 
мирного населення. Основними правами, 
щодо яких відбуваються масові порушення 
під час збройних конфліктів, є наступні: 
1) право на життя, захист від катувань та 
нелюдського поводження; 2) право на спра-
ведливий судовий розгляд; 3) право на повагу 
до сімейного та особистого життя; 4) свобода 
вільного пересування; 5) право на свободу та 
особисту недоторканність; 6) свобода думки, 
совісті та релігії; 7) свобода мирних зібрань 
і асоціацій; 8) свобода об’єднань; 9) право на 
свободу слова і вираження поглядів; 10) право 
власності; 11) право на гідний рівень життя; 
12) право на освіту; 13) протидія всім проявам 
дискримінації; 14) права внутрішньо перемі-
щених осіб; 15) права жінок; 16) права дітей; 
17) права людей з інвалідністю; 18) права 
вразливих груп населення; 19) право на участь 
в управлінні державними справами.

Найбільшою соціальною цінністю і пере-
думовою усіх інших прав є право на життя. 
Будь-який каталог прав людини, що міститься 
в універсальних та регіональних стандар-
тах прав людини, закріплює право на життя 
як фундаментальне, від’ємне право людини. 
Незважаючи на це, право на життя має віднос-
ний характер і за певних юридичних і фактич-
них умов, може бути правомірно обмеженим. 
На практиці, головною загрозою і перешко-
дою для реалізації цього права стають збройні 
конфлікти. Адже незаконні дій з боку бойо-
виків та найманців, збільшення незаконного 
обігу зброї, неналежного надання медичної 
допомоги громадянам – це ті фактори, що без-
посередньо посягають на дане право. 

Норми міжнародного гуманітарного права 
закріплюють дозвіл на обмеження права на 
життя відносно тих осіб, які безпосередньо 
приймають участь в військових діях з мірку-
вань військової необхідності з метою встанов-
лення балансу між воюючими сторонами та 
дотримання гуманності. Ключові принципи 
міжнародного гуманітарного права спрямо-
вані на захист осіб від руйнівних наслідків вій-



104 № 17/2022                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ  
ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

ськових дій, і як такі, можуть розглядатися як 
конкретизуючи право на життя. Один із при-
кладів – це принцип проведення відміннос-
тей, котрий передбачає, що цивільні особи не 
можуть бути об’єктом прямого нападу під час 
збройних конфліктів, захищає цивільних осіб.

В багатьох сучасних військових конфлік-
тах втрати серед цивільного населення та 
руйнування цивільної інфраструктури є не 
просто особливостями війни, а наслідками 
цілеспрямований дій, що застосовуються 
проти тих, хто не приймає участі в військо-
вих діях. В багатьох конфліктах воюючі сто-
рони навмисно спрямовують свою зусилля 
проти цивільного населення з метою приско-
рення військової капітуляції або ж, щоб зни-
щити частину населення. Досить часто межа 
між цивільним населенням та комбатантами 
є нечіткою. Останні нерідко шукають приту-
лок в містах та селах і використовують мирне 
населення в якості живого щита. 

Женевські конвенції 1949 року та Додаткові 
протоколи до них 1977 року чітко встанов-
люють обов’язок сторін конфлікту захищати 
цивільне населення та цивільні об’єкти від 
нападів. Так, згідно з п. 4 ст. 51 Додаткового 
протоколу І, стосовно цивільного населення 
заборонено напади невибіркового характеру, 
а також напади в порядку репресалій, якими 
є напади, не спрямовані на конкретні військові 
об’єкти, напади, під час яких застосовуються 
методи або засоби ведення воєнних дій, що 
не можуть бути спрямовані на конкретні вій-
ськові об’єкти, напади, під час яких застосову-
ються методи або засоби ведення воєнних дій, 
наслідки яких не можуть бути обмежені, як це 
вимагається згідно з цим Протоколом; і які, 
таким чином, у кожному такому випадку пора-
жають воєнні об’єкти й цивільних осіб або 
цивільні об’єкти, не розрізняючи їх [1, с. 184]. 
Присутність або пересування цивільного насе-
лення чи цивільних осіб не можна використо-
вувати для захисту пунктів або районів від 
воєнних дій, зокрема у спробах захистити вій-
ськові об’єкти від нападу або прикрити воєнні, 
сприяти чи перешкодити їм, а тому сторонам 

конфлікту забороняється скеровувати пере-
сування цивільного населення або цивільних 
осіб з метою спробувати захистити військові 
об’єкти від нападу чи прикрити воєнні опера-
ції. При проведенні певних воєнних операцій 
кожна з воюючих сторін повинна постійно 
виявляти турботу про те, щоб оберігати 
цивільне населення, цивільних осіб і цивільні 
об’єкти від нападу [2, с. 84]. 

У контексті забезпечення прав людини 
в умовах військових конфліктів особливого 
значення набуває право на отримання гума-
нітарної допомоги. Відповідно до положень 
ст. 30 Женевської конвенції (IV) про захист 
цивільного населення під час війни, «осо-
бам, що перебувають під захистом, повинні 
бути надані всі можливості звертатися до дер-
жав-покровительок, до Міжнародного комі-
тету Червоного Хреста, до Національного 
товариства Червоного Хреста (Червоного 
Півмісяця, Червоного Лева та Сонця) країни, 
у якій вони перебувають, а також до будь-якої 
іншої організації, яка зможе надати їм допо-
могу». А ст. 55 Женевської конвенції (IV) про 
захист цивільного населення під час війни 
передбачає, що окупаційна держава зобов’я-
зана за допомогою всіх наявних засобів забез-
печувати населення продуктами харчування 
та медичними матеріалами; зокрема, поста-
чати необхідні продукти харчування, медичні 
матеріали та інші припаси, якщо ресурсів 
окупованої території виявиться недостатньо; 
держава-покровителька має право будь-коли 
здійснити перевірку стану постачання про-
дуктів харчування та медичних матеріалів на 
окупованій території.

Насильницьке переміщення – це ще одне 
порушення прав людини, що пов’язане зі 
збройними конфліктами. Жінки, діти, люди 
похилого віку несуть на собі весь тягар та 
жахіття збройних конфліктів. Безсумнівно, 
насильницьке переміщення населення, що 
відбувається в ході збройного конфлікту, поз-
бавляє велику кількість людей звичних умов 
життя, домівки, роботи, засобів виробництва, 
призводить до втрати власного бізнесу тощо. 
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Переміщені особи часто систематично підда-
ються жорстокому поводженню та не мають 
належного фізичного захисту, що спонукає їх 
залишати домівки, своїх близьких і йти світ 
за очі аби зберегти найцінніше – своє життя.

Згубні наслідки мають порушення права 
на охорону здоров’я. В районах, де ведуться 
повномасштабні військові дії дане право 
зазначає чисельних порушень. Як вірно заува-
жує Н. Опольська, поширюються соціально 
небезпечні та інфекційні хвороби, відбува-
ється скорочення програм імунізації, погір-
шується доступ до послуг охорони здоров’я. 
Незважаючи на норми та звичаї, закріплені 
міжнародним гуманітарним правом, об’єк-
тами обстрілів стають заклади охорони здо-
ров’я, автомобілі швидкої допомоги, існує 
гостра нестача медичного обладнання та ліків 
[5, с. 279]. Неможливість отримати медичну 
допомогу неспівмірно впливає на найуразли-
віші групи, що є прямим порушенням права 
на охорону здоров’я. 

Захисний механізм міжнародного гумані-
тарного права розповсюджується на хворих 
та поранених. Поранені та хворі, незалежно 
від релігійної приналежності, політичних 
переконань, сексуальної орієнтації, кольору 
шкіри, статі, національності, соціального 
походження користуються однаковими гаран-
тіями, закріпленими в конвенції. Сторони 
конфлікту мають виконувати по відношенню 
до хворих та поранених цілу низку зобов’я-
зань, зокрема: ставитись з повагою, захищати 
від наслідків військових дій, від небезпеки 
та несправедливого відношення, гарантувати 
гуманне відношення без будь-яких проявів 
дискримінації, повагу до їх життя, фізичну 
та моральну недоторканість. По відношенню 
до всіх поранених і хворих, незалежно від 
того, на якій стороні вони воюють, норми 
міжнародного гуманітарного права заборо-
няють вчинення наступних дій: наукові або ж 
медичні експерименти, трансплантація орга-
нів, катування, фізичні тортури, нелюдського 
або такого, що принижує гідність пово-
дження, вбивства, мордування, взяття заруч-

ників, застосування покарання без вироку 
суду тощо. 

 Окремим проявом порушення прав людини 
є неможливість в повній мірі забезпечити 
право на освіту. Зазвичай, в зонах військових 
конфліктів не мають змоги функціонувати 
дошкільні, загальноосвітні, професійно-тех-
нічні, вищі та позашкільні навчальні заклади, 
що шкодить безпосередньо розвитку дітей.

На відміну від міжнародних стандартів 
в області прав людини, котрі передбачають 
можливості відступу від деяких прав людини 
(напр.., Європейська конвенція про захист 
прав людини і основоположних свобод перед-
бачає, що з метою захисту інтересів держави, 
національної безпеки, економічного добро-
буту, здоров’я та моралі суспільства, прав 
і свобод інших людей чи запобігання зло-
чинам або заворушенням країни-учасниці 
можуть обмежувати права людини, проголо-
шені Конвенцією), міжнародне гуманітарне 
право представляє собою певні мінімальні 
стандарти в області прав людини відхід від 
яких є неприпустимим за жодних обставин. 
Квінтесенцією міжнародно-правових норм, 
що регламентують правила ведення війни, 
є наступні постулати:

– заборона вбивати та калічити супро-
тивника, якщо він полонений або ж він вий-
шов з ладу і не представляє загрози;

– особи, що не приймають участь у вій-
ськових діях за будь-яких умов зберігають за 
собою право на захист та гуманне відношення 
без проявів дискримінації, поваги до їх життя, 
фізичну та моральну недоторканість;

– особи, що потрапили в полон в наслідок 
військових дій мають право на отримання 
допомоги, листування з родиною, поваги до 
їх життя, гідності;

– сторони конфлікту обмежені в засобах 
ведення війни. Забороняється використо-
вувати таку зброю, а також методи ведення 
бойових дій, що можуть призвести до неви-
правданих втрат;

– сторони військових конфліктів мають 
чітко розмежовувати комбатантів та цивільне 
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населення і, по можливості, уникати ситуацій, 
в котрих би останні ставали об’єктом нападу 
та збройної агресії;

– заборона використання фізичних та 
моральних катувань, тілесних покарань, 
а також жорстокого та нелюдського пово-
дження;

– захисту підлягають поранені та хворі. 
Вони мають бути підібрані і забезпечені 
належним доглядом з боку тієї сторони кон-
флікту, під владою якої знаходяться. 

