
 

 

ISSN 2524-0129 (Print) 

ISSN 2664-5718 (Online) 
 

Збірник наукових праць 

Юридичного факультету 

Західноукраїнського 

національного  університету 
 
 
 
 
 
 

АКТУАЛЬНІ  ПРОБЛЕМИ 
ПРАВОЗНАВСТВА 

ACTUAL PROBLEMS 
OF LAW 
Випуск 3 (23) 

2020  

 
1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних 

і правових вчень. Філософія права. 

2. Конституційне право. Адміністративне право і процес. 

Фінансове право. Інформаційне право. Міжнародне право. 

3. Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. 

Трудове право. Міжнародне приватне право. Господарське право. 

Господарсько-процесуальне право. 

4. Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право. 

Кримінальний процес та криміналістика. Судова експертиза. 

Оперативно-розшукова діяльність. Судоустрій. 

Прокуратура та адвокатура. 
 

 
Тернопіль   –   ЗУНУ   –  2020 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Òåîð³ÿ_äåðæàâè_³_ïðàâà
https://uk.wikipedia.org/wiki/²ñòîð³ÿ_äåðæàâè_³_ïðàâà
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=²ñòîð³ÿ_ïîë³òè÷íèõ_³_ïðàâîâèõ_â÷åíü&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=²ñòîð³ÿ_ïîë³òè÷íèõ_³_ïðàâîâèõ_â÷åíü&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=²ñòîð³ÿ_ïîë³òè÷íèõ_³_ïðàâîâèõ_â÷åíü&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ô³ëîñîô³ÿ_ïðàâà
https://uk.wikipedia.org/wiki/Êîíñòèòóö³éíå_ïðàâî
https://uk.wikipedia.org/wiki/Àäì³í³ñòðàòèâíå_ïðàâî
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Àäì³í³ñòðàòèâíèé_ïðîöåñ&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ô³íàíñîâå_ïðàâî
https://uk.wikipedia.org/wiki/²íôîðìàö³éíå_ïðàâî
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ì³æíàðîäíå_ïðàâî
https://uk.wikipedia.org/wiki/Öèâ³ëüíå_ïðàâî
https://uk.wikipedia.org/wiki/Öèâ³ëüíèé_ïðîöåñ
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ñ³ìåéíå_ïðàâî
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ì³æíàðîäíå_ïðèâàòíå_ïðàâî
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ãîñïîäàðñüêå_ïðàâî
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ãîñïîäàðñüêî-ïðîöåñóàëüíå_ïðàâî
https://uk.wikipedia.org/wiki/Êðèì³íàëüíå_ïðàâî
https://uk.wikipedia.org/wiki/Êðèì³íîëîã³ÿ
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Êðèì³íàëüíî-âèêîíàâ÷å_ïðàâî&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Êðèì³íàëüíèé_ïðîöåñ
https://uk.wikipedia.org/wiki/Êðèì³íàëüíèé_ïðîöåñ
https://uk.wikipedia.org/wiki/Êðèì³íàë³ñòèêà
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ñóäîâà_åêñïåðòèçà
https://uk.wikipedia.org/wiki/Îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâà_ä³ÿëüí³ñòü
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ñóäîóñòð³é
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ïðîêóðàòóðà
https://uk.wikipedia.org/wiki/Àäâîêàòóðà


Зміст 
 

Збірник наукових праць Юридичного факультету 
Західноукраїнського національного університету 

у співпраці з НДІ приватного права і підприємництва 
імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України 

Засноване у 2011 році 

Виходить 4 рази на рік 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу 
інформації КВ № 1784106691 від 17.03.2011р. 

ISSN 2524-0129 (Print) / ISSN 2664-5718 (Online) 

 
 

Включений до переліку фахових видань України з юридичних наук 
Наказом МОН України від 10.05.2017р. № 693 «Про затвердження 
рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності 
спеціалізованих вчених рад від 27 квітня 2017 р.» 

Включений до переліку фахових видань України (категорія «Б») 
з юридичних наук Наказом МОН України від 28.12.2019р. № 1643 
«Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства 
щодо діяльності спеціалізованих вчених рад» 

Засновник та видавець Західноукраїнський національний 
університет 

Рекомендовано до друку Вченою радою 
Західноукраїнського національного університету 
(протокол № 3 від 26. 11. 2020 р.) 

 
Головний редактор 

Актуальні 
проблеми 
правознаства 

Випуск 3 (23) 2020 

DOI: https://doi.org/10.35774/app 

DOI: https://doi.org/10.35774/app2020.03 
 

 
 

Видання включено до міжнародної наукометричної 
бази даних «Index Copernicus International» (Польща) 

Доступ до наукометричної бази здійснюється 
за адресою: http://jml.indexcopernicus.com/?lang=ru 

«Актуальні проблеми правознавства» можна 
знайти, скориставшись формою пошуку зверху 
сторінки за індексом ISSN 

ЗМІСТ 
1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. 

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 

Лісогорова Катерина, Свистун Діана 
Від Ліги Націй до ООН: історія становлення універсальних 
міжнародних організацій колективної безпеки ....................................................................................... 5 

Подковенко Тетяна 
Моделі медіації та механізм її здійснення ............................................................................................. 12 

2. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. 
ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 

Баран Анжеліка 
«Право на приватне життя»: генеза, сутність та застосування у рішеннях ЄСПЛ .............................. 21 

Васильчишин Олександра, Колесніков Андрій, Баранецька Ольга, Мельник Іван 
Інформаційний базис роботи правоохоронних органів ........................................................................ 28 

Герчаківський Святослав, Герчаківська Ольга 
Фіскально-правовий моніторинг судового розгляду справ про митні правопорушення ..................... 34 

Дніпров Олексій 
Місце Кабінету Міністрів України в системі суб’єктів публічного адміністрування .......................... 44 

Теремецький Владислав Іванович, професор кафедри цивільного права і процесу Західноукраїнського національного університету, 

доктор юридичних наук, доцент 

Заступник головного редактора 
Грубінко Андрій Васильович, професор кафедри теорії та історії держави і права Західноукраїнського національного університету, доктор 

історичних наук, професор (відповідальний за випуск) 

Редакційна колегія: 
Гречанюк Сергій Костянтинович, начальник департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України, 

доктор юридичних наук, професор 

Калаур Іван Романович, професор кафедри цивільного права і процесу Західноукраїнського національного університету, доктор юридичних 

наук, професор 

Соболь Євген Юрійович, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського держав- 

ного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор юридичних наук, професор 

Лазур Ярослав Володимирович, декан юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор юридичних 
наук, професор 

Балинська Ольга Михайлівна, проректор Львівського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор 

Книш Сергій Володимирович, завідувач кафедри загальнотеоретичних правових дисциплін Рівненського інституту Київського універси- 

тету права НАН України, кандидат юридичних наук, доцент 

Іноземні члени редакційної колегії 

Грега Стрбан, декан юридичного факультету Університету Любляни, доктор наук, професор (Словенія) 

Цоль Фредерік, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права Ягеллонского університету (Польща), 

завідувач кафедри європейського і польського приватного права та порівняльного правознавства Оснабрюцького університету, 

професор (Німеччина). 

 

Editor in Chief 
Teremetskyi Vladyslav Ivanovych, professor of the Department of Civil Law and Process of West Ukrainian National University, Doctor of Law, 

Associate Professor 

Deputy Editor in Chief 
Hrubinko Andrii Vasylovych, Professor of the Department of theory and history of state and law of West Ukrainian National University, Doctor of 

History, Professor (responsible for the issue) 

Editorial board: 
Hrechanyuk Sergii Konstantynovych, Head of Department of enforcement of criminal penalties of Ministry of Justice of Ukraine, Doctor of Law, 

Professor 

Kalaur Ivan Romanovich, Professor of the Department of Civil Law and Process of West Ukrainian National University, Doctor of Law, Professor 

Sobol Yevgen Yuriyovych, Head of the Department of State-Legal Disciplines and Administrative Law of Volodymyr Vynnychenko Central- 

Ukrainian State Pedagogical University, Doctor of Law, Professor 

Lazur Yaroslav Volodymyrovych, Dean of the Law Faculty of Uzhgorod National University, Doctor of Law, Professor 

Balynska Olha Mykhaylivna, Vice-rector, Lviv State University of Internal Affairs, Doctor of Law, Professor 

Knysh Sergii Volodymyrovych, Head of the Department of General Theoretical Legal Sciences of the Rivne Institute of Kyiv University of Law, NAS 

of Ukraine, Candidate of Law, Associate Professor 

Foreign member of the Editorial board 
Grega Strban, PhD, Professor, Dean of Faculty of Law of University of Ljubljana (Slovenia) 

Zoll Fryderyk, Doctor of Law, Professor of the Department of Civil Law, Jagiellonian University (Poland), Head of the Department of European and 
Polish Private Law and Comparative Law at OsnabrÜck University, Professor (Germany)  

Адреса редакції: 
46400 м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46а  
E-mail: zbirnykapp@wunu.edu.ua    www.appj.wunu.edu.ua 

Журавльова Зоря 
Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань осіб з інвалідністю 
як учасника публічних відносин у сфері захисту їх прав ..................................................................... 49 

Зливко Станіслав, Сикал Максим 
Загальна характеристика та особливості заходів адміністративного примусу 
в установах виконання покарань ........................................................................................................... 53 

Кузнєцов Сергій 
Доктринотворення – стадія процесу державного (владно-вольового) 
управління соціальною поведінкою суб’єктів суспільних відносин .................................................... 59 

Олійничук Олександра, Купер Марія 
Міжнародний досвід використання економічної експертизи у фінансових розслідуваннях ............... 70 

Омельян Олена 
Публічно-сервісна діяльність як спосіб реалізації сутності сервісної держави ................................... 76 

Переверзєв Дмитро 

Форми адміністративно-правової охорони прав дітей з інвалідністю .................................................. 82 

Соболь Євген 
Сучасний аналіз судових справ, пов’язаних із вчиненням булінгу (цькування) учасниками 
освітнього процесу в Україні. .......................................................................................................................... 87 

Теремецький Владислав 
Профілактика адміністративних деліктів у сфері використання й охорони лісового фонду України. 93 

Ткаченко Ірина 
Функції держави: проблеми визначення. ............................................................................................. 102 

Францевич Андрій 
Загальні напрями взаємодії державного бюро розслідувань з органами державної влади. ............... 108 

Шевченко Анна 
До питання про правове регулювання кадрової роботи в судовій системі. ........................................ 115 

Шевчук Олександр 
Медіація як позасудовий метод врегулювання конфліктів................................................................ 121 

ISSN 2524-0129 (Print) / ISSN (2664-5718) (Online). Актуальні проблеми правознавства. 3 (23)/2020 3 

http://jml.indexcopernicus.com/?lang=ru
https://uk.wikipedia.org/wiki/Êîíñòèòóö³éíå_ïðàâî
https://uk.wikipedia.org/wiki/Àäì³í³ñòðàòèâíå_ïðàâî
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Àäì³í³ñòðàòèâíèé_ïðîöåñ&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ô³íàíñîâå_ïðàâî
https://uk.wikipedia.org/wiki/²íôîðìàö³éíå_ïðàâî
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ì³æíàðîäíå_ïðàâî
http://www.kspu.kr.ua/ua/kafedra-pravoznavstva/sklad-kafedri/2505-sobol-yevgen-yurijovich
mailto:zbirnykapp@wunu.edu.ua
http://www.appj.wunu.edu.ua/


Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. 

Філософія права. 

 

Зміст 
 
 

3. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. 
ТРУДОВЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО 

Гнатів Оксана, Манвелішвілі Ірина 
Процесуальні особливості розгляду цивільних справ з відшкодування шкоди, завданої незаконними 
рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, 
досудове розслідування, прокуратури або суду .......................................................................................... 125 

Зигрій Ольга, Крамарчук Світлана, Крамарчук Тетяна 
Поняття та структура екологічного обов’язку ..................................................................................... 131 

Лукасевич-Крутник Ірина 
Перевізник як суб’єкт договірних зобов’язань з надання транспортних послуг ................................ 137 

Марценко Наталія, Кучарська Христина 
Перспективи визнання нових суб’єктів цивільних прав (правовідносин) .......................................... 146 

Savanets Lyudmyla, Stakhyra Hanna 
Digital consumer – how to protect one in Big Data Economy .................................................................. 153 

4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. 
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА. 

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. СУДОУСТРІЙ. ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА 

Василенко Юлія, Феськов Микола 

Кримінально-правова характеристика камкордингу ........................................................................... 159 

Олійничук Роман 

Особливості розслідування незаконної порубки лісу .......................................................................... 166 

Пілюков Юрій 
Особливості завдань планових та позапланових ревізій і перевірок. Використання їх результатів 
у кримінальних провадженнях ............................................................................................................. 172 

 

 

 

 

 

 
1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. 

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ. 

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 

DOI:10.35774/app2020.03.005 

УДК 340.15:341.123-029:9 

Катерина Лісогорова, 
кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри історії держави і права 

України та зарубіжних країн 

Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого 

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0697-4186 

Діана Свистун, 
студентка факультету адвокатури 

Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого 

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5339-9666 
 

ВІД ЛІГИ НАЦІЙ ДО ООН: 

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ 

МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ 

Висвітлено та проаналізовано історію становлення та результати діяльності Ліги Націй та ООН, а 

також чинники, що перешкоджали чи перешкоджають повноцінній реалізації потенціалу цих глобальних між- 

народних організацій колективної безпеки відповідно. На підставі факту, що ООН є правонаступницею Ліги 

Націй за ключовими засадами, принципами, цілями та напрямами діяльності, між ними проведено історичну 

паралель та зроблено висновки про те, в чому їхня діяльність є подібною, а в чому – відмінною. З’ясовано, що 

перша спроба створити міжнародну організацію глобального спрямування не увінчалася успіхом, оскільки її 

фундаторам не вдалося сформувати реальні важелі впливу на геополітичну ситуацію у світі та розробити 

механізми превентивного врегулювання конфліктів. Наголошено, що згодом відданість міжнародної спільноти 

ненасильницьким засобам і дипломатичним інструментам вирішення суперечок між країнами стала каталіза- 

тором створення вдосконаленої міжнародної організації, яка мала консолідувати уряди країн у всьому світі у 
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боротьбі за мир, – ООН. Показано, що хоч вона і урахувала здобутки і прорахунки своєї попередниці, цій орга- 

нізації не вдається повною мірою забезпечувати міжнародний мир та безпеку і вона має більший успіх радше у 

гуманітарній діяльності, ніж у політичній. Зазначено, що нині активно обговорюється питання реформування 

ООН, аби розробити дієві інструменти впливу на країн-агресорів, оскільки на міжнародній арені питання,  

що стосуються непорушності кордонів, збереження суверенітету країн та досягнення колективної безпеки, є 

принциповими. 

Ключові слова: Ліга Націй, ООН, міжнародні організації, міжнародний мир, колективна безпека, ди- 

пломатія. 

Лисогорова К., Свистун Д. 

От Лиги Наций до ООН: история становления универсальных международных организаций кол- 

лективной безопасности 

В статье освещены и проанализированы истории становления и результаты деятельности Лиги На- 

ций и ООН, а также факторы, препятствовавшие или препятствующие полноценной реализации потенциа- 

ла этих глобальных международных организаций коллективной безопасности соответственно. На основании 

факта, что ООН является правопреемницей Лиги Наций по ключевым основам, принципам, целям и направ- 

лениям деятельности, между ними проведено историческую параллель и сделаны выводы о том, в чем их де- 

ятельность является подобной, а в чем – отличительной. Выяснено, что первая попытка создать между- 

народную организацию глобального направления не увенчалась успехом, поскольку ее основателям не удалось 

сформировать реальные рычаги влияния на геополитическую ситуацию в мире и разработать механизмы пре- 

вентивного урегулирования конфликтов. Отмечено, что впоследствии преданность международного сооб- 

щества ненасильственным средствам и дипломатическим инструментам решения споров между странами 

стала катализатором создания усовершенствованной международной организации, призванной консолидиро- 

вать правительства стран во всем мире в борьбе за мир, – ООН. Показано, что хоть она и учла достижения 

и провалы своей предшественницы, этой организации не удается в полной мере обеспечивать международный 

мир и безопасность и она пользуется большим успехом скорее в гуманитарной деятельности, чем в полити- 

ческой. Подчеркнуто, что сейчас активно обсуждается вопрос реформирования ООН, чтобы разработать 

действенные инструменты влияния на страны-агрессоры, поскольку на международной арене вопросы, ка- 

сающиеся нерушимости границ, сохранения суверенитета стран и достижения коллективной безопасности, 

являются принципиальными. 

Ключевые слова: Лига Наций, ООН, международные организации, международный мир, коллективная 

безопасность, дипломатия. 

Lisohorova K. Svystun D., 

From the League of Nations to the UN: the history of the formation of universal international collective 

security organizations 

This work is devoted to the analysis of the history of the formation, achievements and failures of the League of 

Nations and the UN in the international arena. The factors that hindered or hinder the full realization of the potential 

of these global international collective security organizations were considered. And taking into account that the UN is 

the legal successor of the League of Nations on key foundations, principles, goals, and areas of activity, a historical 

parallel between them were drawn. As a result, the conclusions about similarities and differences in their structural, 

administrative, legal organization, and effectiveness were formulated. It was found that the first attempt to create a 

global organization aimed at the attainment of the international peace and collective security was unsuccessful as its 

founders had failed to form real levers of influence on the geopolitical situation in the world and to develop mechanisms 

for the prevention of armed conflicts. It was noted that subsequently, the desire of the international community to resolve 

disputes between countries by non-violent and diplomatic tools became a catalyst for the creation of an improved 

international organization aimed at consolidating the governments of countries around the world in the struggle for 

peace - the UN. It was shown the UN got some valuable lessons from the achievements and failures of its predecessor, 

but it still fails to ensure international peace and collective security fully. Indeed, the UN demonstrates the success 

rather in humanitarian activities than in political ones. It was emphasized that the issue of reforming the UN is being 

actively discussed in order to develop effective instruments of influence on the aggressor countries as the issues, related 

to the inviolability of borders, the preservation of the sovereignty of countries, and the achievement of collective security, 

are fundamental in the international arena. 

Keywords: League of Nations, UN, international organizations, international peace, collective security, 

diplomacy. 

Постановка проблеми. Людство постійно перебуває під загрозою виникнення нових конфліктів 

різного характеру й масштабів та потерпає від соціально-економічних проблем, спричинених цими кон- 

фліктами. Створення та діяльність міжнародних організацій, які мають забезпечувати мир та стабільність 

у світі, посідає чільне місце в системі міждержавних відносин та забезпечення колективної безпеки. 

Першою міжнародною міжурядовою організацією з підтримання миру та безпеки була Ліга На- 

цій. Тому нині, ураховуючи безперечну злободенність зазначеної теми, вкрай актуально проаналізувати, 

наскільки Організації Об’єднаних Націй вдається (на підставі вивчення багатогранного досвіду Ліги Націй 

загалом, а також прорахунків зокрема) уникати її помилок у своїй поточній діяльності та врегульовувати 

суперечки між країнами дипломатичним шляхом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різним аспектам діяльності Організації Об’єднаних На- 

цій та Ліги Націй присвячені праці українських та зарубіжних фахівців у галузі історії і права. Діяльність 

ООН чи Ліги Націй у контексті розробки ширших за обсягом тем вивчали: Ю. Байдін, М. Баймуратов,   

А. Каляєв, К. Колісниченко, Н. Миронюк, М.Требін, В. Шамрай та ін. Історичні паралелі між діяльніс- 

тю ООН та Ліги Націй були проведені в роботах: Т. Драчової, В. Фоміна та інших. У цих працях, які є 

надбаннями сучасної політико-правової думки, була зроблена низка доцільних, влучних та обґрунтованих 

висновків, які сприяють розумінню геополітичної ситуації у світі, здобутків і прорахунків міжнародної 

дипломатії протягом XX–XXI століть. 

Мета статті полягає у здійсненні загального аналізу ефективності діяльності Ліги Націй та ООН, 

їхньому порівнянні та (взявши до уваги той факт, що ООН є правонаступницею Ліги Націй) у формулюван- 

ні висновків про те, в чому їхня діяльність є подібною, а в чому – відмінною. Це дасть змогу дійти всебіч- 

ного розуміння ролі міжнародної дипломатії як ефективного та реально дієвого інструменту забезпечення 

колективної безпеки та врегулювання суперечок між країнами. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ліга Націй – це перша міжнародна міжурядова орга- 

нізація з яскраво вираженою політичною спрямованістю. Вона була заснована на Паризькій мирній конфе- 

ренції 1919–1920 рр. відповідно до положень Версальської договірної системи та формально проіснувала 

до 1946 р., але фактично розпалася раніше [1, с. 211]. Хоч ідея створення подібної організації виголошу- 

валася ще задовго до війни, безпосереднім поштовхом до заснування Ліги Націй був наймасштабніший на 

початок ХХ ст. збройний конфлікт – Перша світова війна, його наслідки та численні соціальні, демогра- 

фічні, економічні та культурні втрати, які змусили світову спільноту дійти висновку про необхідність не- 

відкладно заснувати міжнародну організацію, яка мала б сприяти транснаціональному співробітництву та 

збереженню миру у світі. Протягом усього періоду війни ця ідея обговорювалася у політичних і наукових 

колах США та Великобританії, однак провідним архітектором Ліги Націй став американський президент 

В. Вільсон, який у січні 1918 р. представив широкому загалу славнозвісні «Чотирнадцять пунктів», де 

сформулював саме необхідність створення організації глобального спрямування, яка б несла глобальну 

відповідальність за попередження війни – Ліги Націй, що уособило інституціоналізацію відданості між- 

народної спільноти дипломатичним засобам вирішення конфліктів між країнами. «Чотирнадцять пунктів» 

були своєрідною декларацією дипломатії нового типу, яка була направлена безпосередньо до міжнародної 

спільноти. Також до перших восьми пунктів, які В. Вільсон назвав «обов’язковими», увійшли фундамен- 

тальні принципи відкритості дипломатії та гласності переговорів, у тому числі мирних, свободи море- 

плавства, скорочення національних озброєнь, скасування бар’єрів для міжнародної торгівлі, вільне і не- 

упереджене розв’язання колоніальних спорів [2, с. 19–20]. За рік, у січні, на засіданні Паризької мирної 

конференції державами-переможницями у війні було створено комісію на чолі з В. Вільсоном для розробки 

проєкту організації та діяльності Ліги Націй. За декілька днів інтенсивної та плідної роботи комітет підго- 

тував документ – Статут Ліги Націй – та опубліковані його як проєкт 14 лютого 1919 р. Після проведення 

обговорень та внесення корективів змінений текст був ухвалений 28 квітня 1919 р. одностайним рішенням 

конференції і становив короткий і лаконічний документ з 26 статей [3]. 

Втім, організаційно-правовий статус Ліги Націй все ще був предметом дискусій. Передусім це було 

пов’язано з тим, що вона реалізовувала низку прав, які, зазвичай, здійснюються лише суверенними дер- 

жавами, однак не була державою і не мала ані суверенітету, ані власної території, ані громадян / підданих. 

Організація діяльності та структури Ліги Націй певною мірою нагадувала концепцію «федерації вільних 

держав» І. Канта, та широкого визнання набула інша, за якою Ліга Націй визнавалася конфедерацією, своє- 

рідною «сім’єю народів» [4, с. 195]. Цю організацію заснували сорок дві країни серед переможниць війни, 

однак у пік своєї діяльності вона налічувала п’ятдесят вісім членів по всій земній кулі. Офіційними мовами 

Ліги Націй були англійська, французька та іспанська. Її адміністративна структура була представлена трьо- 

ма основними органами: Асамблеєю, Радою та Секретаріатом [5, с. 41–42]. 
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При Лізі Націй існували міжнародні установи: Міжнародна організація праці, Постійна палата 

міжнародного суду в Гаазі, Організація охорони здоров’я Ліги Націй [6, с. 388]. 