Висновки. Зважаючи на викладене вище, 
хотілося б зазначити, що збройні конфлікти 
спалахують в різних куточках світу, тому 
зберігається потреба в міжнародно-правовій 
регламентації законів війни. Але жодні між-
народно-правові договори, спрямовані на вре-
гулювання законів війни, не можуть висту-

пати гарантами дотримання прав людини, 
якщо немає волі до застосування цих угод за 
всіх умов. 

Розглядаючи стан забезпечення прав 
людини в умовах збройних конфліктів, є всі 
підстави стверджувати, що повне дотримання 
прав та свобод людини фактично неможливе, 
адже сам характер військових дій передбачає 
масштабність і апріорі тягне порушення прав 
та законних інтересів цивільного населення. 
Єдиним механізмом врегулювання питання 
забезпечення прав людини під час збройних 
конфліктів є прагнення самих учасників міні-
мізувати втрати серед цивільного населення, 
а також, за можливості, максимально не допу-
стити порушення фундаментальних прав та 
свобод людини, що гарантуються універсаль-
ними стандартами прав людини. 

Анотація 
У статті розглядається проблема забезпечення, реалізації та захисту основних прав і закон-

них інтересів людини під час військових конфлікті, а також шляхи їх збереження та макси-
мального захисту в умовах війни. 

Визначено, що ключовими документами в області введення військових конфліктів є Жене-
вські конвенції і Додаткові протоколи до них, котрі за своїм змістом виступають певним фун-
даментом в регулюванні питань захисту людей, що не приймають участь безпосередньо в вій-
ськових конфліктах.

Звернено увагу на те, що норми міжнародного гуманітарного права щодо захисту прав 
людини в умовах військових конфліктів спрямовані на усунення найбільш жорстокіших форм 
ведення бойових дій, покращення долі поранених, хворих та військовополонених, захист мир-
ного населення, недопущення надмірного насильства між ворогуючими сторонами, так і осіб, 
що не беруть участь у військових діях.

Розглянуто основні порушення прав людини під час збройних конфліктів. Окрема увага 
приділена правовій природі міжнародного гуманітарного права, котре ґрунтується на принци-
пах гуманності, природності та реалістичності щодо забезпечення прав людини під час зброй-
них конфліктів. 

Доводиться теза про те, що єдиним механізмом врегулювання питання забезпечення прав 
людини під час збройних конфліктів є прагнення самих учасників мінімізувати втрати серед 
цивільного населення, а також, за можливості, максимально не допустити порушення фун-
даментальних прав та свобод людини, що гарантуються універсальними стандартами прав 
людини.

Констатовано, що повне дотримання прав та свобод людини фактично неможливе, адже сам 
характер військових дій передбачає масштабність і тягне порушення прав та законних інтере-
сів цивільного населення. 

Ключові слова: права людини, збройний конфлікт, міжнародне гуманітарне право, міжна-
родне право прав людини, конвенції.
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Gromovenko K.V. Peculiarities of human rights protection in the conditions of armed conflicts
The article examines the problem of ensuring, implementing and protecting the basic rights and 

legitimate interests of a person during a military conflict, as well as the ways of their preservation and 
maximum protection in the conditions of war.

It was determined that the key documents in the field of military conflicts are the Geneva 
Conventions and Additional Protocols to them, which, according to their content, act as a certain 
foundation in regulating issues of protection of people who do not directly participate in military 
conflicts.

Attention was drawn to the fact that the norms of international humanitarian law regarding the 
protection of human rights in the context of military conflicts are aimed at eliminating the most 
brutal forms of warfare, improving the fate of the wounded, sick and prisoners of war, protecting the 
civilian population, preventing excessive violence between warring parties and individuals that do 
not participate in military operations.

The main violations of human rights during armed conflicts are considered. Special attention is paid 
to the legal nature of international humanitarian law, which is based on the principles of humanity, 
naturalness and realism regarding the provision of human rights during armed conflicts.

The thesis is proved that the only mechanism for settling the issue of ensuring human rights during 
armed conflicts is the desire of the participants themselves to minimize losses among the civilian 
population, and also, if possible, to prevent violations of fundamental human rights and freedoms 
guaranteed by universal human rights standards.

It was established that full observance of human rights and freedoms is actually impossible, 
because the very nature of military operations implies a large-scale and entails violation of the rights 
and legitimate interests of the civilian population.

Key words: human rights, armed conflict, international humanitarian law, international human 
rights law, conventions.
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ЗАСТОСУВАННЯ СУДАМИ УКРАЇНИ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ 
З ПРАВ ЛЮДИНИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Головне положення Конвенції про захист 
прав та основоположних свобод (надалі – 
Конвенція), яка захищає власність, є стаття 
1 Протоколу № 1 до Конвенції (надалі – ст. 
1 Протоколу). В той же час, на момент укла-
дення Конвенції розробники не включили 
право власності до тих прав, що підлягають 
захисту. Це положення було передбачене та 
включене згодом. У процесі укладення змісту 
Конвенції виникали спори щодо доцільності 
віднесення права власності до тих глобальних 
прав, що захищаються ЄСПЛ. 

Зі змісту статті 1 Протоколу вбачається, що 
«кожна фізична або юридична особа має право 
мирно володіти своїм майном. Ніхто не може 
бути позбавлений своєї власності інакше як 
в інтересах суспільства і на умовах, передба-
чених законом і загальними принципами між-
народного права. Проте попередні положення 
жодним чином не обмежують право держави 
вводити в дію такі закони, які вона вважає 
за необхідне, щоб здійснювати контроль за 
користуванням майном відповідно до загаль-
них інтересів або для забезпечення сплати 
податків чи інших зборів або штрафів» [1].

Для отримання захисту згідно зі ст. 1 Пер-
шого протоколу, особа повинна мати хоч якесь 
право, передбачене національним законодав-
ством, яке може вважатися правом власності 
з точки зору Конвенції. 

Як і поняття «цивільних прав і обов’язків», 
концепція «майна» в розумінні статті 1 Пер-

шого протоколу до Конвенції має автономне 
значення, тобто не обмежується власністю на 
матеріальні речі та не залежить від формаль-
ної класифікації у внутрішньому праві: певні 
інші права та інтереси, що становлять активи, 
також можуть вважатися «правом власності», 
а відтак і «майном». Отже, при з’ясуванні 
змісту поняття «майно» недостатньо керува-
тися національним законодавством держав-у-
часниць Конвенції. Щоб вирішити питання 
щодо застосування ст. 1 Першого протоколу 
до Конвенції до конкретної справи, Суд пови-
нен з’ясувати, чи надають обставини справи 
в цілому заявнику право на самостійний інте-
рес, що захищається цією статтею. 

Так, аналізуючи практику розгляду Судом 
справ щодо порушення права володіння май-
ном, Т. Фулей зазначає, що поняття «майно», 
як і «власність», має досить широке тлума-
чення й охоплює цілу низку економічних 
інтересів (активів) – як матеріальних, так 
і нематеріальних [2, с. 128]. Крім того, вище-
зазначеним автором було проведено система-
тизацію справ, що розглядалися ЄСПЛ щодо 
порушення права власності у контексті статті 
1 Першого протоколу. 

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про 
виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини» суди 
застосовують як джерело права при розгляді 
справ положення Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод 1950 року 
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та протоколів до неї, а також практику ЄСПЛ 
та Європейської комісії з прав людини [3].

Отже, рішення ЄСПЛ визначені на законо-
давчому рівні як джерело права та є обов’яз-
ковими для використання національними 
судами.

Розглядаючи судову практику Укра-
їни в контексті застосування рішень ЄСПЛ 
у сфері захисту права власності, розглянемо 
деякі спори щодо «майна» у співвідношенні 
актуальних рішень ЄСПЛ та ухвалених 
рішень національних судів України.

Так, ЄСПЛ розглянув справи у контексті 
статті 1 Першого протоколу щодо порушення 
права власності, де об’єктами були [2, с. 128]:

1) «активи», які можуть виникнути, 
зокрема, на підставі позову про відшкоду-
вання шкоди, який виникає з її заподіянням 
(«Прессос Компанія Нав’єра С.А. та інші 
проти Бельгії» (Pressos Compania Naviera S.A. 
and Others v. Belgium) (1), заява № 17849/91, 
рішення від 28 жовтня 1995 р.;

2) «правомірні очікування»/«законні спо-
дівання» вчиняти певні дії відповідно до вида-
ного державними органами дозволу (напри-
клад, правомірні сподівання бути здатним 
здійснювати запланований розвиток терито-
рії, з огляду на чинний на той час дозвіл на 
промислове освоєння землі (Справа «Пайн 
Велі Девелопмент Лтд. та інші проти Ірлан-
дії» (Pine Valley Developments Ltd and Others 
v. Ireland), заява № 12742/87, рішення від 23 
жовтня 1991 р.).