Аналізуючи та підбиваючи підсумки діяльності Ліги Націй, більшість фахівців у галузі історії і 

права роблять акцент як на позитивних, так і негативних результатах її діяльності. Хоч в глобальному сенсі 

ця організація не виконала своє головне завдання – відвернути нову світову війну, у міжвоєнний період 

протягом 1919–1929 років Ліга Націй мала певний політичний успіх. Її зусиллями було врегульовано 30 

міжнародних конфліктів, [7, с. 22], серед яких: проведення і координування переговорів щодо врегулюван- 

ня територіальних суперечок між Швецією та Фінляндією (проблема Аландських островів), Польщею та 

Литвою, Грецією та Болгарією, Албанією і Югославією, Іраком і Туреччиною (проблема Мосульського ві- 

лайєту); управління колишніми колоніями Німеччини та Османської імперії; запобігання декільком малим 

війнам [5, с. 42–43]. Ліга Націй також була однією з перших у світі гуманітарних організацій: встановила 

єдині стандарти щодо умов праці, надавала допомогу біженцям, протидіяла рабству і торгівлі наркотиками, 

боролася з голодом, сприяла побудові транспортних коридорів та комунікаційних мереж, а також надава- 

ла фінансову допомогу деяким країнам-членам. Окрім того, завдяки зусиллям Ліги Націй у 1920-х роках 

був розроблений Женевський протокол, який мав на меті обмеження використання хімічної та біологічної 

зброї, та була проведена Всесвітня конференція з роззброєння в 1930-х роках, яка мала на меті зробити 

роззброєння реальністю, але була безуспішною після того, як Адольф Гітлер залишив конференцію та Лігу 

в 1933 р. [8]. Поряд із численними здобутками Ліги Націй були певні невдачі, головна причина яких, на 

нашу думку, полягає у недотриманні принципу «Practice what you preach» (українською – «Практикуй те, 

що проповідуєш»). Ця організація не змогла реалізувати принципи своєї діяльності. Найяскравішою ілю- 

страцією такого розуміння проблеми є політика «умиротворення» агресора (Мюнхенська змова 1938 р., в 

ході якої чотири держави де-факто вирішили долю Чехословаччини «дипломатичним» шляхом). Лізі На- 

цій не вдалося запобігти Чакській війні між Болівією і Парагваєм в 1932 р., вторгненню Італії в Абіссінію 

1935 р., захопленню Маньчжурії 1931–1933 рр. тощо [5, с. 43]. Загалом цій організації не вдалося зупинити 

події, що призвели до Другої світової війни, через що Ліга Націй і була  розформована. Слабкість Ліги   

як інструменту підтримання миру зумовлювалася деякою мірою самим Статутом організації: обов’язкову 

силу мали лише рішення Асамблеї та Ради з адміністративних питань, що стосувалися самої Ліги, навіть 

санкції фактично були добровільними, оскільки ці рішення мали рекомендаційний характер; рішення, ви- 

кладені у документах процедурного типу, які мали принципове значення для застосування заходів проти 

агресора, блокувалися через неголосування певної держави-члена, чим дуже часто зловживали деякі кра- 

їни-члени Ліги Націй. За Статутом Ліги Націй, війна як засіб вирішення спірних питань не заборонялася. 

Неоднозначну роль у результативності діяльності цієї організації відіграла відсутність серед її членів низ- 

ки великих держав. Зокрема, США були ініціаторами створення системи колективної безпеки, але не стали 

її членом через позиції Великої Британії та Франції, які боялися посилення впливу США в Європі, а участь 

СРСР у роботі Ліги виявилася недовготривалою: він був прийнятий 1934 р. і виключений 1939 р. у зв’язку з 

радянсько-фінською війною. Ці факти також були чинниками, що призвели до того, що Ліга Націй зійшла 

з міжнародної політичної арени [7, с. 22]. 

Тож, перша спроба створити міжнародну організацію, яка мала забезпечувати мир та стабільність 

у світі, не увінчалася успіхом, оскільки Ліга Націй не зуміла сформувати реальні важелі впливу на геопо- 

літичну ситуацію у світі, розробити механізми превентивного врегулювання конфліктів. 

Однак її розформування не означало відмову світової спільноти від ідеї об’єднати зусилля у бо- 

ротьбі за мирне врегулювання конфліктів. Навпаки, відданість ненасильницьким засобам і дипломатичним 

інструментам вирішення суперечок між країнами була каталізатором створення нової, більш досконалої 

та ефективної міжнародної організації, яка мала б, урахувавши здобутки та прорахунки Ліги Націй, роз- 

робити дієвий механізм колективної безпеки в Європі, який би консолідував уряди європейських країн у 

боротьбі за мир [4, с. 198–199; 7, с. 22]. 

Така організація була заснована в 1945 р. і отримала назву Організація Об’єднаних Націй (ООН). 

Як і створенню Ліги Націй, створенню ООН теж передували міжнародні зустрічі та конференції, однак 

якщо про створення Ліги Націй офіційно заговорили після Першої світової війни, то про ООН вперше заго- 

ворили ще в ході Другої світової війни. Ідея створення такої міжнародної організації глобального спряму- 

вання – ООН – виникла 14 серпня 1941 р. в процесі обговорення проєкту Атлантичної Хартії. Тоді прем’єр- 

міністр Великобританії В. Черчилль запропонував включити до цієї Хартії пункт про спільне бажання 

держав заснувати в майбутньому «широку і постійну систему загальної безпеки», проте президент США 

Ф. Рузвельт, пам’ятаючи досвід В. Вільсона, в адміністрації якого він був заступником міністра флоту, по- 

ставився до цієї позиції вкрай негативно. Незважаючи на це, саме Ф. Рузвельту приписують авторство на 

словосполучення «Об’єднані Нації», яке набуло поширення у світі після Другої світової війни. Після того, 

як 26 держав-членів антигітлерівської коаліції підписали Декларацію Об’єднаних Націй, у якій рішуче 

висловили своє прагнення боротися з нацистською Німеччиною та її союзниками до їхньої цілковитої ка- 

пітуляції і не вступати з ними в сепаратні договори, у різних країнах з’явилося більше ста проєктів нової 

світової організації. Проєкти, ідеї, пропозиції та дискусійні питання згодом були обговорені на Москов- 

ській конференції міністрів закордонних справ Англії, Китаю, СРСР та США з 19 жовтня по 3 листопада 

1943 р., Тегеранській конференції керівників США, СРСР та Об’єднаного Королівства 1 грудня 1943 р., на 

конференції в Думбартон-Оксі з 21 серпня по 28 вересня та з 29 вересня по 7 жовтня 1944 р., на Ялтинській 

конференції з 4 по 11 лютого 1945 р., а також в ході проміжних переговорів та консультацій [9, с. 55–63]. 

Через сукупність вагомих об’єктивних факторів – воєнно-стратегічного, геополітичного, демогра- 

фічного, історико-культурного, морально-етичного, Україна в ході Другої світової війни стала настільки 

помітним чинником антигітлерівської коаліції, що завдяки цьому отримала законне право перебувати серед 

країн-фундаторів Організації Об’єднаних Націй [10, с. 184]. 

У вересні 2015 р. було прийнято постанову Верховної Ради України «Про Заяву Верховної Ради 

України з приводу 70-річчя Організації Об’єднаних Націй та членства України в ООН», у якій наголошено 

на ролі нашої країни як однієї з держав-засновниць цієї міжнародної організації, яка на Установчій конфе- 

ренції у Сан-Франциско «очолювала процес розроблення Цілей та принципів Статуту ООН» [11]. 

Установча конференція ООН розпочалася 25 квітня 1945 р. у Сан-Франциско і завершила свою 

роботу 26 червня прийняттям Статуту ООН, обговорення якого тривало два місяці. Протягом наступних 

чотирьох місяців цей документ був ратифікований більшістю держав-підписантів. Таким чином був закла- 

дений фундамент нової міжнародної організації, на яку світ покладав великі надії у питанні збереження 

миру та підтримки стабільності по всій земній кулі [9, с. 55–63]. Зауважимо, що хоч країнами-засновниця- 

ми цієї організації вважається п’ятдесят одна держава, за станом на 2020 р. вона налічує сто дев’яносто три 

країни-члени. Кількість мов, які визнаються офіційними мовами Організації Об’єднаних Націй, більша за 

кількість офіційних мов Ліги Націй, серед них: англійська, іспанська, китайська, російська, французька та 

арабська. Адміністративна структура ООН теж є більш розгалуженою за адміністративну структуру Ліги 

Націй та налічує шість головних органів: Генеральну Асамблею, Раду Безпеки, Економічну і Соціальну 

Раду, Раду з Опіки, Міжнародний Суд і Секретаріат [12, с. 24–25]. 

Організація Об’єднаних Націй робить значний внесок у зміцнення міжнародного миру та безпеки, 

провадячи політичну, гуманітарну та військову діяльність у всьому світі. У рамках діяльності ООН чи під 

її егідою було розроблено та ухвалено багато значущих міжнародних угод, договорів, протоколів та пактів, 

що стосуються припинення локальних війн, роззброєння, мирного врегулювання територіальних конфлік- 

тів, а також сприяння транснаціональному співробітництву в галузях економіки, культури та екології. Се- 

ред найбільш значущих документів: Загальна декларація прав людини 1948 р., Декларація про принципи 

міжнародного права 1970 р., Конвенція ООН про права дитини 1989 р., Рамкова конвенція ООН зі зміни 

клімату 1992 р., Паризька угода 2015 р., Договір про заборону ядерної зброї 2017 р. тощо. Окрім того, ООН 

здійснює успішну миротворчу діяльність: цією організацією була надана допомога у вирішенні конфліктів 

на території Сальвадору, Гватемали, Камбоджі, Намібії, Таджикистану та ін. Спектр гуманітарних цілей, 

якими опікується ООН і задля досягнення яких втілює реальні кроки, найкраще ілюструють «Цілі сталого 

розвитку 2016–2030»: подолання бідності, голоду; забезпечення продовольчої безпеки, здорового способу 

життя, гендерної рівності, всеохоплюючої та справедливої якісної освіти тощо [12, с. 26–29; 13]. 

Поряд із численними здобутками, Організація Об’єднаних Націй демонструє певну обмеженість 

можливостей світової спільноти при врегулюванні та ліквідації міжнародних, міжнаціональних та між- 

державних конфліктів, хоча і намагається протидіяти актам військової агресії. Задля цього у Статуті ООН 

було закріплено абсолютну заборону застосування сили та погрози силою і вирішення міжнародних спорів 

мирними засобами. 

Для контролю за дотриманням цього положення було засновано Раду Безпеки ООН – орган, упо- 

вноважений розслідувати спори чи будь-які інші ситуації, що можуть становити загрозу міждержавних / 

міжнародних зіткнень, а також ухвалювати обов’язкові до виконання рішення від імені усіх держав-членів. 

Саме у складі ООН вперше було об’єднано усі великі держави, які стали постійними членами Ради Без- 

пеки. Це суттєві концептуальні та організаційні зрушення, порівняно з політикою Ліги Націй, до складу 

якої не входили великі держави і яка могла виносити лише рекомендаційні рішення. Водночас слабкістю 

Ради Безпеки є те, що у кожного її постійного члена є право вето, яким нерідко зловживають, а дискусії з 
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приводу принципових питань, в яких перетинаються інтереси постійних членів, як правило, призводять 

до тупика. Рада Безпеки ООН не має централізованого механізму застосування сили, у неї відсутні власні 

збройні сили і вона може використовувати лише континенти країн-членів, що обмежує її самостійність  

[7, с. 23–26; 14]. Реформування Ради Безпеки ООН необхідно проводити поступово, формуючи в рамках 

самої Ради Безпеки узгоджені концептуальні основи та практичні заходи зі збереження та зміцнення її як 

центрального органу Організації Об’єднаних Націй [15, с. 91]. 

Висновки. Організація Об’єднаних Націй є правонаступницею Ліги Націй за основними засадами, 

принципами, цілями та напрямами діяльності. Вона, урахувавши здобутки та прорахунки своєї попередни- 

ці, постала як вдосконалена структура, яка і нині невпинно шукає нові, більш ефективні та прогресивні 

методи й засоби реалізації своїх писаних цілей і завдань. ООН має більш розгалужену адміністративну 

структуру та налічує більшу кількість країн-членів. 

Незважаючи на плідну роботу над помилками Ліги Націй, ООН стикається з проблемами своєї по- 

передниці: цій організації не вдається повною мірою врегульовувати суперечки між країнами дипломатич- 

ним шляхом, забезпечувати міжнародний мир та безпеку. Економічні та політичні санкції, які застосовує 

ООН до країн-порушників, характеризуються невисокою ефективністю, бо здебільшого не впливають на 

політичний курс правлячих верхівок країн-агресорів. Як засвідчує практика, Організація Об’єднаних На- 

цій іноді має більший успіх радше у гуманітарній діяльності, ніж у політичній. 

Таким чином, є суттєві проблеми в забезпеченні колективної безпеки, а відповідно, реалізація ідеї 

колективної безпеки далека від ідеалу. Проте це не означає безпорадність міжнародної дипломатії. Важ- 

ливо пам’ятати, що Статут ООН був прийнятий у середині ХХ ст. З кінця ХХ ст. обговорюється питання 

реформування Організації Об’єднаних Націй. Впевнені, що ООН має реальну змогу віднайти дієві інстру- 

менти впливу на країн-агресорів, і зможе втілювати рішучі дії та виявляти принциповість у питаннях, що 

стосуються непорушності кордонів, збереження суверенітету країн та досягнення колективної безпеки. 
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Постановка проблеми. Інститут медіації набув доволі широкого застосування у світовій та євро- 

пейській практиці. В процесі врегулювання конфліктів (спорів) медіація надає більш широкі можливості 

сторонам, що конфліктують, самим обирати досудові і позасудові способи для вирішення конфліктної си- 

туації. 