Так, у постанові Верховного Суду від 28 
березня 2023 року по cправі № 903/382/22, 
Суд застосував правову позицію ЄСПЛ викла-
дену у справі «Пайн Велі Девелопмент Лтд. 
та інші проти Ірландії». У червні 2022 року 
керівник окружної прокуратури звернувся 
до Господарського суду Волинської області 
в інтересах держави в особі Любомльської 
міської ради з позовом до ТОВ «Волинь-Ре-
гіон Плюс» про визнання недійсними резуль-
татів електронного аукціону на право оренди 
єдиного майнового комплексу комунального 
підприємства, оформлених протоколом елек-

тронного аукціону, затверджених рішенням 
виконавчого комітету Любомльської міської 
ради; визнання недійсним договору оренди 
єдиного майнового комплексу комунального 
підприємства, укладеного між Любомль-
ською міською радою та ТОВ «Волинь-Регіон 
Плюс»; зобов’язання ТОВ «Волинь-Регіон 
Плюс» повернути за актом прийому-передачі 
Любомльській міській раді об’єкт оренди – 
єдиний майновий комплекс комунального під-
приємства. Позов обґрунтовано порушенням 
вимог закону при оголошенні та проведенні 
аукціону з оренди єдиного майнового комп-
лексу та укладенні оспорюваного договору 
оренди за результатами такого аукціону. 

Верховний Суд у цій справі звернув увагу на 
наступне: «виходячи зі змісту рішення Євро-
пейського суду з прав людини «Стретч проти 
Сполученого Королівства» від 24.06.2003 р. 
майном у значенні статті 1 Протоколу 1 до 
Конвенції вважається законне та обґрунто-
ване очікування набути майно або майнове 
право за договором, укладеним з органом 
публічної влади. У рішенні Європейський суд 
з прав людини зазначив, що наявність пору-
шень з боку органу публічної влади при укла-
денні договору щодо майна не може бути 
підставою для позбавлення цього майна іншої 
особи, яка жодних порушень не вчинила.

У наведеній справі ЄСПЛ дійшов висновку, 
що оскільки особу позбавили права на його 
майно лише з тих підстав, що порушення 
були вчинені з боку публічного органу, а не 
громадянина, в такому випадку мало місце 
«непропорційне втручання у право заявника 
на мирне володіння своїм майном та, відпо-
відно, відбулось порушення статті 1 Пер-
шого протоколу Конвенції».

Пунктом 21 рішення ЄСПЛ у справі 
«Федоренко проти України» суд акцентує 
увагу на рішення ЄСПЛ від 24.06.2003 р. 
у справі «Стретч проти Об’єднаного Коро-
лівства Великобританії і Північної Ірландії», 
виходячи зі змісту пунктів 32–35 якого, звер-
таючись із заявою до уповноважених органів 
та, виконуючи визначені чинним законодав-
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ством умови, та, дотримуючись відповідного 
порядку, відповідач мав право очікувати 
набуття майнового права в значенні статті 1 
Першого Протоколу Конвенції.

У рішенні ЄСПЛ по справі «Пайн Велі 
Девелопмент Лтд» та інші проти Ірландії» від 
23.10.1991 р. ЄСПЛ зазначив, що статтю 1 Пер-
шого протоколу Конвенції можна застосувати 
до захисту «правомірних очікувань» щодо пев-
ного стану речей (у майбутньому), оскільки їх 
можна вважати складовою частиною власності. 
«Правомірні очікування» виникають у особи, 
якщо нею було дотримано всіх вимог законо-
давства для отримання відповідного рішення 
уповноваженого органу, а тому вона мала усі 
підстави вважати, що таке рішення є дійсним та 
розраховувати на певний стан речей.

ЄСПЛ в рішенні «Стретч проти Об’єдна-
ного Королівства Великобританії і Північної 
Ірландії» також зазначив про те, що є непри-
пустимими визнання недійсним договору, 
відповідно до якого покупець отримав певні 
права від держави, та подальше позбавлення 
його цього права на підставі того, що держав-
ний орган порушив закон.

Так, ЄСПЛ у своїй практиці зауважує, що 
при визначенні суспільних інтересів завдяки 
безпосередньому знанню суспільства та його 
потреб національні органи мають певну сво-
боду розсуду, оскільки вони першими вияв-
ляють проблеми, які можуть виправдовувати 
позбавлення власності в інтересах суспіль-
ства та знаходять засоби для їх вирішення 
(див. рішення у справах «Хендісайд проти 
Сполученого Королівства» від 07.12.1976 р., 
«Джеймс та інші проти Сполученого Королів-
ства» від 21.01.1986 р.).

Відповідно до пункту 71 рішення ЄСПЛ 
у справі «Рисовський проти України» (заява 
№ 29979/04) від 20.10.2011 р. ризик будь-якої 
помилки державного органу повинен покла-
датися на саму державу, а помилки не можуть 
виправлятися за рахунок осіб, яких вони сто-
суються.

Принцип «належного урядування», як 
правило, не повинен перешкоджати держав-

ним органам виправляти випадкові помилки, 
навіть ті, причиною яких є їхня власна недба-
лість. Будь-яка інша позиція була б рівнознач-
ною санкціонуванню неналежного розподілу 
обмежених державних ресурсів, що саме 
по собі суперечило б загальним інтересам. 
З іншого боку, потреба виправити минулу 
«помилку» не повинна непропорційним 
чином втручатися в нове право, набуте осо-
бою, яка покладалася на легітимність добро-
совісних дій державного органу. Іншими сло-
вами, державні органи, які не впроваджують 
або не дотримуються своїх власних проце-
дур, не повинні мати можливість отриму-
вати вигоду від своїх протиправних дій або 
уникати виконання своїх обов’язків. Ризик 
будь-якої помилки державного органу пови-
нен покладатися на саму державу, а помилки 
не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких 
вони стосуються» [4].

Правова позиція ЄСПЛ, викладена у справі 
«Пайн Велі Девелопмент Лтд. та інші проти 
Ірландії», застосована у постановах Верховного 
Суду від 04.04.2023 р. по cправі № 904/866/22, 
від 09.02.2023 р. по справі № 824/150/22, від 
29.12.2022 р. по справі № 640/15421/15-ц, 
постанові Центрального апеляційного гос-
подарського суду від 19.04.2023 р. по справі 
№ 904/5028/20, постанові Східного апеляцій-
ного господарського суду від 18.04.2023 р. по 
справі № 922/74/20 та ін.

У постанові Верховного Суду від 
09.01.2023 р. по справі № 278/3980/14-ц 
з питання співвідношення експропріації 
майна та порушення статті 1 Протоколу було 
зазначено наступне: «пунктом 21 рішення 
Європейського суду з прав людини у справі 
«Федоренко проти України» від 30 червня 
2006 року визначено, що відповідно до пре-
цедентного права органів, що діють на під-
ставі Конвенції, право власності може бути 
«існуючим майном» або коштами, включаючи 
позови, для задоволення яких позивач може 
обґрунтовувати їх принаймні «виправданими 
очікуваннями» щодо отримання можливості 
ефективного використання права власності.
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Зі змісту рішення ЄСПЛ від 16 лютого 
2017 року у справі «Кривенький проти Укра-
їни», заява № 43768/07, встановлено, що 
заявник звернувся до Європейського суду із 
заявою про незаконне позбавлення права влас-
ності на землю. Дослідивши всі обставини, 
суд зазначив, що експропріація майна була 
здійснена парламентом у суспільних інтере-
сах та з правомірною метою. Суд зауважив, 
що необхідною умовою такого позбавлення 
є дотримання балансу між загальним інте-
ресом та вимогами щодо захисту індивіду-
альних основоположних прав. Ураховуючи 
зазначене, суд вказав, що позбавлення майна 
без компенсації його реальної вартості 
є порушенням такого балансу та покладає 
надмірний тягар на заявника (справа «Рисов-
ський проти України», заява №29979/04, §71, 
рішення від 20 жовтня 2011 року). За таких 
обставин, встановивши, що заявник був дій-
сним власником землі, суд вважав наявним 
факт позбавлення у 2006 році заявника його 
землі без будь-якої компенсації або будь-якого 
іншого типу відповідного відшкодування 
достатнім для визнання заявника жертвою 
непропорційного тягаря, пов’язаного з поз-
бавленням землі. Суд одноголосно прийняв 
рішення про порушення статті 1 Першого 
протоколу до Конвенції та призначив відшко-
дувати матеріальну та моральну шкоду.

Втручання у право власності, навіть 
якщо воно здійснюється згідно із законом 
і з легітимною метою, буде розглядатися як 
порушення статті 1 Першого протоколу до 
Конвенції, якщо не буде встановлено справед-
ливий баланс між інтересами суспільства, 
пов’язаними із цим втручанням, й інтересами 
особи, яка зазнає втручання в її право влас-
ності. Має існувати розумне співвідношення 
(пропорційність) між метою, досягнення 
якої передбачається, та засобами, які вико-
ристовуються для її досягнення» [5].