Про зростання значимості медіації свідчить прийняття 21 травня 2008 р. Європейським Союзом 

Директиви 2008/52/ЕС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу. У Директиві акцентова- 

но на необхідності спрощення доступу до методів альтернативного врегулювання спорів і сприяння мирно- 

му вирішенню спорів через стимулювання використання медіації та забезпечення збалансованих взаємо- 

відносин між медіацією й судовим провадженням. Крім того, у п. 8 Преамбули до Директиви 2008/52/ЕС 

МОДЕЛІ МЕДІАЦІЇ ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ 

Проаналізовано основні наукові підходи до класифікацій моделей медіації. Показано, що в рамках однієї 

процедури можна виокремити різні моделі, застосування яких залежить від таких елементів, як: характер 

спору, очікування сторін, стиль провадження процедури вибраним медіатором. Професійний медіатор пови- 

нен володіти вмінням, практичними навичками пристосувати модель медіації до потреб і очікувань сторін. 

Наголошено, що моделі медіації варто розглядати як певну основу для виявлення та застосування на практиці 

різних медіаційних технологій, що дасть змогу сторонам конфлікту досягнути порозуміння, знайти оптималь- 

не рішення. 

Ключові слова: медіація, медіатор, модель медіації, процедура медіації, спір, переговори. 

Подковенко Т. 

Модели медиации и механизм ее осуществления 

Проанализированы основные научные подходы к классификации моделей медиации. Показано, что      

в рамках одной процедуры можно выделить различные модели, применение которых зависит от таких 

элементов как: характер спора, ожидания сторон, стиль производства процедуры избранным медиатором. 

Профессиональный медиатор должен обладать умением, навыками приспособить модель медиации к потреб- 

ностям и ожиданиям сторон. Отмечено, что существующие модели медиации следует рассматривать как 

определенную основу для выявления и применения на практике различных медиационных технологий, что по- 

зволит сторонам конфликта достичь взаимопонимания, найти оптимальное решение. 

Ключевые слова: медиация, медиатор, модель медиации, процедура медиации, спор, переговоры. 

Podkovenko T. 

Models of mediation and mechanism of its implementation 

The article is devoted to the study of the institute of mediation, which has become quite widely used in world and 

European practice. In resolving conflicts (disputes), mediation provides greater opportunities for the conflicting parties 

to choose pre-trial and extrajudicial methods to resolve the conflict situation. According to the content of mediation, 

the role of the mediator, ie an impartial and neutral third party, is primarily to assist the parties in: communicating, 

identifying their interests and assisting in achieving a mutually acceptable solution. In addition, the tools and techniques 

are crucial, as well as the style preferred by the mediator. Taking all these factors into account, the doctrine distinguishes 

many types of mediation, but leaves this catalog open. 

The article analyzes the main scientific approaches to the classification of mediation models. After many years 

of using mediation in the common law system, as well as increasing use in the continental law system, there has been  

a debate about whether mediation is a procedure with clear principles or, as an informal procedure, can take different 

forms, verified according to a number of elements, for example, cultural, which arise from the specifics of dispute 

resolution in a particular area, or from kind of the dispute itself. Although the idea of the existence of types of mediation 

(so-called models or types) was accepted by the world community, it should be noted that the main models of mediation, 

which are often described in the literature, were formed in North America, Australia and the European Union. 

It is shown that within one procedure it is possible to distinguish different models, the application of which 

depends on such elements as: the nature of the dispute, the expectations of the parties, the style of the procedure chosen 

by the mediator. A professional mediator must have the ability and practical skills to adapt the mediation model to the 

needs and expectations of the parties. It is emphasized that the existing models of mediation should be considered as a 

basis for identifying and applying in practice various mediation technologies, which will allow the parties to the conflict 

to reach an understanding, to find the optimal solution. 

Keywords: mediation, mediator, mediation model, mediation procedure, dispute, negotiations. 
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встановлено, що окрім застосування медіації у міжнародних спорах, Держави-члени можуть застосовувати 

ці положення також у внутрішніх медіаційних процесах [1]. 

Черговим кроком у поширенні медіації стало підписання 7 серпня 2019 р. в Сінгапурі Конвенції 

Організації Об’єднаних Націй «Про міжнародні угоди за результатами медіації» (United Nations Convention 

on International Settlement Agreements Resulting from Mediation), відому як Сінгапурська конвенція про ме- 

діацію, яка набула чинності 12 вересня 2020 р. Україна стала однією із 46 країн, що підписали Конвен- 

цію. Така позиція України, на нашу думку, ще більше стимулює та сприяє подальшому розвитку медіації у 

нашій державі через уже законодавче закріплення процедури медіації. 

Після багатьох років застосування медіації в системі common law, а також щораз частішого вико- 

ристання в системі континентального права розпочалася дискусія про те, чи медіація є процедурою з чіт- 

кими принципами, чи, як неформальна процедура, може набувати відмінних форм, верифікованих залежно 

від елементів, наприклад культурних, які виникають зі специфіки вирішення спорів на певній території, 

або від різновиду самого спору. Хоч ідея наявності різновидів медіації (так званих моделей або типів) була 

прийнята світовим співтовариством, проте основні моделі медіації, які часто описуються в літературі, були 

сформовані на теренах Північної Америки, Австралії та країн Європейського Союзу. 

У таких моделях можна простежити вплив домінантної на Заході культури індивідуалізму, котра 

робить акцент на визначену мету, якою є вирішення конкретного спору та взяття до уваги інтересів сторін. 

У загальнозастосовуваних моделях медіації лише останніми роками простежується вплив культури, релігії 

і філософії країн Сходу [2, с. 39]. Часто використовується в медіації споглядання, медитація та інші тех- 

ніки, що підкреслюють гармонію і тяжіють до творення суспільного порядку. Прикладом такої медіації є 

mindfull mediation, яка використовує техніки медитації в медіації. Медитація дає медіаторам більшу мож- 

ливість концентрації на проблемах інших людей, а також допомагає відмежуватися від думок про власні 

проблеми, що часто заважає при здійсненні медіації. 

Вивчення і класифікація моделей медіації має важливе практичне й теоретичне значення як для 

медіаторів, так і для сторін, які братимуть участь у медіації. Це дасть змогу виявити найбільш прийнятні 

сфери застосування моделі медіації, медіатор матиме змогу побудувати діяльність так, щоб отримати по- 

зитивний результат роботи, а сторони зможуть спроєктувати собі перебіг примирювальної процедури та її 

результат. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх публікацій свідчить про зростання ін- 

тересу до процедури медіації як альтернативного способу вирішення спорів. Дослідженню різних аспектів 

медіації присвячені праці відомих українських і зарубіжних науковців, зокрема: О. Аллахвердової, А. Бі- 

цай, Н. Бондаренко-Зелінської, А. Гайдука, Н. Грень, Н. Давиденко, Г. Добриніної, Г. Єрьоменко, В. Жмудь, 

С. Калашнікової, Т. Кисельової, З. Красіловської, Н. Крестовської, Н. Мазаракі, О. Можайкіної, О. Носирє- 

вої, М. Поліщука, О. Спектор, Т. Шинкар, І. Ясиновського та інших. 

Н. Мазаракі у дослідженні «Теоретико-правові засади запровадження медіації в Україні» наголо- 

шує, що універсальність та гнучкість процедури медіації, що також сприймається як перевага такого ме- 

тоду вирішення спорів, зумовлює широкий вибір підходів, моделей, побудови медіаційної процедури, ролі 

медіатора тощо [3, с. 12]. 

На актуальність та необхідність законодавчого  врегулювання процесу медіації звертає увагу і    

О. Кармаза, вказуючи, що це сприятиме швидкому вирішенню цивільних, господарських, сімейних, тру- 

дових чи адміністративних спорів, без залучення коштів із державного чи місцевих бюджетів, зменшить 

кількість навантаження справ у суді на суддю, підвищить рівень довіри населення до суду, розширить 

повноваження нотаріусів, а домовленості, досягнуті в процесі медіації, будуть дотримуватися [4, с. 28]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Варто зазначити, що ще у 1980-х роках у США було 

підняте питання щодо виокремлення видів медіації, характеристики різних моделей проведення медіацій- 
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них процедур. Результатом багаторічних дискусій стало твердження, що, незважаючи на безліч спільних 

рис різноманітних видів медіації, можна виділити її окремі моделі. Ця класифікація виокремлює моделі 

медіації з урахуванням таких елементів, як: особа медіатора, характер, вид спору, а також очікування сторін 

[5, с. 110]. 

Відповідно до змісту медіації, роль медіатора, тобто неупередженої та нейтральної третьої сто- 

рони, полягає насамперед у наданні сторонам допомоги у: спілкуванні, визначенні кола їхніх інтересів та 

сприяння у досягненні взаємоприйнятного рішення. Крім того, вирішальне значення мають інструменти та 

прийоми, а також стиль, якому надає перевагу медіатор. Взявши до уваги ці фактори, доктрина розрізняє 

багато видів медіації, але залишає цей каталог відкритим [2, с. 39]. 

Варто погодитися із А. Біцай, котра під терміном «модель медіації» розуміє абстрактну тео- 

ретичну конструкцію, яка відображає процедурні особливості проведення медіації (добровільність чи 

обов’язковість), рівень інтеграції у судову систему держави, типу переговорів між сторонами, які конфлік- 

тують, у поєднанні з медіативною технікою медіатора та обсягу компетенції медіатора під час проведення 

процедури з врегулювання конфлікту [6, с. 86]. Зазначений підхід враховує всі наявні критерії для виокрем- 

лення тих чи інших моделей медіації. 

Незважаючи на значний інтерес до медіації як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників, нині 

немає єдиної чітко визначеної класифікації моделей медіації. У різних країнах процедура медіації розумі- 

ється і проводиться по-різному. 

Залежно від інтеграції у судову систему держави розрізняють присудову та позасудову моделі ме- 

діації. Присудова медіація (court-related) – це самостійна модель медіації, яка інтегрована у судову систему 

держави. У наукових джерелах, залежно від ролі судді у процедурі медіації, зустрічається кілька підходів 

до розуміння присудової медіації. Відповідно до першого підходу суддя безпосередньо повинен проводи- 

ти процедуру посередництва за умов, передбачених процесуальним законодавством. Прихильники іншого 

підходу визначають процедури, проведення яких здійснюється відповідно до рекомендацій чи постанов 

судді після прийняття до свого провадження відповідної справи, а також як обов’язковий досудовий по- 

рядок відповідно до приписів закону. Тобто достатньо, щоб суддя лише ініціював медіацію, а його безпо- 

середня участь не є обов’язковою [6, с. 86–87]. 

У сучасній світовій практиці склалося декілька варіантів реалізації присудової медіації. Зокрема, 

можна виокремили такі підходи: 

1) залучення для проведення медіації спеціалізованих організацій або приватно практикуючих ме- 

діаторів («приватна медіація в рамках судового процесу»); 

2) проведення медіації у суді співробітниками суду, в тому числі суддями («медіація інкорпорована 

у судовий процес»); 

3) проведення медіації безпосередньо суддею, який розглядає справу (інтеграція медіативної тех- 

нології у судовий процес) [7, с. 125]. 

Судова медіація є двох видів: обов’язкова і добровільна. За обов’язкової медіації суддя своїм рі- 

шенням призупиняє слухання по справі і дає сторонам час на звернення до медіатора. За такої моделі 

медіації сторони зобов’язані спробувати домовитися щодо вирішення правового конфлікту, взяти участь 

у медіативному процесі, хоча неможливо передбачити результат. Добровільна судова медіація передбачає 

право вибору сторін щодо вирішення їхнього конфлікту, суддя лише рекомендує звернутися до медіатора, 

а сторони приймають остаточне рішення [8, c. 16–17]. 

Позасудова медіація передбачає такий порядок вирішення спору між сторонами, який проводить 

незалежна, третя сторона (зовнішній медіатор), який у досудовому порядку намагається допомогти сто- 

ронам досягти згоди [9, с. 23]. Така процедура дає змогу сторонам, що конфліктують, не тільки зберегти 

значний обсяг власних повноважень в процесі проведення переговорів, а й одночасно високі шанси на 

сприятливе вирішення конфлікту. Медіаторами під час позасудової медіації є особи, які пройшли навчання 

з основ медіації та отримали відповідний сертифікат про право займатися медіацією. 