Досить виважене обґрунтування із поси-
ланням на практику ЄСПЛ було викла-
дене у рішенні Господарського суду Львів-
ської області від 16.10.2018 р. по справі 

№ 914/1126/18, де суд об’єднав висновки 
ЄСПЛ по справах щодо захисту права влас-
ності на нерухомість через оскарження дійс-
ності правочину, а саме «оспорювання про-
курором дійсності договору оренди землі 
через невиконання уповноваженим державою 
органом (Держкомземом та його територі-
альними органами на місцях) обовязку по про-
веденню нормативно грошової оцінки спірної 
земельної ділянки в контексті спірних право-
відносин розцінюється судом як порушення 
права особи на «мирне володіння своїм май-
ном» (рішення Європейського суду з прав 
людини у справі у справі «Україна-Тюмень 
проти України» від 22.11.2007 р. (остаточне 
22/02/2008), рішення у справі «Іатрідіс проти 
Греції» від 25.03.1999 р., заява № 311107/96), 
позбавлення особи «законного сподівання» на 
отримання можливості ефективно здійс-
нити майнове право (рішення Європейського 
суду з прав людини у справі «Стретч проти 
Сполученого Королівства» від 24.06.2003 р. 
(остаточне 03.12.2003 р.), рішення у справі 
«Компанія «Пайн Вейлі Девелопментс» та 
інші проти Ірландії» (Pine Valley Developments 
and Others v. Ireland); рішення у справі «Прес-
сос Компанія Навєра» та інші проти Бельгії» 
(Pressos Compania Naviera S.A. and Others v. 
Belgium) від 20.11.1995 р.), а також супе-
речить принципу «належного урядування», 
аналізованого Європейським судом з прав 
людини (рішення «Рисовський проти Укра-
їни» від 20.10.2011 р., який полягає в тому, 
що державні органи, які не впроваджують 
або не дотримуються своїх власних проце-
дур, не повинні мати можливість отриму-
вати вигоду від своїх протиправних дій або 
уникати виконання своїх обов’язків (рішення 
у справі «Лелас проти Хорватії» (Lelas v. 
Croatia)). Ризик будь-якої помилки держав-
ного органу повинен покладатися на саму 
державу, а помилки не можуть виправля-
тися за рахунок осіб, яких вони стосуються 
(рішення у справі «Пінкова та Пінк проти 
Чеської Республіки» (Pincova and Pine v. the 
Czech Republic), рішення у справі «Ґаші проти 
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Хорватії» (Gashi v. Croatia) від 13.12.2007 р., 
та у справі «Трґо проти Хорватії» (Trgo v. 
Croatia) від 11.06.2009 р.)». [6]

3) Акції компанії (ухвала щодо прийнятно-
сті заяв №№ 8588/79 та 8589/79 Lars Bramelid 
and Anne-Marie Malmström v. Sweden від 
12.10.1982 р.; «Совтрансавто-Холдинґ» проти 
України» (Sovtransavto Holding v. Ukraine), 
заява № 48553/99, рішення від 25.07.2002 р. 

У постанові Верховного Суду від 
29.06.2022 р. по справі № 757/60479/19-ц 
було застосовано практику ЄСПЛ щодо ква-
ліфікації корпоративних прав як майна та їх 
захист: «корпоративні права позивачів, пос-
відчені акціями АТ «Банк Велес», є майном 
як у розумінні українського законодавства, 
так і статті 1 Першого протоколу Конвен-
ції з прав людини і основоположних свобод 
(ухвала щодо прийнятності заяв № 8588/79 
та № 8589/79 Lars Bramelid and Anne-
Marie Malmstrom v. Sweden від 12.10.1982 р.; 
«Совтрансавто-Холдинґ» проти Укра-
їни» (Sovtransavto Holding v. Ukraine), заява 
№ 48553/99, рішення від 25.07.2002 р.), право 
власності на яке захищатиметься відповідно 
до законодавства України.

Звертаючись до суду з позовом, позивачі, 
як на підставу для задоволення позову, вказу-
вали, що їм, як акціонерам (власникам істот-
ної участі) банку, незаконним рішенням 
відповідача від 10.12.2015 р. № 875/БТ було 
завдано майнову шкоду, яка полягає у немож-
ливості вільно розпоряджатися власним май-
ном (корпоративними правами, посвідченими 
акціями) у статутному капіталі ліквідованої 
банківської установи» [7].

4) «гудвіл» (goodwill) – накопичені немате-
ріальні активи підприємства, що включають 
її найменування, репутацію, ділові зв’язки 
(в тому числі клієнтуру), товарні знаки та 
ін.; власність «фірми» («Ван Марле та інші 
проти Нідерландів» (Van Marle and Others), 
заяви № 8543/79, 8674/79, 8675/79 та 8685/79, 
рішення від 03.06.1986 р.).

У постанові Верховного Суду від 
19.07.2019 р. по справі № 914/1329/18 було 

зазначено, що «поняття «майно» у ст. 1 
Першого протоколу не обмежується влас-
ністю на фізичні речі, деякі інші права та 
інтереси, що складають активи, можуть 
розглядатися, як право власності (справа 
Беєлер проти Італії (2000). Це можуть бути 
акції компаній (пояснення Європейського суду 
у скаргах № 8588/79 т № 8589/79 Бреймлід 
і Мальстром проти Швеції), рішення арбіт-
ражного органу в зв’язку зі спором (Справа 
Грецькі нафтопереробні заводи «Стерн» 
проти Греції), законні розрахунки на те, 
що існує певне становище (Справа Компа-
нії «Иайн Веллі девелопментс Лтд» проти 
Ірландії), господарські інтереси, пов’язані 
з управлінням бізнесом, а також управління 
клієнтурою (ділова репутація, нематеріальні 
активи тощо) (Справа Іатрідк проти Греції, 
Справа Ван Марле та інші проти Нідерлан-
дів), право на пенсію (Справа Мюллер проти 
Австрії), дозволи, ліцензії (справа Тре Трак-
торер Актієболаг проти Швеції (1989) тощо.

Термін «власність» поширюється на всі 
«безумовні права», які може довести особа, 
включаючи, зокрема, активи, що пов’язані 
з приватним правом (такі як пайові внески 
чи фінансові претензії, в основі яких лежить 
контракт або делікт), а також окремі еконо-
мічні і соціальні виплати, пов’язані з публіч-
ним правом» [8].

У постанові Північного апеляційного гос-
подарського суду від 27.10.2021 р. по справі 
№ 910/4014/16 було також застосовано прак-
тику ЄСПЛ в частині визначення «гудвіллу» 
та захисту нематеріальних активів підприєм-
ства, а саме: «Під діловою репутацією юри-
дичної особи розуміється оцінка їх підпри-
ємницької, громадської, професійної чи іншої 
діяльності, яку здійснює така особа як учас-
ник суспільних відносин. Ділова репутація має 
свою вартість (гудвіл) та є однією з скла-
дових ринкової вартості юридичної особи. 
У рішенні Європейського суду з прав людини 
від 03.06.1986 (заяви № 8543/79, 8674/79, 
8675/79 та 8685/79 у справі «Ван Марле 
та інші проти Нідерландів» (Van Marle and 
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Others) визначено, що «гудвіл» (goodwill) – 
накопичені нематеріальні активи підприєм-
ства, що охоплюють її найменування, репу-
тацію, ділові зв’язки (зокрема, і клієнтуру), 
товарні знаки та ін.; власність «фірми».

Слід зазначити, що у пп. 14.1.40 ст. 14 Подат-
кового кодексу України, також міститься 
визначення гудвілу. Гудвіл (вартість ділової 
репутації) – нематеріальний актив, вартість 
якого можна визначити як різницю між рин-
ковою ціною та балансовою вартістю акти-
вів підприємства як цілісного майнового комп-
лексу, що виникає в результаті використання 
найкращих управлінських якостей, домінуючої 
позиції на ринку товарів, послуг, нових техно-
логій тощо. Вартість гудвілу не підлягає амор-
тизації та її не враховують під час визначення 
витрат платника податку, щодо активів якого 
виник такий гудвіл.

Отже, з одного боку, гудвіл є нематеріаль-
ним активом, але головною умовою визнання 
нематеріального активу є його ідентифіка-
ція. При цьому гудвіл є частиною репутації 
компанії, а тому його не може бути відо-
кремлено від неї. Поняття гудвілу та ділової 
репутації не є тотожними. Гудвіл, на відміну 
від ділової репутації, є активом, який має 
вартісне вираження та використовується 
у бухгалтерському і податковому обліку» [9].

5) «майно», що «становить економічну 
цінність», зокрема, необхідні для здійс-
нення підприємницької діяльності дозволи 
чи ліцензії (cправа «Тре Тракторер Актібо-
лаґ» проти Швеції» (Tre Traktörer Aktiebolag 
v. Sweden), рішення від 07.07.1989 р., серія A, 
№ 159). 

У постанові Великої Палати Верховного 
Суду від 26.11.2019 р. по справі № 910/20261/16 
було наведено висновок щодо «майна», що 
«становить економічну цінність», а саме 
щодо порушення майнового права власника 
в контексті вчинення дій для позбавлення 
дозволу на користування надрами: «…При 
цьому суди правильно здійснили правову квалі-
фікацію та зазначили, що дозвіл на користу-
вання надрами є документом, який посвідчує 

майнове право його власника на користування 
надрами, він має економічну цінність, від якої 
залежить робота суб’єкта підприємницької 
діяльності та рівень його прибутку.

Так, згідно зі статтею 1 Закону України 
«Про нафту і газ» спеціальний дозвіл на корис-
тування нафтогазоносними надрами – це 
документ, що видається центральним орга-
ном виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері геологічного вивчення та 
раціонального використання надр і засвід-
чує право юридичної чи фізичної особи, якій 
цей документ виданий, на користування 
нафтогазоносними надрами протягом часу, 
в межах ділянки надр і на умовах, передбаче-
них у цьому документі.

Майновими правами, які можуть оціню-
ватися, визнаються будь-які права, пов’я-
зані з майном, відмінні від права власності, 
у тому числі права, які є складовими части-
нами права власності (права володіння, роз-
порядження, користування), а також інші 
специфічні права (права на провадження 
діяльності, використання природних ресур-
сів тощо) та права вимоги (частина друга 
статті 3 Закону України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяль-
ність в Україні»).

Майном як особливим об’єктом вважа-
ються окрема річ, сукупність речей, а також 
майнові права й обов’язки (стаття 190 ЦК 
України).

Відповідно до частини першої статті 139 
ГК України майном визнано сукупність речей 
та інших цінностей (включаючи нематері-
альні активи), які мають вартісне визначення, 
виробляються чи використовуються у діяль-
ності суб’єктів господарювання та відобража-
ються в їх балансі або враховуються в інших 
передбачених законом формах обліку майна 
цих суб’єктів.