З урахуванням взаємодії між розглядом конфлікту в судовому порядку і медіації Ф. Стіффек ви- 

окремлює три типи медіації: 

1) приватна медіація, яка повністю незалежна від судових розглядів і часто проводиться без по- 

дальшого розгляду спору в судовому порядку; 

2) медіація, пов’язана з участю органу судової влади, яка ініціюється судом, але подальше її про- 

ведення проводиться без подальшої участі суду; 

3) судова медіація, яка більш суттєво пов’язана з судом як з місцем проведення такої процедури і 

персоналом, який її проводить. Проте навіть у судовій медіації не бере участь суддя, який здійснює повно- 

важення щодо конкретної справи, за суттю якої проводиться процедура медіації [10]. 

Річард Фолкнер, Корбет Хейзелгрув-Спарін і Дж. Томас виокремлюють 4 основні моделі залежнос- 

ті від ролі медіатора у процедурі медіації: 

1) «модель рятувальника», де в ролі медіатора є особа, яка, як правило, не має спеціальних профе- 

сійних знань і навичок в предметах спорів і намагається утримати клієнтів за будь-яку ціну від звернення 

до органів судової влади. Така модель є ефективною для вирішення дрібних спорів і конфліктів; 

2) модель, у якій медіатор відіграє роль посередника, який є третьою стороною у спорі. Медіатор 

у такому разі розробляє рішення спору і пропонує його сторонам. Такий підхід до проведення процедури 

медіації часто створює проблеми в сприйнятті сторонами нейтралітету, вони вже не відчувають його по- 

вністю; 

3) модель, яка передбачає, що медіатор доволі сильно маніпулює сторонами і може навіть вдава- 

тися до обману однієї зі сторін для того, щоб досягти врегулювання спору, а також її заплутування або за- 

лякування. Така форма медіації є однією з найстаріших; 

4) модель, у якій медіатор виступає як організатор вирішення спору (найбільш сучасна модель 

медіації) [11, с. 62]. 

І. Шамір виокремлює такі моделі здійснення процедури медіації: а) модель спільного посередни- 

цтва; б) модель одного медіатора; в) модель комісії медіаторів [12, c. 27]. 

Зазначається, що медіація є непростою процедурою, і спільне посередництво має певні переваги, 

але лише в тому разі, якщо всі медіатори вміють працювати разом, знають, як працювати разом, і хочуть 

працювати разом. Саме враховуючи вміння, бажання і можливість працювати разом, вони доповнюють 

один одного, мають можливість розподілити між собою завдання, виробити стратегію вирішення спору 

разом, а також порівняти своє сприйняття інформації, яку надали сторони. 

Модель одного посередника є більш ефективною порівняно з попередньою в тому разі, якщо меді- 

атори не знайомі один з одним та звикли працювати окремо. Така модель медіації є найбільш популярною. 

Автор зазначає, що модель комісії застосовується у складних випадках. Однак таке твердження є 

дискусійним, оскільки під час медіативної практики важко зрозуміти, який випадок є складним, а який ні. 

Також викликає сумнів необхідність виокремлення моделі спільного посередництва і моделі комісії меді- 

аторів, оскільки йдеться про спільне (комісійне) ведення медіації. У цьому процесі насамперед важливою 

буде можливість співпраці медіаторів. 

Відповідно до кількості медіаторів, які беруть участь у процедурі примирення виокремлюють: ме- 

діацію з одним медіатором та колективну медіацію. 

За складом учасників розрізняють: двосторонню (дві сторони, які конфліктують) та багатосторон- 

ню медіації (для вирішення конфлікту необхідне примирення трьох та більше сторін). 

Залежно від того, хто виконує роль медіатора, виокремлюють такі моделі медіації: 

– судова медіація. У деяких країнах медіація розглядається як частина судочинства, тому її про- 

водить суддя, який отримав на це відповідне доручення та має відповідну підготовку, навички та не відпо- 

відає за винесене рішення по справі. Наприклад, у Канаді в Апеляційному суді Квебека медіацію вправі 

проводити судді. За сторонами зберігається право вибору – звернутися до приватного медіатора, який бере 

участь у програмі судової медіації, або до судді-медіатора [68, с. 125]; 

– адвокатська медіація. Роль медіатора виконує особа, яка має право на зайняття адвокатською ді- 

яльністю. Наприклад, в Італії асоціації адвокатів мають право створювати свої організації з надання послуг 

медіації. Окрім того, організації, внесені до реєстру, можуть пропонувати свої послуги в режимі «онлайн» 

[13, с. 233]; 

– нотаріальна медіація. Нотаріус як медіатор допомагає сторонам, що конфліктують, досягти зго- 

ди та належним чином оформити домовленість. Такий вид медіації є не дуже популярним, хоча й існує у 

деяких країнах; 

– професійна медіація. У більшості країн є співтовариства медіаторів, діяльність яких регулюється 

внутрішнім актом. Варто зазначити, що на практиці саме професійна медіація показує доволі високу ефек- 

тивність [14, с. 95]. 

У Зауваженнях про розвиток медіації, примирення та суміжних альтернативних засобів вирішення 

спорів, що були розроблені правовим відомством Гаазької конференції, зазначається, що медіація за фор- 

матом зв’язку між сторонами конфлікту поділяється на дві моделі: пряму та непряму [15, c. 5]. Процедура 
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прямої (спільної) медіації передбачає безпосередню зустріч сторін, що конфліктують, під час якої відбува- 

ється обговорення конфлікту та можливих варіантів його вирішення. Під час такої процедури обговорю- 

ються конкретні вимоги, які сторони конфлікту висувають одна до одної, необхідні умови укладення угоди 

про примирення та інші обставини, що мають важливе значення для успішного проведення процедури 

медіації. Непряма медіація («човникова» або «шатл») – така медіація, під час якої посередники передають 

інформацію від однієї сторони до іншої, однак безпосередня зустріч сторін, що конфліктують, для обгово- 

рення умов проведення медіації та укладення угоди про примирення не відбувається. 

A. Арутюнян робить висновок про наявність двох моделей медіації в кримінальному процесі: 

1) англо-саксонська модель, у рамках якої медіація є виявом теорії відновного правосуддя, тобто 

розглядається як общинний спосіб вирішення кримінально-правового конфлікту і тому, як правило, не зна- 

ходить чіткого законодавчого регулювання. До вказаної групи держав можуть належати Великобританія, 

США, Канада, Нова Зеландія та ін.; 

2) континентальна модель, у рамках якої медіація є процесуальний інститут, як правило, закріпле- 

ний у законодавстві і втілює собою одну з можливих альтернатив кримінальному переслідуванню. До цієї 

групи країн можна віднести Францію, Німеччину, Португалію, Австрію, Норвегію та ін. [16, с. 63]. 

Т. Шинкар класифікує моделі медіації за їхньою метою і виокремлює такі: 

1) медіація, що спрямована на повне вирішення спору / врегулювання конфлікту, на відмову від 

судового розгляду конфлікту / спору або припинення вже розпочатого такого розгляду; 

2) медіація, спрямована на редукування / часткове купірування конфлікту, усунення його детермі- 

нантів і / або зниження обсягу вимог, або на перетворення проблеми; медіація, спрямована на аудит спору / 

конфлікту й оцінювання перспектив його вирішення / врегулювання [17, с. 100]. 

Аніта фон Хертел запропонувала особливе розуміння моделей медіації залежно від ролі медіатора 

та предмету спору. Дослідниця виокремила шість моделей медіації, що загалом становлять так звану «МІ- 

КАДО-модель». Абревіатура МІКАДО тлумачиться так: 

Mediation (класична медіація), 

Innersystemische Mediation (внутрішньосистемна медіація), 

KnowHow fur komplexe Falle (ноу-хау для комплексних випадків), 

Anwaltlich – mediatives Verhandeln (адвокатське посередництво), 

Dialogisch – mediatives Verhandeln (посередництво в переговорах), 

Osamaru – japanisch: sich besser machen (Осамару – з японської: ставати кращими) [6, c. 88]. 

Варто зазначити, що застосування медіації притаманне не лише правовій сфері, а застосовується 

у багатьох сферах суспільного життя. Саме тому за сферами врегулювання конфлікту можна виокремити: 

медіацію у трудових, сімейних, шкільних, міжнародних, міжкультурних, громадських конфліктах; посе- 

редництво між злочинцем і жертвою (відновне правосуддя); медіацію у конфліктах медичної, екологічної, 

культурної сферах життєдіяльності людини [18, с. 21]. 

Польська професор Ева Гмужиньска до основних видів медіації відносить: фасилітативну медіа- 

цію, евалюативну медіацію, медіацію, що базується на інтересах сторін (часто ще називають медіацією, 

спрямованою на вирішення спору), трансформативну медіацію, наративну медіацію та гуманістичну ме- 

діацію. Окрім цього вчена виокремлює медіацію, що здійснюється в приватній площині, – договірну меді- 

ацію і медіацію, що здійснюється в рамках судових проваджень – судову медіацію. Хоч судова і договірна 

медіація не є окремими видами медіації, їхнє виокремлення є важливим з погляду на суттєву різницю між 

ними, що впливає на спосіб їхнього провадження чи рівень сформалізованості [119, с. 179]. 

Так, Л. Ріскін у своїй статті на тему орієнтації і стратегії в медіації виокремив два її основні види. 

Фасилітативна медіація (facilitative mediation), яку ще називають класичною, допомагає сторонам дійти 

до згоди з використанням креативних способів вирішення спору, запропонованих самими сторонами [20, 

с. 32]. Ця модель базується на переконанні, що з допомогою нейтральної особи сторони, співпрацюючи 

між собою, можуть самі дійти до вирішення конфлікту. В класичній медіації медіатор активно спостерігає 

за перебігом медіації, ставить питання з метою окреслення інтересів і відкриття потреб сторін, а також 

питань, що потребують вирішення, допомагає сторонам знайти потенційні способи вирішення спору. Ме- 

діатор у фасилітативній медіації не пропонує можливих варіантів вирішення спору і не оцінює фактичної 

та правової ситуації, а лише допомагає сторонам дійти до вирішення спору. 

Другим основним типом, який вирізнив Л. Ріскін, є медіація евалюативна – оцінна (evaluative 

mediation). В такому разі медіатор не лише контролює перебіг медіації, а й також допомагає сторонам оці- 

нювати слабкі і сильні аспекти їхньої справи, їхньої правової ситуації, пропонує способи вирішення спору, 

передбачає можливе судове рішення [20, с. 32]. Медіатор виконує роль експерта не лише у вирішенні спо- 

ру, а й також у визначеній сфері, наприклад правовій чи технічній, що дає йому повноваження оцінювати 

ситуацію сторін у сфері його спеціалізації. 

Критики евалюативної медіації стверджують, що вона суперечить ідеї неформального методу ви- 

рішення спорів, зокрема порушує принцип автономії сторін, створення між ними атмосфери співпраці і 

розуміння та вирішення спору відповідно до їхніх інтересів. Крім цього, застосування евалюативної меді- 

ації може спричинити фаворизування однієї зі сторін, хоча б через оцінювання правової ситуації, що часто 

в їхньому розумінні може означати прихильність медіатора до однієї з сторін. 

Прихильники евалюативної медіації стверджують, що сторони в медіації повинні мати актуальну 

інформацію щодо їхньої правової ситуації, задля можливості прийняття свідомого рішення в справі. Вони 

вважають, що медіатор у жодному разі не повинен представляти учасникам інформації, що має характер 

правової думки чи думки щодо кінцевого результату справи, якщо дійде до судового вирішення, залишаю- 

чи ці повноваження представникам сторін. 

Медіація, що базується на інтересах сторін (interest based mediation), є найбільш поширеним топом 

медіації. Про медіацію, що базується на інтересах, говориться у бестселері Р. Фішера і В. Юрі «Getting to 

Yes». Так, автори виокремили дві основні переговорні стратегії: таку, що базується на інтересах сторін, та 

позиційну. Застосування стратегії, що базується на інтересах сторін, визначається ще як стратегія win-win, 

в якій кожна сторона виграє завдяки спільно прийнятому рішенню. Переговори, що базуються на інтер- 

есах сторін, характеризуються чотирма базовими засадами: відокремлення людей від проблем, взяття до 

уваги широких інтересів сторін, генерування великої кількості варіантів вирішення спору та використання 

об’єктивних критеріїв у створенні можливого способу вирішення спору [21]. Конфлікт в медіації, що базу- 

ється на інтересах сторін, визначається як проблема, що потребує вирішення, а функцією медіатора є праця 

разом із сторонами та порівняння відмінностей між ними. 