Визначаючи правову природу дозволу, суд 
апеляційної інстанції застосував практику 
ЄСПЛ. Так, у контексті статті 1 Першого 
протоколу до Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод ЄСПЛ роз-
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глядалися справи щодо порушення права влас-
ності, де об’єктами було інше «майно», що 
«становить економічну цінність», зокрема, 
необхідні для здійснення підприємницької 
діяльності дозволи чи ліцензії (рішення від 
07.07.1989 р. у cправі «Тре Тракторер Актібо-
лаґ» проти Швеції» (Tre Traktorer Aktiebolag 
v. Sweden). Отже, поняття «майно» в розу-
мінні статті 1 Першого протоколу до Кон-
венції має автономне значення. Це насампе-
ред означає, що національне законодавство 
держав - учасниць Конвенції не може вважа-
тися остаточним при з’ясуванні його змісту, 
проте суд може визнати за доцільне таке 
застосування. Тобто документи дозвіль-
ного характеру можуть водночас визнава-
тися активами та охоплюватися поняттям 
майна» [10].

Отже, поняття «майно» в розумінні статті 1 
Першого протоколу Конвенції має автономне 
значення. Це означає, що національне законо-
давство держав-учасниць Конвенції не може 
вважатися остаточним при з’ясуванні його 
змісту, проте ЄСПЛ може визнати за доцільне 
застосувати національне законодавство. Вод-
ночас, це передбачає обізнаність – насам-
перед, на національному рівні – з позицією 
ЄСПЛ щодо тих чи інших питань. Особливо 

зазначена проблема є актуальною, коли підхід 
ЄСПЛ є більш широким, аніж у національ-
ного законодавця. 

Наприклад, визнання майном «правомір-
них очікувань» чинним Цивільним кодексом 
України та законодавством України в цілому 
не передбачено, як і визнання економічних 
інтересів за ліцензією на право здійснення 
певного виду діяльності. Тобто документи доз-
вільного характеру можуть водночас визнава-
тися «активами» та охоплюватися поняттям 
«майна». В той же час, застосовуючи практику 
ЄСПЛ, національні суди застосовують підхід 
ЄСПЛ щодо ширшого розуміння «майна». 
При цьому суди не обмежують осіб у виборі 
ефективного способу захисту, механізм регу-
лювання захисту власності не обмежує осіб 
у правосудді, лише надаючи оцінку ефектив-
ності способу обраного особою захисту свого 
майнового права.

Отже, як ми бачимо на прикладі судової 
практики по декільком категоріям «майна», 
у національних судів не викликає труднощів 
у належній правовій кваліфікації та наданні 
правової оцінки фактичним обставинам 
справи викладених у мотивувальній частині 
рішень та застосуванні практики ЄСПЛ зі 
спірних питань.

Анотація
Європейська Конвенція про захист прав та основоположних свобод (надалі – Конвенція) 

гарантує кожному право на мирне володіння та користування своїм майном та, згідно зі ст. 
55 Конституції України, є важливим міжнародним стандартом захисту прав і свобод людини, 
гарантованим державою. Будь-яка особа при порушенні її права на власність може обрати будь-
який спосіб захисту, не заборонений законодавством, в тому числі звертаючись про понов-
лення порушеного права у судовому порядку. Одним із способів захисту цього права є звер-
нення до Європейського суду з прав людини (надалі – ЄСПЛ) зі скаргою на державу-учасницю 
Конвенції, яка порушує це право. При застосуванні та тлумаченні Конвенції в рамках конкрет-
ної справи, ЄСПЛ встановлює нормативні орієнтири у формі своєї правової позиції. Саме ця 
обставина дає підстави вважати рішення ЄСПЛ джерелами права – судовими прецедентами, 
а не актами тлумачення чи застосування права. 

Особливістю рішень ЄСПЛ є те, що ЄСПЛ не входить до системи національних судів; 
у своїх рішеннях спирається на Конвенцію про захист прав людини і основоположних сво-
бод, яка є міжнародним договором, і, відповідно, у процесі своєї діяльності створює норми 
міжнародного права. Тому рішення ЄСПЛ є не національними, а міжнародними судовими 
прецедентами. Поряд із цим, судові прецеденти чи усталена судова практика випливають із 
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правових актів, які тлумачить ЄСПЛ, незалежно від кваліфікації правового стандарту, виро-
бленого ЄСПЛ у його рішеннях. Тобто це означає, що прецедент або усталена практика ЄСПЛ 
нерозривно пов’язана з актом, який тлумачиться, є «продовженням» самої Конвенції і є наці-
ональним джерелом права, у зв’язку з чим виникає необхідність у дослідженні застосування 
національними судами практики ЄСПЛ у сфері захисту права власності.

Ключові слова: практика Європейського суду з прав людини, власність, позбавлення влас-
ності, захист права власності, судові рішення, експропріація.

Antsupova T.О., Troyanosky O.V. Application of the European court of human rights 
jurisprudence in the field of protection of property rights by the courts of Ukraine

The European Convention on the Protection of Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter 
referred to as the Convention) guarantees everyone the right to peaceful possession and use of their 
property and, according to Art. 55 of the Constitution of Ukraine, is an important international 
standard for the protection of human rights and freedoms, guaranteed by the state. Any person in the 
event of violation of his right to property may choose any method of protection not prohibited by 
law, including applying for the restoration of the violated right in court. One of the ways to protect 
this right is to appeal to the European Court of Human Rights (hereinafter referred to as the ECtHR) 
with a complaint against a state party to the Convention that violates this right. When applying and 
interpreting the Convention within the framework of a specific case, the ECtHR establishes normative 
guidelines in the form of its legal position. It is this circumstance that gives reasons to consider the 
decisions of the ECtHR as sources of law - judicial precedents, and not acts of interpretation or 
application of law. The peculiarity of the decisions of the ECtHR is that the ECtHR is not part of the 
system of national courts; in its decisions, it relies on the Convention on the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms, which is an international treaty, and, accordingly, in the process 
of its activity, it creates norms of international law. Therefore, the decisions of the ECtHR are not 
national, but international court precedents. Along with this, judicial precedents or established judicial 
practice derive from legal acts interpreted by the ECtHR, regardless of the qualification of the legal 
standard developed by the ECtHR in its decisions. That is, it means that the precedent or established 
practice of the ECtHR is inextricably linked to the act, which is interpreted, is a «continuation» of the 
Convention itself and is a national source of law, in connection with which there is a need to study the 
application of the practice of the ECtHR in the field of protection by national courts property rights.

Key words: practice of the European Court of Human Rights, property, deprivation of property, 
protection of property rights, court decisions, expropriation.
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ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ УЧАСНИКІВ 
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ГРУПИ

Постановка проблеми. Розслідування 
злочинів, що вчиняються транснаціональ-
ними організованими злочинними групами, 
пов’язане з необхідністю проведення великої 
кількості допитів, зокрема допитів учасників 
злочинної групи, визначенням послідовно-
сті допиту тих чи інших осіб, підготовки до 
допиту, визначення обставин, що входять до 
предмету допиту. Тактичні прийоми та ком-
бінації спрямовані на отримання достовірних 
показань у ході конфліктної ситуації, яка скла-
лась під час проведення допиту, а також уник-
нення протидії допитуваного. Такі прийоми 
проведення допиту застосовуються слідчими 
у відповідності до обстановки, яка склалась 
між ним і допитуваним у ході допиту, а тому 
розроблення системи тактичних прийомів 
проведення допиту у конфліктних ситуаціях 
має практичне значення і сприяє ефектив-
ності проведення цієї слідчої (розшукової) дії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Тактичні прийоми і комбінації проведення 
допитів у ході розслідування злочинів, вчи-
нених транснаціональними організованими 
злочинними групами розкрито у наукових 
працях П. Д. Біленчука, А.П. Геля, В.О. Коно-
валової, А.В. Кофанова, О.Л. Кобилянського, 
Є.К. Паніотова, Г.С. Семакова, В.В. Тіщенка, 
В.Ю. Шепітька та ін.

Виклад основного матеріалу. Допит 
є найбільш розповсюдженою слідчою (роз-
шуковою) дією, за допомогою якої збирається 
інформація про організовану діяльність зло-
чинних угруповань. У той же час допит – одна 

з найскладніших слідчих (розшукових) дій. 
Допитуваним членам злочинних груп прита-
манні високий рівень організованості і суворе 
дотримання правил внутрішньої поведінки. 
Вони не зацікавлені у повному й всебічному 
розкритті злочину, що не може не впливати на 
правдивість їх показань, а тому для успішного 
проведення допиту і отримання позитивних 
результатів слідчі повинні володіти законами 
мислення, логічних методів і прийомів, даних 
психології та тактичних прийомів допиту, що 
розроблені у криміналістиці [5, с. 106].

Допит слугує не тільки продуктивним засо-
бом отримання нових, а і якісної перевірки 
доказів, що вже маються у провадженні. За 
допомогою допиту слідчий встановлює наяв-
ність або відсутність суспільно небезпечного 
діяння та інших обставин, що підлягають 
доведенню у кримінальному провадженні (ст. 
91 Кримінального процесуального кодексу 
України). Велике значення вказана слідча 
(розшукова) дія має й для перевірки обґрун-
тованості вказаних до її проведення слідчих 
версій. Під час допиту можуть висуватися 
й деякою мірою перевірятися нові версії 
[4, с. 275].