Поняттю медіації, що базується на інтересах сторін, Р. Буш та Дж. Фоґлер протиставили поняття 

трансформативної медіації, яку описали у праці «Promise of Mediation». Метою трансформативної медіації 

є перед усім зміна характеру відносин сторін у спорі, а не як в медіації, що базується на інтересах сторін, 

вирішення конкретного спору. «Зміцнення» сторін (empowerment) та взаємне «визнання» (recognition) є 

базовими поняттями в трансформативні медіації [22, с. 31]. Зміцнення означає формування у сторін по- 

чуття власної цінності і сили, а також здатності та віри в можливість вирішення своїх власних життєвих 

проблем. Сторони починають краще розуміти, чому вони чогось хочуть, яку вартість мають для них визна- 

чені цінності та які збитки приносить участь у спорі. Визнання означає взаємне розуміння сторонами своїх 

ситуацій, почуттів і проблем. Сторони, взаємно розуміючи свою поведінку і ситуацію, в якій опинилися, 

перестають концентруватися лише на власному вузькому баченні конфлікту, що дає їм більше шансів на 

спільне вирішення спору. 

Медіатор у трансформативній медіації відіграє другорядну роль і залишається в тіні сторін. На 

противагу медіації, метою якої є вирішення спору, метою медіації трансформативної є надання сторонам 

можливості морального розвитку і трансформації, а також зміна підходу до власних проблем та проблем 

іншої сторони. В такому разі не медіатор, а самі сторони вважаються експертами, що мають відповідну 

мотивацію і вміння для того, щоб вирішити свою власну проблему з мінімальною допомогою медіатора 

[19, с. 186]. 

Виокремлення наративної медіації як самостійного виду медіації пов’язане з тим, що більшість 

конфліктів є наслідком використання певного типу спілкування, а не наявності фактичної ситуації. Через 

висловлювання про певні події чи надання цим подіям характеристики в словесному сенсі люди контр- 

олюють власну реальність [23]. Наративна медіація характеризує специфічний підхід до конфлікту, який 

полягає на тому, що висловлена історія є важливішою, ніж мета чи мотивація людей. Метою наративної 

медіації є відмежування від створеної сторонами історії і допомога їм в побудові нової історії про їхній 

конфлікт, яка приведе до налагодження стосунків між ними, покращить комунікацію та відкриє можливос- 

ті для вирішення спору. 

У методології, що застосовується в наративній медіації, виокремлюють три етапи: 1) розповідь 

сторонами історії, 2) реконструкція історії, 3) створення нової, альтернативної історії. Головним завданням 

медіатора при цьому є допомога сторонам у створенні нової історії з більш позитивним характером. Медіа- 

тор намагається показати проблему як зовнішній елемент, що не належить учасникам, і скерувати сторони 

до дискусії. 
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Гуманістична медіація базується на діалозі, за якого сторони почуваються так безпечно, що від- 

кривають медіаторові ситуацію, яка склалася, та емоції, котрі її супроводжують. Правдивий діалог містить 

у собі елемент тиші, рефлексії на тему того, що було сказане сторонами. Медіатор також повинен мати 

можливість задуматися над тим, що він відчуває в цей момент. Як і в трансформативній медіації, завдяки 

розмові сторони стають сильніші, спокійніші, більш свідомі, більш організовані і схильні до прийняття 

рішення про своє життя [24, с. 208]. 

Гуманістична медіація найчастіше застосовується в трудових спорах та в медіації між жертвою і 

кривдником. Зазвичай спочатку медіатор зустрічається з кожною зі сторін індивідуально. На цих зустрічах 

створюється особливе бачення ситуації, складається безпечний клімат, розпочинається дискусія на тему 

спору, дається можливість сторонам відчути їхню власну силу, що має допомогти у вирішення конфлікту. 

Основними елементами, що характерні для гуманістичної медіації, є: 

• особливий зв’язок медіатора і сторін, в якому медіатор не розглядається як експерт, емоційно не- 

залежний і відокремлений від сторін і конфлікту, але налагоджує з ними контакт через спільну медіаційну 

сесію; 

• індивідуальні зустрічі, які служать не лише для збору інформації, а й передусім для встановлення 

довіри між медіатором і сторонами, відбуваються перед спільною медіаційною сесію; 

• розблокування емоційних каналів і допомога в ефективній комунікації шляхом відкриття медіато- 

ром сильних сторін осіб, що беруть участь у медіації; 

• ненав’язливий стиль медіації, спрямований на досягнення безпечної атмосфери та розуміння про- 

цесу медіації сторонами; 

• тиша в медіації є часто використовуваним елементом, застосування тиші медіатором та перевірка, 

чи сторони чуються в ній добре є важливим елементом гуманістичної медіації; 

• розміщення сторін лицем до лиця є дуже важливим елементом гуманістичної медіації, адже при- 

родний зоровий контакт є основою доброї комунікації; 

• багаторазові сесії, які є результатом переконання, що міжлюдський конфлікт та людська поведін- 

ка є дуже складними явищами і неможливим є залагодження конфлікту протягом однієї медіаційної сесії. 

Закономірним є поділ медіації на договірну і судову. Перша належить до приватного сектору, в 

якому сторони конфлікту укладають договір, що стосується передання їхнього спору на вирішення спо- 

собом, що не пов’язаний із здійсненням правосуддя. Друга є сферою правосуддя, де сторони через суди 

вирішують спір методами АВС. 

Висновки. Представлення в роботі перерахованих видів медіації має на меті показати, що в рам- 

ках однієї процедури можна виокремити різні моделі, застосування яких залежить від таких елементів, як: 

характер спору, очікування сторін, стиль провадження процедури вибраним медіатором. Медіатори мають 

у своєму розпорядженні багато моделей медіації і помилкою було б вважати, що один тип є кращим від 

іншого. Професійний медіатор повинен володіти вмінням, практичними навичками пристосувати модель 

медіації до потреб і очікувань сторін. Саме тому, моделі медіації варто розглядати як певну основу для ви- 

явлення та застосування на практиці різних медіаційних технологій, що дасть змогу сторонам конфлікту 

досягнути порозуміння, знайти оптимальне рішення. 
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ЗАСТOСУВАННЯ У РIШEННЯХ ЄСПЛ 

Рoзглянутo трансфoрмацiю тлумачeння тeрмiна «приватнe життя», йoгo oсoбливoстi та сутнiсть. 

Oсoбливу увагу придiлeнo узагальнeнню та систeматизацiї пoняття «приватнe життя» у рiшeннях 

Єврoпeйськoгo суду з прав людини. Oзначeнo прioритeтнiсть застoсування прeцeдeнтнoї практики ЄСПЛ в 

нацioнальнoму судoчинствi. 
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Рассмoтрeна трансфoрмация тoлкoваниe тeрмина «частная жизнь», eгo oсoбeннoсти и сущнoсть. 
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Baran A. 

Right to privacy: genesis, essence and application in ECHR decisions 
The transformation of the interpretation of the term «private life», its features and essence is considered. The 

study of the ideas of Plato, Aristotle, Sophists, Roman jurists allowed to substantiate the idea that ancient society 

created certain preconditions for the formation of private life. The development of the idea of the need to consider a set 

of information about an individual as an object of legal protection, laid the American legal scholars. The development 

of this idea is reflected in the concept of the right to privacy. 

The basic document enshrining the right to privacy in the constitutions adopted in the second half of the 

twentieth century. became the Universal Declaration of Human Rights. In Soviet legal theory, private life was actively 

denied and condemned as a manifestation of individualism, was of a secondary nature and was actively eradicated. 

On the European continent, the main document that enshrines and regulates the right to privacy is the Convention for 

the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950, Article 8 of which guarantees the right to respect 

for private and family life, housing and correspondence, and determines the conditions under which this right may be 

restricted. In terms of protection of Art. 8 The ECHR operates with the concept of «information about a person’s private 

and family life». 

In addition, the decisions of the European Court of Human Rights (ECHR), which are precedent-setting and 

binding, are important in establishing the right to privacy. In the process of studying the precedents and legal positions 

of the ECHR on Art. 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms shows a 

tendency to a broader understanding of the meaning of «private life». 

In particular, summarizing the practice of the ECHR, there are four main components of the right to respect 

for private life: information (includes such aspects as dissemination of personal information, collection and processing 

of personal data); physical (protection of physical integrity of the person); communication (security and privacy of 

correspondence, e-mail, telephone conversations and other types of private communications; spatial (covers the concept 

of home, workplace, ie the immediate environment of the person. that «private life is a very broad concept that has no 

comprehensive definition. Analysis of the legal positions of the ECHR is extremely important, especially to enrich the 

experience of domestic jurisprudence. 

Keywords: human rights, right to privacy, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms, European Court of Human Rights. 

Пoстанoвка прoблeми. Вiдпoвiднo дo сучаснoї кoнституцiйнoї дoктрини найвищoю сoцiальнoю 

цiннiстю є людина, її права та свoбoди. Права людини, їхня гeнeза, сутнiсть – складнe багатoвимiрнe 

пoняття, якe науковці дoслiджують у рiзнoманiтних вимiрах прoтягoм багатьoх стoлiть. Традицiйнo вва- 

жається, щo фундамeнтальнi прирoднi права людини налeжать людству з мoмeнту нарoджeння i мoжуть 

лишe бути визнанi та закрiплeнi дeржавoю закoнoдавчo. 

Правo на приватнe життя є oдним iз oснoвoпoлoжних прав людини i грoмадянина, вiдoбражає 

прагнeння кoжнoї людини мати свiй oсoбистий свiт, щo нe пiдлягає кoнтрoлю з бoку дeржави, сoцiуму та є 

захищeним вiд втoргнeння ззoвнi. У правoвoму рoзумiннi людина лишe тoдi мoжe вiдчувати сeбe iндивiдoм, 

кoли має змoгу самoстiйнo рeгулювати взаємoвiднoсини з iншими. Як вiдoмo, правo на приватнe жит-    

тя нe є абсoлютним, аджe в суспiльствi, якe функцioнує на дeмoкратичних засадах, нeмoжливo пoвнiстю 

забeзпeчити кoжну oсoбу абсoлютнoю свoбoдoю, нe встанoвлюючи мeжi. Виникає два супeрeчливих яви- 

ща: правo на приватнe життя i мoжливiсть з бoку oрганiв дeржавнoї влади oбмeжити цe правo. 

На сьoгoднi oсoбливo актуальним є захист з бoку дeржави приватнoї iнфoрмацiї прo oсoбистiсть, 

аджe така iнфoрмацiя стає тoварoм, сучаснi наукoвo-тeхнiчнi дoсягнeння надають вeличeзнi мoжливoстi 

для її накoпичeння та викoристання, пeрeтвoрюють її в засiб кoнтрoлю та манiпулювання людськoю 

пoвeдiнкoю. Завдання дeржави – забeзпeчити баланс мiж свoбoдoю у вирiшeннi питань власнoгo життя 

iндивiда, висoким рiвнeм йoгo захисту та рацioнальним oбмeжeнням. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пoняття та змiст «приватнoгo життя» дoслiджували 

як вiтчизнянi, так i зарубiжнi наукoвцi, зoкрeма: О. Барабаш, В. Гeрбут, Ю. Дeм’янeнко, А. Кардаш, Л. Єм- 

чук, О. Панкeвич, С. Шeвчук та iн. 

Мeта статтi – рoзкрити гeнeзу та сутнiсть пoняття «правo на приватнe життя», здiйснити йoгo 

аналiз у застoсуваннi ЄСПЛ з мeтoю пoдальшoгo вдoскoналeння правoвoгo визначeння у вiтчизнянoму 

закoнoдавствi. 

Виклад oснoвнoгo матeрiалу дослідження. Прoтягoм всiєї iстoрiї людства правo на приватнe 

життя, приватнiсть нe завжди визнавались, oднак пeршi пeрeдумoви їх закрiплeння як oбoв’язкoвих були 
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закладeнi в iдeях, кoнцeпцiях, працях мислитeлiв Старoдавньoгo свiту. Як уважається, iстoрiя приватнoстi 

налiчує бiльш як 3000 рoкiв, а в сучаснoму рoзумiннi – усьoгo лишe пoнад 150 рoкiв. 

За часiв Старoдавньoї Грeцiї  та Риму фiлoсoфи шукали вiдпoвiдь на запитання: щo такe правo   

на приватнe життя, чи пoтрiбна приватнiсть взагалi iндивiду? Дoслiджeння iдeй Платoна, Аристoтeля, 

сoфiстiв, римських юристiв дали змогу oбґрунтувати думку, щo античнe суспiльствo ствoрилo пeвнi 

фундамeнтальнi oснoви для фoрмування права на приватнe життя. Iз пoсилeнням впливу рeлiгiї христи- 

янства, якe прoпoвiдувалo унiкальнiсть кoжнoї людини, її життя, дiй, думoк, старoдавнi iдeї прo приватнe 

життя набувають нoвoгo змiсту. Духoвeнствo oбстoює думку, щo приватним мoжe бути лишe правeднe 

життя, а в iнших випадках цeрква має право вoлoдарювати над думками й дiями людини. Цi пoгляди дeщo 

змiнюються з пoширeнням прoтeстантськoгo руху, а iдeя oсoбистoгo спасiння призвoдить дo фoрмування 

iдeoлoгiї iндивiдуалiзму, за якoгo oсoбi впeршe надається мoжливiсть самoстiйнo влаштувати приватнe 

життя. 

Наприкiнцi XVII ст. рoзпoчинається пoступoвe фoрмування кoнцeпцiї щoдo права людини на 

нeдoтoрканнiсть приватнoгo життя (як у тeoрiї, так i на практицi), якe oхoплює лiквiдацiю iнквiзицiї, 

забoрoну тoртур, нeзалeжнiсть грoмадян вiд свавoлi правитeлiв тoщo. Прoгрeсивнi iдeї прoсвiтникiв Англiї, 

Францiї, Нiмeччини викoристали та рoзвинули амeриканські мислитeлі пeрioду визвoльнoї бoрoтьби за 

нeзалeжнiсть кoлoнiй вiд панування мeтрoпoлiй [1, с. 96]. 

ХIХ ст. сталo «зoлoтим стoлiттям приватнoстi». Самe тoдi сфoрмувалoся йoгo пoняття i тeрмiнoлoгiя. 

Стаття «Правo на приватнiсть»,  яку  опублiкували  в  1890  р.  випускники  Гарвардськoї  шкoли  права 

С. Уoррeн та Л. Брандeйс, вважається oднiєю з найбiльш вiдoмих, автoритeтних та впливoвих наукoвих 

праць к юриспрудeнцiї. У зв’язку з цим бiльшiсть сучасних вiтчизняних та iнoзeмних науковців дiйшли 

виснoвку, щo пoчатoк рoзрoбки iдeї прo нeoбхiднiсть рoзгляду сукупнoстi iнфoрмацiї прo фiзичну oсoбу 

як oб’єкт правoвoї oхoрoни, пoклали амeриканськi вчeнi-правoзнавцi. Цю iдeю було розвинуто у кoнцeпцiї 

права на приватнiсть (right to privacy). 

С. Уoррeн та Л. Брандeйс пiдхoдили дo змiсту права на нeдoтoрканнiсть приватнoгo життя з пoзицiй 

йoгo виникнeння: у результаті рoзвитку друкарськoї справи, фoтoграфiї з’явилася нoва сфeра правoвoї 

рeальнoстi, щo пoтрeбує захисту. Зважаючи на цe, була вислoвлeна iдeя прo нeoбхiднiсть закoнoдавчoгo за- 

хисту права на приватнe життя. Ця кoнцeпцiя виникла з аналoгiї з автoрським правoм, тoму таке правo нe 

пiдлягає захисту в разi, якщo власник iнфoрмацiї нe oприлюднить її за власнoю iнiцiативoю. Водночас вка- 

зується на нeдoцiльнiсть oбґрунтування права на приватнe життя автoрським правoм абo правoм власнoстi, 

oскiльки прeдмeт захисту в такому разi iнший. Стаття С. Уoррeна та Л. Брандeйса визначила напрямки 

рoзвитку загальнoгo права США в частинi захисту життя i стала базисoм для пoдальшoгo рoзвитку цього 

права як у країнах англoсаксoнськoї систeми права, так i на кoнтинeнтi. На рoзвитoк кoнцeпцiї права на 

приватнe життя в США суттєво вплинули прeцeдeнти Вeрхoвнoгo Суду США, тлумачeння oстаннiм Бiлля 

прo права з пoзицiй захисту нeдoтoрканнoстi приватнoгo життя. Водночам у правoвiй дoктринi США нeмає 

єднoстi щoдo рoзумiння правoвoї прирoди права на приватнiсть [2, с. 14]. 

Базoвим дoкумeнтoм закрiплeння права на приватнe життя в кoнституцiях, прийнятих у другiй 

пoлoвинi ХХ ст., була Загальна дeкларацiя прав людини, яка була прийнята 10 грудня 1948 р. Гeнeральнoю 

Асамблeєю OOН рeзoлюцiєю 217 (III). Стаття 12 Загальнoї дeкларацiї прoгoлoшує: «Нiхтo нe мoжe зазнава- 

ти бeзпiдставнoгo втручання у йoгo oсoбистe i сiмeйнe життя, бeзпiдставнoгo пoсягання на нeдoтoрканнiсть 

йoгo житла, тайну йoгo кoрeспoндeнцiї абo на йoгo чeсть i рeпутацiю. Кoжна людина має правo на захист 

закoну вiд такoгo втручання абo таких пoсягань» [3]. 

Мiжнарoдний пакт прo грoмадянськi та пoлiтичнi права 1966 р. рoзширив сфeру застoсування 

правo на приватнe життя, закрiпивши пoлoжeння, щo «жoдна oсoба нe мoжe бути бeз її дoбрoвiльнoї згoди 

пiддана мeдичним чи наукoвим дoслiдам; щo нiхтo нe мoжe зазнавати бeзпiдставнoгo i нeзакoннoгo втру- 

чання в йoгo oсoбистe та сiмeйнe життя, свавiльних чи нeзакoнних пoсягань на нeдoтoрканiсть йoгo житла, 

таємницю йoгo кoрeспoндeнцiї чи нeзакoнних пoсягань на йoгo чeсть i рeпутацiю; щo кoжна людина має 

правo на захист закoну вiд такoгo втручання абo таких пoсягань (статтi 7,17) [4]. 

У той самий час у радянськiй правoвiй тeoрiї приватнe життя активнo запeрeчувалoсь i 

засуджувалoся як вияв iндивiдуалiзму, малo другoрядний характeр й активнo викoрiнювалoсь. Натoмiсть 

на практицi частo застoсoвували тактику стeжeння, таємнoгo спoстeрeжeння i викoристання мeтoдiв 

нeзакoннoгo втoргнeння в приватнe життя свoїх грoмадян. Тiльки на пoчатку 70-х рoкiв приватнe життя та 

йoгo нeдoтoрканнiсть стають oб’єктoм дoслiджeння науковців, пeршi спрoби яких oбґрунтувати нагальну 

пoтрeбу у правi на приватнiсть з часoм знахoдять пiдтримку сeрeд юристiв. Найбiльш бурхливий рoзвитoк 
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пoняття приватнoгo життя відбувається у другiй пoлoвинi ХХ ст. Iдeя приватнoстi стала дoмiнантною на 

мiжнарoднo-правoвiй арeнi й була закрiплeна в мiжнарoднo-правoвих актах у сфeрi прав людини [1, c. 97]. 

На єврoпeйськoму кoнтинeнтi oснoвним дoкумeнтoм, який закрiплює та рeгулює правo на приватнe 

життя, є Кoнвeнцiя прo захист прав людини i oснoвoпoлoжних свoбoд 1950 р., стаття 8 якoї гарантує правo 

на пoвагу дo приватнoгo i сiмeйнoгo життя, житла та кoрeспoндeнцiї, а такoж визначає умoви, за яких 

дoзвoляється oбмeжувати цe правo [5]. В аспeктi захисту ст. 8 ЄСПЛ oпeрує пoняттям «iнфoрмацiя прo 

приватнe i сiмeйнe життя oсoби». 

Крiм тoгo, важливe значeння у встанoвлeннi права на приватнe життя вiдiграють рiшeння 

Єврoпeйськoгo суду з прав людини (ЄСПЛ), якi мають прeцeдeнтний i загальнooбoв’язкoвий характeр. У 

прoцeсi дoслiджeння прeцeдeнтiв та правoвих пoзицiй ЄСПЛ щoдo ст. 8 Кoнвeнцiї прo захист прав людини 

i oснoвoпoлoжних свoбoд виявлeнo тeндeнцiю дo всe бiльш ширoкoгo рoзумiння змiсту пoняття «приватнe 

життя». Зoкрeма, узагальнивши практику ЄСПЛ, наукoвцi виoкрeмлюють чoтири oснoвнi складoвi права на 

пoвагу дo приватнoгo життя: iнфoрмацiйна (охоплює такi аспeкти, як пoширeння вiдoмoстeй прo oсoбу, збiр 

та oбрoбка пeрсoнальних даних); фiзична (захист фiзичнoї нeдoтoрканoстi oсoби); кoмунiкативна (бeзпeка 

та приватнiсть листування, eлeктрoннoї пoшти, тeлeфoнних рoзмoв та iнших видiв приватних кoмунiкацiй; 

прoстoрoва (oхoплює пoняття дoму, рoбoчoгo мiсця, тoбтo бeзпoсeрeдньoгo сeрeдoвища oсoби [6, c. 135]. 

У правoвих пoзицiя ЄСПЛ вiдсутнє унiфiкoванe визначeння пoняття «приватнe життя», зoкрeма  

у справi «Нiмiц прoти Нiмeччини» (1992 р.) Єврoпeйський суд зазначив, щo вiн нe вважає за мoжливe  

абo нeoбхiднe дати вичeрпнe визначeння пoняття «приватнe життя» i щo булo б нeправильнo oбмeжувати 

йoгo «внутрiшнiм кoлoм», дe кoжeн мoжe жити таким свoїм власним життям, якoму вiн надає пeрeвагу, i 

пoвнiстю виключити з цьoгo зoвнiшнiй свiт, щo нe вхoдить дo складу цьoгo кoла [2, с.19]. 

Пoняття приватнoгo життя нe oбмeжується «внутрiшнiм кoлoм», в якoму людина мoжe жити 

власним oсoбистим життям i виключати зoвнiшнiй свiт. Пoвага дo приватнoгo життя такoж має пeвнoю 

мiрoю oхoплювати правo встанoвлювати та рoзвивати вiднoсини з iншими особамт (Von Hannover прoти 

Нiмeччини (№ 2), § 95; Niemietz прoти Нiмeччини, § 29; Botta прoти Iталiї, § 32) [10]. 

Згiднo з практикoю ЄСПЛ пoрушeння зi стoрoни дeржави статтi 8 бувають двoх видiв: пoрушeння 

пoзитивнoгo зoбoв’язання (нeзабeзпeчeння умoв для рeалiзацiї права) та пoрушeння нeгативнoгo 

зoбoв’язання (нeвиправданe втручання). Бiльшiсть справ у практицi ЄСПЛ стoсуються самe пoрушeння 

нeгативнoгo зoбoв’язання. Втручання нe є виправданим, якщo пoрушeнo oдин iз трьoх eлeмeнтiв 

«трискладoвoгo тeсту»: закoннiсть oбмeжeння, закoнну мeту та нeoбхiднiсть у дeмoкратичнoму суспiльствi. 

Закoнна мeта є наймeнш дiєвим iз цих критeрiїв. 

Втручання є закoнним за таких умoв: 

– закрiплeння пiдстави правooбмeжeння в закoнi; 

– здiйснeння правooбмeжeння згiднo з прoцeдурoю, встанoвлeнoю закoнoм; 

– зрoзумiлiсть i дoступнiсть закoну; 

– пeрeдбачуванiсть наслiдкiв застoсування закoну; 

– закoн, який встанoвлює пiдставу oбмeжeння права, пoвинeн захищати вiд свавiлля; 

– чiткe oбмeжeння дискрeцiйних пoвнoважeнь уряду щoдo правooбмeжeння. ЄСПЛ тлумачить ви- 

раз «нeoбхiднe в дeмoкратичнoму суспiльствi» як вiдпoвiднiсть мiж мeтoю та засoбами її дoсягнeння. 

Засoби будуть вважатися нeпрoпoрцiйними за таких умoв: 

– пiд час прийняття рiшeння нe заслуханo думку oсoби, чиї права oбмeжуються; 

– пiд час прийняття рiшeння oбoв’язoк щoдo дoказування пeрeкладeнo на oсoбу, чиї права 

oбмeжуються; 

– нe встанoвлeнo всi важливi oбставини, у яких вiдбувається правooбмeжeння; 

– вiдсутнiсть дискрeцiйних пoвнoважeнь, щo рoбить закoн автoматичним там, дe вiн пoвинeн бути 

гнучким; 

– надмiрна тривалiсть прoцeдури захисту. 