В.Ю. Шепітько зазначає, що тактика допиту 
охоплює найбільш ефективні прийоми, які 
сприяють одержанню повних та об’єктивних 
показань. Під час допиту використовуються різ-
номанітні тактичні прийоми: постановка тих чи 
інших запитань, пред’явлення речових і пись-
мових доказів, оголошення показань інших 
осіб, допит на місці події, роз’яснення наслід-
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ків учиненого кримінального правопорушення, 
переконання в необхідності надання допомоги 
досудовому розслідуванню [8, с. 277]. Вод-
ночас В.В. Тіщенко визначає тактику допиту 
як систему найбільш раціональних прийомів 
і методів, які забезпечують отримання досто-
вірних, повних і всебічних показань, що ґрунту-
ється на нормах кримінального процесуального 
закону. На відміну від процесуальних правил, 
тактичні прийоми не передбачені КПК України, 
їх застосування залежить від розсуду слідчого 
й визначається позицією допитуваного, його 
процесуальним станом, психічним і моральним 
складом, характерологічними особливостями, 
а також низкою інших обставин, які специфічні 
для кожного допиту. Тактичні прийоми допо-
магають слідчому цілеспрямовано й успішно 
здійснювати допит, максимально використо-
вувати потенціал цієї слідчої (розшукової) дії 
щодо збирання та перевірки доказів [4, с. 277].

Під час підготовки до допиту членів зло-
чинних груп, слідчий повинен вивчити 
матеріали кримінального провадження та 
визначити предмет допиту, що полягає у вста-
новленні обставин, які можуть бути відомі 
допитуваному. Як правило, найбільш повною 
інформацією про обставини справи володіє 
лідер злочинної групи. З усього обсягу зібра-
них відомостей потрібно відібрати ті, що від-
носяться до предмету допиту. Їх необхідно 
правильно оцінити та найбільш повно вико-
ристати під час допиту. На підставі визначе-
ного допиту слідчий формує запитання для 
допитуваного та обирає систему тактичних 
прийомів. До предмету допиту вказаних осіб 
входить з’ясування таких обставин:

1) способи формування організованої 
групи та характер злочинної діяльності;

2) відомості про підготовку і вчинення зло-
чинів, способи та послідовність злочинних 
дій, а також способи приховування злочинної 
діяльності;

3) виявлення психологічної та функціо-
нальної структури злочинної групи (кількіс-
ний і якісний склад) та розподілу функціо-
нальних обов’язків;

4) дослідження міжособистісних відно-
син у групі, а також вивчення психологічних 
і особистісних якостей членів групи;

5) кількісний склад групи при вчиненні 
кожного епізоду злочинної діяльності, кон-
кретні дії кожного, навички володіння зброєю 
і прийомами боротьби;

6) виявлення осіб, які не брали безпосеред-
ньої участі у скоєних злочинах, але обізнаних 
про їх підготовку і вчинення;

7) відомості про особу лідера групи і орга-
нізатора конкретних злочинів;

8) наявність корумпованих зв’язків (спосіб 
залучення в групу);

9) наявність зв’язків з іншими злочинними 
групами, способи протидії розслідуванню та 
впливу на потерпілих, свідків і членів групи, 
які дають правдиві показання;

10) відомості про озброєність, засоби 
зв’язку та технічну оснащеність групи;

11) наявність у групі конфліктів та протиріч;
12) встановлення осіб, які залишилися на 

волі і продовжують злочинну діяльність або 
налагоджують зв’язки між членами групи та 
намагаються створити єдину, вигідну для усіх 
лінію поведінки тощо [5, с. 109-110].

Формулювання предмета допиту має важ-
ливе методичне значення. У криміналістич-
ній літературі мали місце спроби по виокрем-
ленню типових обставин, що стосуються 
предмета допиту різних учасників організова-
ної злочинної діяльності. Так, В. Ю. Шепітько 
до предмета допиту організаторів (керівників) 
злочинної групи відносить такі обставини: 
1) у кого виник задум організації злочинної 
групи; 2) яка злочинна діяльність передбача-
лася; 3) хто є учасником злочинної діяльності; 
4) які способи використовувалися при вчи-
ненні злочинів; 5) чи брав участь у вчиненні 
злочину сам організатор, які його функції; 
6) якою є ієрархія у злочинній групі; 7) якими 
є засоби конспірації; 8) чи мали місце корум-
повані зв’язки, хто надавав допомогу в існу-
ванні злочинної групи; 9) якими є способи 
залучення до злочинної групи нових членів; 
10) які канали одержання розвідувальної 
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інформації; 11) у чому полягали дії групи 
захисту; 12) яким чином були одержані зло-
чинні доходи; 13) як здійснювався розподіл 
незаконних доходів серед членів злочинної 
групи; 14) чи мали місце конфліктні стосунки 
у групі; 15) чи були конфлікти, протистояння 
з іншими угрупованнями.

Дещо інші обставини названі стосовно 
предмета допиту виконавця: 1) у вчиненні 
яких злочинів брав участь допитуваний; 
2) у чому полягали його дії; 3) хто був ініці-
атором злочинної діяльності; 4) яким чином 
розподілялися ролі у злочинній групі; 5) чи 
здійснювалося планування злочинів; 6) яким 
чином приховувалися злочини; 7) які сто-
сунки у допитуваного з іншими учасниками 
групи; 9) чому вчинював злочини [9, с. 33-34].

Позиції авторів відбивають фактично орі-
єнтовні переліки питань, що можуть бути 
поставлені в процесі допиту. Дійсно, у процесі 
допиту з’ясовується значне коло обставин, що 
пояснюють характер події, яка відбулася, її 
механізм, мотиви вчинення злочину, причет-
ність певних осіб до злочинної події [2, с. 259].

Предмет допиту може бути конкретизова-
ний за такими обставинами: 1) подія злочину 
(час, місце, спосіб та інші обставини вчи-
нення злочину); 2) винуватість особи у вчи-
ненні злочину і мотиви злочину; 3) обставини, 
що впливають на ступінь тяжкості злочину, 
а також обставини, що характеризують особу 
злочинця, пом’якшують і обтяжують від-
повідальність; 4) характер і розмір збитку, 
заподіяного злочином, а також розмір витрат 
установ охорони здоров’я на стаціонарне 
лікування потерпілого від злочинного діяння; 
5) причини й умови, що сприяють учиненню 
злочину (статті 23, 64 Кримінального проце-
суального кодексу України). Зазначені обста-
вини наповнюють певним змістом залежно 
від процесуального положення допитуваного 
(свідок, потерпілий, підозрюваний).

Предмет допиту залежить від характеру 
розслідуваного злочину. Стосовно злочинів, 
що вчиняються транснаціональними орга-
нізованими злочинними групами мають зна-

чення обставини, що говорять про особли-
вості формування злочинної групи, її лідерів 
та організаторів, характер ролей та функцій 
учасників, особливості підготовки, вчинення 
та приховування злочинів тощо. До типових 
обставин можуть бути віднесені: 

1) організований характер злочину: меха-
нізм злочинної події; яким чином вчиня-
лися злочини, їхня тривалість, поширеність; 
наявність злочинної діяльності постійного 
характеру; планований характер злочинної 
діяльності; прагнення до розширення сфер 
діяльності; використання вогнепальної зброї, 
технічних засобів і засобів зв’язку; наявність 
контактів із співробітниками правоохоронних 
та інших державних органів та ін.; 

2) наявність і склад організаційного фор-
мування: кількість учасників транснаціональ-
ної організованої злочинної групи; ієрархічна 
структура злочинної групи; наявність розпо-
ділу ролей; форми взаємодії в злочинному 
угрупованні; стабільність складу групи, пра-
вила поведінки в групі та ін.; 

3) базовий елемент злочинної діяльності: 
господарсько-економічна діяльність членів 
угруповання; участь у тіньовому бізнесі; місця 
зосередження ядра і членів злочинного фор-
мування; незаконна діяльність групи; зв’язки 
злочинної групи з підприємцями і злочинним 
світом; місце угруповання в кримінальному 
середовищі; прикриття злочинної діяльності 
легальними структурами; участь членів зло-
чинної групи в політичній діяльності тощо.

В. П. Корж пропонує під час допиту під-
озрюваного встановлювати такі обставини: 
склад злочинної групи і функціональні ролі 
її учасників; хто є організатором створення 
злочинної групи та її керівником; хто є вико-
навцем злочинів і хто забезпечує безпеку 
групи і кримінальної діяльності; хто з учас-
ників входить до керівного складу; протягом 
якого часу функціонувала організована зло-
чинна група; коли кожний учасник увійшов 
до складу кримінального колективу і скільки 
часу перебував у ньому; як між собою були 
пов’язані члени злочинної групи; чи був 
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розроблений спеціальний план захисту від 
викриття і хто його розробляв; у чому кон-
кретно цей план виявився; чи існував зв’я-
зок із корумпованими працівниками органів 
влади і управління і в чому він конкретно 
виявився; хто розробляв кримінальну тех-
нологію економічного злочину; хто обирав 
об’єкт злочинного посягання; хто розробляв 
план вчинення злочину і здійснював підго-
товчі заходи, у тому числі розподіляв ролі, 
навчав прийомам вчинення злочину і спосо-
бам їх приховування; хто виробляв загальну 
лінію поведінки на слідстві у випадку про-
вала, які та кому конкретно надавались 
поради; хто розподіляв злочинні здобутки 
і як вони легалізовувались («відмивались»), 
зокрема грошові кошти, інше майно; які сто-
сунки рядових членів групи з керівництвом, 
організатором злочинної діяльності; у чому 
конкретно полягав план підготовки вчинення 
злочину та його спосіб; як і ким вивчалась 
обстановка вчинення злочину; чи використо-
вувалась наявна обстановка або корумповані 
чиновники створювали сприятливі умови для 
проведення злочинної акції; які перешкоди 
були виявлені при підготовці до злочину і як 
вони були усунуті; які заходи передбачалось 
вжити до приховування слідів злочинної 
діяльності; які взаємовідносини в організова-
ній злочинній групі, чи є суперечності і кон-
флікти між членами групи; хто з учасників 
має організаторські здібності, а хто відрізня-
ється слабким характером, схильністю до під-
корення; хто з членів злочинної групи менше 
за інших брав участь у злочинній діяльності, 
а хто проявляв особливу активність; хто був 
у дружніх (родинних) стосунках з організато-
ром групи; хто з учасників групи отримував 
найменшу частку злочинного здобутку, тощо 
[3, с. 338-339].

Розслідування злочинів, що вчиняються тран-
снаціональними організованими злочинними 
групами, передбачає в обов’язковому порядку 
встановлення корупційних зв’язків із представ-
никами владних структур, викриття корупцій-
них блоків, блоків захисту і протидії розсліду-

ванню. Під час досудового слідства необхідно 
встановити: у чому полягала реальна допомога 
державних службовців (посадових осіб) зло-
чинному угрупованню або його окремим чле-
нам; тривалість надання такої допомоги; отри-
мання корупціонером незаконної винагороди 
або інших благ; яким чином здійснювалась 
корупційна взаємодія; в яких формах; в яких 
документах знайшла своє відображення; чому 
посадова особа надавала допомогу злочинній 
групі; чи знала вона про те, що контактує з орга-
нізованою злочинною групою; чи надавала під-
тримку злочинна група чиновнику; у чому ця 
підтримка виявлялася, тощо. Необхідно зазна-
чити, що ці питання слід з’ясовувати не тільки 
при допитах корумпованих посадових осіб, але 
й лідерів та членів організованого злочинного 
формування.

При розслідуванні злочинів, що вчиня-
ються організованими злочинними групами, 
до допиту необхідно старанно підготуватися. 
Під час підготовки до допиту членів зло-
чинних груп слідчий повинен здійснювати 
наступний комплекс організаційних і тактич-
них завдань:

1)  визначення предмету допиту, сфор-
мованої слідчої ситуації та ретельне, повне 
і всебічне вивчення матеріалів кримінального 
провадження;

2) визначення кола осіб, які підлягають 
допиту та послідовності його проведення;

3) збирання оперативної інформації про 
склад групи і вчинених нею злочинів;

4) вивчення особи допитуваного;
5) підбір речових доказів та інших матері-

алів для пред’явлення допитуваному;
6) вирішення питання щодо часу та місця 

допиту, способу виклику на допит;
7) визначення тактичних прийомів, що 

будуть застосовуватися під час допиту;
8) визначення необхідних технічних засо-

бів фіксації допиту та їх підготовку;
9) визначення учасників проведення 

допиту;
10) забезпечення сприятливих умов для 

проведення допиту з урахуванням необхід-
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ності гарантування безпеки та планування 
допиту [5, с. 108].

При підготовці до допиту лідерів та членів 
організованих злочинних груп існує необхідність 
у складанні плану. Це пов’язано із складністю роз-
слідування злочинів, що вчиняються транснаціо-
нальними організованими злочинними групами, 
великою кількістю і специфічністю обставин, які 
необхідно з’ясувати. Планування допиту є завер-
шальним етапом його підготовки. Тому важли-
вого значення набуває прогностична діяльність 
слідчого, використання рефлексивного мислення 
(мислення за іншу особу) [1] та управління. За 
допомогою такого мислення слідчий передбачає 
обрання допитуваним відповідної позиції, варі-
анти відповідей на ті чи інші запитання.

У ході проведення допиту слідчий зустрі-
чається з серйозними протидіями, спрямо-
ваними на «розвал», дискредитацію, затягу-
вання слідства. Останнє може виражатися: 
а) у цинічній поведінці підозрюваних сто-
совно слідчих; б) запереченні причетності 
до злочину; в) використанні найбільш під-
готовлених адвокатів; г) спробі дискредиту-
вати слідство; г) використанні корумпованих 
зв’язків у правоохоронних органах; д) прояві 
зайвої уваги до потерпілих і основних свід-
ків; е) спробі поставити під контроль ведення 
слідства, заволодіти ініціативою [7, с. 298].

При допиті лідерів і членів організованих 
злочинних груп виникають в основному дві 
групи ситуацій: 1) відмова від дачі показань; 
2) повідомлення неправдивих відомостей. 
Слідча практика свідчить, що організатори, 
лідери і найбільш активні члени злочинної 
групи відмовляються давати показання без 
адвоката, з його ж приходом посилаються на 
ст. 63 Конституції України.

В. Ю. Шепітько виокремлює системи так-
тичних прийомів допиту, спрямовані на:

1) установлення психологічного контакту 
з допитуваним;

2) спонукання особи, яка підлягає допиту, 
до надання свідчень;

3) уточнення свідчень й усунення в них 
суперечностей; 

4) актуалізацію забутого в пам’яті допиту-
ваного;

5) викриття неправди;
6) усунення перекручень через добросо-

вісну помилку допитуваного [8, с. 278].
Під час опитування слідчих, які розслі-

дують організовану злочинну діяльність, 
встановлено, що до тактичних прийомів, які 
використовуються при допиті належать: вста-
новлення психологічного контакту – 100 %; 
викладання показань у формі розповіді – 81 
%; постановку запитань – 100 %; створення 
напруги – 67 %; використання різних темпів 
допиту – 46 %; пред’явлення доказів – 89 %; 
використання фактору раптовості – 71 %; 
актуалізацію забутого у пам’яті допитува-
них – 58 %; створення уявлення про інфор-
мованість слідчого – 39 %; приховування 
меж інформованості слідчого – 62 %; вико-
ристання конфліктів у злочинній групі – 23 
%; застосування технічних засобів – 51 % 
[5, с. 120-121].

У криміналістиці розроблені тактичні 
прийоми та комбінації проведення допиту 
у конфліктній та безконфліктній ситуації. Так, 
в умовах безконфліктного допиту можуть 
бути використані такі тактико-психологічні 
прийоми: використання можливостей вільної 
розповіді; деталізація показань, їх співстав-
лення з іншими встановленими слідством 
доказами; постановка уточнюючих та нагаду-
вальних питань; уточнення змісту повідомле-
ної інформації з метою переконання у адек-
ватному розумінні допитуваним її значення; 
використання речових та письмових доказів; 
використання зображувальних можливостей 
допитуваних; прийоми асоціацій за сумісни-
цтвом чи контрастом; визначення, які образи, 
спогади, враження виникали у допитуваного 
при сприйнятті події чи окремих її елементів; 
допит на місці події; використання консуль-
тативної допомоги психолога. В той же час, 
в конфліктній ситуації рекомендується засто-
совувати такі тактичні прийоми та комбінації:

1) у разі відмови від надання показань перед 
слідчим постає завдання поступового втягнення 
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особи у спілкування і переконання її у необхід-
ності дати показання, чому сприяють:

– врахування відомостей про особистість 
допитуваного, набуті слідчим при підготовці 
до допиту;

– звернення до позитивних якостей допи-
туваного;

– роз’яснення несприятливих наслідків 
відмови від надання показань (для потерпі-
лого – уникнення винним відповідальності, 
можливість повторного вчинення злочину; 
для свідків – можливе настання криміналь-
ної відповідальності за відмову від надання 
показань; для підозрюваного – неможливість 
заявити та підтвердити своє алібі, пом’як-
шити покарання щирим зізнанням тощо);

– встановлення й спростування конкретних 
причин та умов відмови від надання показань, 
за необхідності – вжиття заходів щодо їх усу-
нення;

– встановлення умов сприйняття і демон-
страція їх порівняння з фактичними показан-
нями допитуваної особи;

– використання протиріччя у показаннях 
окремих учасників процесу.

2) у разі якщо допитуваний дає завідомо 
неправдиві показання основними тактичними 
завданнями слідчого є:

– визначити, що показання є неправди-
вими;

– викрити неправдивість показань;
– переконати допитувану особу дати прав-

диві показання (використання речових та 
письмових доказів, демонстрація слідчим обі-
знаності щодо окремих деталей особистого 
життя допитуваного, викриття дрібних невід-
повідностей з несуттєвих обставин, поста-
новка контрольних питань, пред’явлення 
доказів та ін.);

3) у разі, якщо допитуваний змінює раніше 
дані показання чи відмовляється від них, слід-
чому рекомендується застосовувати наступні 
тактичні прийоми:

– встановлювати найдрібніші деталі ско-
єння злочину з наступним їх підтвердженням 
з інших джерел (допитів інших осіб, виснов-

ків експерта, пред’явлення для впізнання, від-
творення обстановки події, ін.);

– пропонувати допитуваному викласти 
свої показання власноруч;

– відтворювати в протоколі допиту слова 
і словосполучення, характерні для стилю 
допитуваної особи;

– пропонувати особі власноруч внести 
уточнення в протокол щодо тих чи інших 
обставин;

– обов’язково використовувати при допиті 
додаткові засоби фіксації показань (звуко- чи 
відеозапис) [6, с. 40-45].

П.Я. Мінка та К.О. Чаплинський під час 
розслідування організованої злочинної діяль-
ності, зокрема під час допитів членів злочин-
них груп та їх лідерів пропонують використо-
вувати наступні прийоми:

1) встановлення психологічного контакту 
(сприяє одержанню повних і об’єктивних 
показань, що мають значення для встанов-
лення істини у ході розслідування та полягає 
у взаєморозумінні, довірі і діловій активності, 
коли допитувані ладні повідомити відомості, 
що мають значення для розслідування);

2) викладення показань у вільній формі 
(полягає у тому, що у випадках, коли члени 
злочинних груп не ухиляються від надання 
показань і не чинять протидію розсліду-
ванню, пропонується розповісти усю відому 
інформацію про злочинну діяльність групи);

3) поділ теми вільної розповіді (використо-
вується у тих випадках, коли члени злочинних 
груп дають неправдиві показання, виходять за 
межі поставленого питання або намагаються 
заплутати слідство, доцільно звузити тему 
вільної розповіді і запропонувати розповісти 
про інші обставини, які вже відомі слідчому 
або перевірені оперативним шляхом під час 
розслідування);

4) постановка питань (необхідним є конкре-
тизація питань щодо формування злочинної 
групи та злочинного задуму, пошуку об’єктів 
злочину, діяльності злочинної групи: протя-
гом якого часу допитуваний є членом групи; 
що відомо про злочинну діяльність групи; що 
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спонукало увійти до складу злочинної групи; 
кількість учинених злочинів; у яких злочинах 
допитуваний приймав безпосередню участь; 
як розподілялися злочинні доходи. Окремому 
з’ясуванню підлягають обставини взаємин 
допитуваного з іншими членами групи);

5) створення напруги (полягає у тому, щоб 
через запитання, пред’явлення доказів або 
повідомлення певної інформації ввести їх 
у стан психологічної напруги);

6) зняття напруги ( прийоми створення та 
зняття напруги доцільно поєднувати. Остан-
ній забезпечується різними засобами: інтона-
цією, репліками тощо);

7) використання різного темпу допитів 
(прискорюючи темп, пропонується без підго-
товки пояснити той чи інший епізод злочинної 
діяльності, а для з’ясування вузлових момен-
тів події доцільно уповільнити темп допиту);

8) пред’явлення доказів (полягає у тому, 
що слідчий з метою психологічного впливу 
на членів злочинних груп, повідомляє про 
докази та інші матеріали, які викривають зло-
чинну групу або спростовують їх показання, 
і демонструє їх у певній послідовності, визна-
чаючи надалі позицію допитуваних як на 
допиті, так і під час розслідування);

9) фактор раптовості полягає у тому, що 
слідчий несподівано задає питання, яке не 
пов’язане із попереднім, або пред’являє 
докази, що стосуються учинення злочинів або 
дій з підготовки і приховування слідів зло-
чину, з метою викликати негативну реакцію 
членів злочинних груп, що породжена впли-
вом пред’явленої інформації, і спостерігати за 
нею);

10) актуалізація забутого у пам’яті допиту-
ваного (полягає у наданні слідчим допомоги 
з метою пригадування минулих подій із засто-
суванням демонстрації доказів та допит на 
місці події; оголошення показань інших чле-
нів злочинної групи; з’ясування попередніх 
подій та розбивання їх на епізоди; деталізація, 
уточнення, порівняння, аналогія, зіставлення, 
використання образного мислення, поста-
новка нагадуючих запитань тощо);

11) створення уявлення про інформова-
ність слідчого (створюється шляхом демон-
страції інформованості слідчого про певні 
епізоди злочинної діяльності групи, зв’язки та 
способи їх життя, пред’явлення доказів, ого-
лошення показань інших членів групи тощо);

12) приховування межі інформованості 
слідчого ( слідчий може створити враження 
незначної поінформованості або повної 
необізнаності та отримати доказову інформа-
цію);

13) інформаційний вакуум (слідчий аналі-
зує наявні відомості, які заперечуються чле-
нами злочинних груп, і змушує взяти ініціа-
тиву на себе, у ході чого члени злочинних груп 
можуть розповісти про інші епізоди злочин-
ної діяльності групи, які не відомі слідству);

14) розповідь слідчим версій про вчинені 
злочини або ймовірний розвиток подій;

15) встановлення дійсного положення 
допитуваного у структурі організованої зло-
чинної групи та розпалення конфлікту між 
членами групи [5, с. 121-136].

Тактика допиту підозрюваних (обвинува-
чених) при розслідуванні злочинів, що вчиня-
ються організованими злочинними групами, 
відрізняється певними особливостями, вико-
ристанням специфічних тактичних прийомів, 
до яких, на нашу думку слід віднести:

1) встановлення психологічного контакту;
2) постановка уточнюючих і контрольних 

питань;
3) актуалізація забутого у пам’яті допиту-

ваного;
4) пред’явлення доказів;
5) створення уявлення про інформованість 

слідчого;
6) створення напруги у ході проведення 

допиту.
При допиті свідків і потерпілих рекомен-

дується використовувати схеми місця події та 
орієнтуючі об’ємні фотознімки місця події, 
з метою уточнення окремих показань або 
нагадування обстановки місця події. У бага-
тьох випадках у процесі допиту це буде сти-
мулювати отримання повних відомостей 
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про обстановку та обставини події злочину 
[2, с. 267]. Окрім цього, на нашу думку, важ-
ливим є виготовлення та використання під час 
допитів свідків чи потерпілих схем злочин-
них зв’язків членів організованих формувань, 
схем розташування виконавців злочинної 
події, схем взаємодії з членами організованих 
злочинних груп тощо.

Висновки. Отже, з метою отримання пов-
них, об’єктивних і достовірних показань осіб, 
причетних до вчинення злочину, слідчим 
застосовуються тактичні прийоми проведення 
допиту у відповідності до обстановки, яка 
склалася у процесі допиту. Так, найбільш діє-
вими у ході допиту учасників транснаціональ-
ної організованої злочинної групи є тактичні 
прийоми, спрямовані на отримання показань 
у разі: 1) відмови допитуваного від надання 
показань; 2) надання завідомо неправдивих 
показань; 3) зміни допитуваним раніше нада-
них показань.

До обставин, що складають предмет 
допиту учасників транснаціональної органі-
зованої злочинної групи належать:

 1) організований характер злочину: меха-
нізм злочинної події; яким чином вчиня-

лися злочини, їхня тривалість, поширеність; 
наявність злочинної діяльності постійного 
характеру; планований характер злочинної 
діяльності; прагнення до розширення сфер 
діяльності; використання вогнепальної зброї, 
технічних засобів і засобів зв’язку; наявність 
контактів із співробітниками правоохоронних 
та інших державних органів та ін.; 

2) наявність і склад організаційного фор-
мування: кількість учасників транснаціональ-
ної організованої злочинної групи; ієрархічна 
структура злочинної групи; наявність розпо-
ділу ролей; форми взаємодії в злочинному 
угрупованні; стабільність складу групи, пра-
вила поведінки в групі та ін.; 

3) базовий елемент злочинної діяльності: 
господарсько-економічна діяльність учасни-
ків угруповання; участь у тіньовому бізнесі; 
місця зосередження ядра і учасників зло-
чинного формування; незаконна діяльність 
групи; зв’язки злочинної групи з підприєм-
цями і злочинним світом; місце угруповання 
в кримінальному середовищі; прикриття зло-
чинної діяльності легальними структурами; 
участь учасників злочинної групи в політич-
ній діяльності тощо.

Анотація
Статтю присвячено вивченню тактики проведення допиту у ході розслідування злочинів, 

вчинених транснаціональними організованими злочинними групами. Зважаючи на те, що 
метою проведення допиту є отримання правдивих показань та перевірка наявних доказів, важ-
ливим є використання тактичних прийомів, які застосовуються слідчим у конфліктній ситуації 
та спрямовані на усунення протидії допитуваного. 

Розслідування злочинів, що вчиняються транснаціональними організованими злочинними 
групами, пов’язане з необхідністю проведення великої кількості допитів, зокрема допитів 
учасників злочинної групи, визначенням послідовності допиту тих чи інших осіб, підготовки 
до допиту та застосування тактичних прийомів його проведення.

У статті визначено поняття та значення допиту як слідчої (розшукової) дії, окреслено особ-
ливості підготовки до проведення допиту та специфіку допиту різних учасників транснаціо-
нальної злочинної групи. Розкрито типові обставини, що складають предмет допиту учасників 
транснаціональної організованої злочинної групи. Такими є обставини, що говорять про особ-
ливості формування злочинної групи, її лідерів та організаторів, характер ролей та функцій 
учасників, особливості підготовки, вчинення та приховування злочинів тощо. Крім того, роз-
глянуто тактичні прийоми та комбінації, які застосовуються під час проведення допиту в кон-
фліктній та безконфліктній ситуації.
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Визначено, що з метою отримання повних, об’єктивних і достовірних показань осіб, при-
четних до вчинення транснаціональних злочинів, слідчими застосовуються тактичні прийоми 
проведення допиту у відповідності до обстановки, яка склалася у процесі допиту. Так, най-
більш дієвими є тактичні прийоми, спрямовані на отримання показань у разі: 1) відмови допи-
туваного від надання показань; 2) надання завідомо неправдивих показань; 3) зміни допитува-
ним раніше наданих показань.

Ключові слова: допит, слідчі (розшукові) дії, транснаціональна організована злочинна 
група, тактика проведення допиту. 

Vitvitsky A.S. Tactics of interrogation of participants of a transnational organized criminal 
group

Abstract. The article is devoted to the study of interrogation tactics during the investigation of 
crimes committed by transnational organized criminal groups. Considering the fact that the purpose 
of the interrogation is to obtain truthful statements and check the available evidence, it is important to 
use tactical techniques that are used by investigators in a conflict situation and are aimed at eliminating 
the opposition of the interrogated.

The investigation of crimes committed by transnational organized criminal groups is associated 
with the need to conduct a large number of interrogations, in particular, interrogations of members 
of a criminal group, determining the sequence of interrogation of certain persons, preparation for 
interrogation and the use of tactical techniques for conducting it.

The article defines the concept and meaning of interrogation as an investigative (search) action, 
outlines the peculiarities of preparation for interrogation and the specifics of interrogation of various 
members of a transnational criminal group. The typical circumstances that make up the subject of 
interrogation of members of a transnational organized criminal group have been revealed. Such are the 
circumstances that speak about the peculiarities of the formation of a criminal group, its leaders and 
organizers, the nature of the roles and functions of the participants, the peculiarities of the preparation, 
commission and concealment of crimes, etc. In addition, tactical techniques and combinations used 
during interrogation in conflict and non-conflict situations are considered.

It was determined that in order to obtain complete, objective and reliable statements of persons 
involved in the commission of a crime, investigators use tactical methods of interrogation in 
accordance with the situation that developed during the interrogation. Thus, the most effective are 
tactical techniques aimed at obtaining testimony in the event of: 1) refusal of the interrogated person 
to testify; 2) providing knowingly false testimony; 3) changes in previously given statements by the 
interrogated.

Key words: interrogation, investigative (search) actions, transnational organized criminal group, 
interrogation tactics.
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