Рoзгалужeнiсть i пoслiдoвнiсть цьoгo тeсту нeoбхiдна ЄСПЛ для дoсягнeння oднoманiтнoстi в 

рoзглядi справ на викoнання принципу stare decisis [7 с. 119–120]. 

Взiрцeвoю, з тoчки зoру захисту права на пoвагу приватнoгo та сiмeйнoгo життя, є справа Класс 

та iншi прoти Нiмeччини. Пан Класс та iншi спiвзаявники, якi були ув’язнeними та вiдбували пoкарання  

в oднiй з нiмeцьких тюрeм, пoдали скаргу дo ЄСПЛ щодо oбмeжeння владoю їхньoгo права на таємницю 

листування тим фактoм, щo навiть за умoви, щo такe втручання в їхнє oсoбистe життя прoвoдиться на 

закoнних пiдставах, oргани дeжавнoї влади всe oднo пoвиннi пoвiдoмляти прo такi захoди зацiкавлeних у 

цьoму oсiб, надаючи таким чинoм мoжливiсть oскаржувати цi захoди в судoвoму пoрядку. 

ЄСПЛ пoгoдився з правoмiрнiстю такoгo пiдхoду i зазначив, щo Кoнвeнцiя та її iнститути були 

ствoрeнi з мeтoю захисту oкрeмих oсiб, вiдпoвiднo прoцeсуальнi нoрми Кoнвeнцiї пoвиннi застoсoвуватися 

таким чинoм, щoб зрoбити систeму iндивiдуальних звeрнeнь eфeктивнoю та дiєвoю [8, с. 80]. 

Врахoвуючи дужe ширoкe кoлo питань, щo oхoплює приватнe життя, справи, щo пiдпадають пiд цe 

пoняття, автoри Дoвiдника iз застoсування статтi 9 ЄКПЛ «Свoбoда думки, сoвiстi та рeлiгiї» прoпoнують 

рoздiлити на три oснoвнi катeгoрiї, щoб забeзпeчити пeвнi засoби класифiкацiї, а самe: фiзичну, психoлoгiчну 

чи мoральну цiлiснiсть oсoби, її приватнiсть та її iдeнтичнiсть. 

Зoкрeма, ЄСПЛ упeршe вказав, щo пoняття приватнoгo життя oхoплює фiзичну i мoральну 

цiлiснiсть oсoби в рiшeннi X i Y прoти Нiдeрландiв, § 22. Ця справа стoсувалася сeксуальнoгo насиль- 

ства щoдo психiчнoхвoрoї шiстнадцятирiчнoї дiвчини та вiдсутнoстi нoрм кримiнальнoгo права, щoб 

забeзпeчити їй eфeктивний та практичний захист. 

Щo стoсується захисту фiзичнoї та психoлoгiчнoї нeдoтoрканнoстi oсoби вiд iнших oсiб, ЄСПЛ 

визнав, щo пoзитивнi зoбoв’язання влади – у дeяких випадках за статтями 2 абo 3 та в iнших випад-      

ках вiдпoвiднo дo статтi 8, прийнятих oкрeмo абo у пoєднаннi зi статтeю 3 Кoнвeнцiї, мoжe охоплюва-   

ти oбoв’язoк встанoвлювати i застoсoвувати на практицi налeжнi правoвi мeжi, щo забeзпeчують захист 

вiд насильства з бoку приватних oсiб (Osman прoти Спoлучeнoгo Кoрoлiвства, §§ 128-130, Bevacqua та 

S. прoти Бoлгарiї, п. 65; Сандра Янкoвич (Sandra Janković) прoти Хoрватiї, § 45; А. прoти Хoрватiї, § 60; 

Đorđević прoти Хoрватiї, §§ 141–143; Söderman прoти Швeцiї [ВП], § 80). 

Суд такoж рoзглянув наслiдки статтi 8 для випадкiв, пoв’язаних з примусoвим мeдичним лiкуванням 

абo мeдичним ушкoджeнням. У дeяких випадках oргани Кoнвeнцiї встанoвили, щo пeвнi мeдичнi тeсти, якi 

є oбoв’язкoвими (Acmanne та iншi прoти Бeльгiї, ухвала Кoмiсiї, Boffa та iншi прoти Сан-Маринo, ухвала 

Кoмiсiї; Salvetti v. Italy), абo за рiшeнням суду (X прoти Австрiї, ухвала Кoмiсiї, Peters прoти Нiдeрландiв, 

ухвала Кoмiсiї), мoжуть бути прoпoрцiйним втручанням у статтю 8 навiть бeз згoди пацiєнта. 

У свoїй практицi ЄСПЛ такoж ствeрджує, щo психiчнe здoрoв’я має рoзглядатися як важлива час- 

тина приватнoгo життя, пoв’язана з аспeктoм мoральнoї цiлiснoстi. Збeрeжeння психiчнoї стабiльнoстi в 

цьoму кoнтeкстi є нeoдмiннoю умoвoю eфeктивнoгo здiйснeння права на пoвагу дo приватнoгo життя. У 

справi Прeттi (Pretty) прoти Спoлучeнoгo Кoрoлiвства ЄСПЛ впeршe дiйшoв виснoвку, щo правo на вибiр 

спoсoбу свoєї смeртi є eлeмeнтoм приватнoгo життя вiдпoвiднo дo статтi 8 (§ 67) [9, c. 770–771]. 

Стаття 8 такoж мoжe застoсoвуватись дo eкoлoгiчних справ, нeзалeжнo вiд тoгo, чи забруднeння 

бeзпoсeрeдньo спричинeнo дeржавoю, ЄСПЛ визнав прoтиправним смoрiд вiд смiттєзвалища бiля в’язницi, 

щo дoсягав камeри ув’язнeнoгo, яка прoтягoм кiлькoх рoкiв вважалася йoгo єдиним «житлoвим прoстoрoм», 

щo нeгативнo впливалo на якiсть йoгo життя та самoпoчуття i щo пiдпадалo пiд дiю приватнoгo та сiмeйнoгo 

життя (Брeндушe (Brânduşe) прoти Румунiї 25, §§ 64–67), а такoж справа щoдo тривалoї вiдмoви oрганiв 

влади із забeзпeчeння збирання, oбрoбки та утилiзацiї смiття (Дi Сарнo (Di Sarno) та iншi прoти Iталiї (26, 

§ 112) [10]. 

ЄСПЛ визначає у свoїй практицi, щo гeндeрна iдeнтичнiсть є такoж важливими складoвими 

eлeмeнтами приватнoї сфeри, захищeнoї статтeю 8 (В. прoти Францiї). За матeрiалами судoвих справ, щo 

пoв’язанi з гeндeрнoю iдeнтичнiстю oсoби, та за рeзультатами рoзгляду яких Єврoпeйським судoм булo 

встанoвлeнo пoрушeння прав людини за ЄКПЛ, В. С. Гeрбут виoкрeмлює двi вeликi групи визнаних судoм 

прав, а самe: такi, щo стoсуються прoцeдури змiни статi (зoкрeма, Судoм знайдeнo пoрушeння у випадках: 

а) вiдсутнoстi дoстатньoгo рiвня закoнoдавчoгo забeзпeчeння прoцeдури змiни статi; 

б) вiдмoви страхoвих oрганiв у пoкриттi кoштiв на oпeрацiю зі змiни статeвoї приналeжнoстi; 

в) зoбoв’язання oсoби дo стeрилiзацiї як oбoв’язкoвoї умoви для дoзвoлу на oпeрацiю зі змiни статi); 

– такi, щo стoсуються юридичнoгo закрiплeння та визнання змiнeнoї статi oсoби (за рiзних oбставин, 

суд знахoдив нeдoтримання прав людини щoдo: 

а) мoжливoстi змiни статeвoгo маркeру для транссeксуалiв в iдeнтифiкацiйних дoкумeнтах та 

сeртифiкатах прo нарoджeння, як самoстiйну мoжливiсть, а такoж в пoєднаннi з oбмeжeннями щoдo 

б) пeнсiйнoгo забeзпeчeння та дeяких iнших сoцiальних прав; 

в) мoжливoстi укладати шлюб; 

г) oкрeмих аспeктiв батькiвських прав та oбoв’язкiв) [11, c. 15] 

На сьoгoднi oкрeмo варто виокремити справи ЄСПЛ щoдo iнтeрнeт-приватнoстi, аджe сoцiальнi 

мeрeжi є вагoмoю складoвoю сучаснoгo спiлкування, i загалoм життя кoжнoї людини у всьoму свiтi стає 
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нeмoжливим бeз викoристання мeрeжi Iнтeрнeт. З oгляду на цe цiлкoм лoгiчнo, щo збiльшується кiлькiсть 

спoрiв та судoвих справ, пoв’язаних з викoристанням всeсвiтньoї мeрeжi. Важливим є питання юрисдикцiї 

ЄСПЛ у справах щoдo приватнoстi в Iнтeрнeтi, аджe в публiкацiях у сoцiальних мeрeжах пeрeтинають 

частo присутнiй транскoрдoнний eлeмeнт. Цe викликає, сeрeд iншoгo, питання з привoду oбставин, за яких 

суд мoжe здiйснювати юрисдикцiю щoдo вiдпoвiдача, рoзташoванoгo абo який прoживає в iншiй дeржавi, 

дe була пoдана скарга прo пeрeдбачуваний злoчин абo цивiльнo-правoвi правoпoрушeння, скoєнi чeрeз 

Iнтeрнeт. Цi питання, мають вирiшувати насампeрeд нацioнальні суди, якi застoсoвують вiдпoвiднi прин- 

ципи мiжнарoднoгo приватнoгo права щодо юрисдикцiї, щo бeзпoсeрeдньo нe стoсується Єврoпeйськoгo 

суду з прав людини. Такий виснoвoк був пiдтвeрджeний у справi Прeмiнiн прoти Рoсiї [Premininy v. Russia] 

(скарга № 44973/04, Пoстанoва вiд 10 лютoгo 2011 р.). 

Актуальнoю є прoблeма щoдo вiдпoвiдальнoстi за нeсанкцioнoванe oприлюднeння в мeрeжi 

oсoбистих даних, якi мiстяться в рeєстрах збeрiгання. Згiднo з правoвoю пoзицiєю ЄСПЛ, дeржава пoвинна 

нeсти вiдпoвiдальнiсть за пoвeдiнку трeтiх стoрiн, щo збeрiгають iнфoрмацiю для приватних oсiб. Напри- 

клад, у справi Лeандeр прoти Швeцiї, 26 бeрeзня 1987 р § 48, Сeрiя А, № 116 суд прийняв рiшeння, щo 

рoзгoлoшeння даних iз пoлiцeйсьoгo рeєстру є втручанням у здiйснeння права oсoби на приватнe життя, 

пoдальшe викoристання таких даних нeмає значeння. 

Кoнцeпцiя приватнoгo життя, крiм тoгo, містить eлeмeнти, щo стoсуються права oсoби на свoє 

зoбражeння (Шачча прoти Iталiї, № 50774/99, § 29, ЄСПЛ 2005-I). Iншими слoвами, фoтoграфiї абo 

вiдeoклiпи, якi мiстять зoбражeння oсoби, будуть пiдпадати пiд сфeру дiї статтi 8. Фактичнo правo на за- 

хист oсoбистих зoбражeнь охоплює правo oсoби кoнтрoлювати викoристання свoгo зoбражeння, у тoму 

числi правo вiдмoвитись вiд публiкацiї. Цe важливo в разі рoзмiщeння фoтo у сoцiальних мeрeжах абo на 

сайтах в Iнтeрнeтi. Цe та сфeра, дe захист рeпутацiї та прав iнших oсiб стає oсoбливo важливим, тoму щo 

фoтoграфiї мoжуть мiстити дужe oсoбисту абo навiть кoнфiдeнцiйну iнфoрмацiю прo oсoбу чи її сiм’ю. 

Втручанням у приватнe життя ЄСПЛ вважає такoж запис гoлoсу oсoби для прoвeдeння пoдальшoгo 

аналiзу чи вeдeння спoстeрeжeння за oсoбoю (П.Г. i Дж.Х. прoти Спoлучeнoгo Кoрoлiвства та Узун прoти 

Нiмeччини) [12]. 

Висновки. З огляду на вищевказане аналiз правoвих пoзицiй ЄСПЛ є надзвичайнo важливим 

пeрeдусiм для збагачeння дoсвiду вiтчизнянoї судoвoї практики, аджe така мiжнарoдна iнстанцiя є найбільш 

успiшною мoдeллю захисту прав людини та авангарднoю фoрмoю мiжнарoднoгo юридичнoгo прoцeсу   

за всi рoки йoгo iснування. Спoдiваємoсь, щo нацioнальна судoва систeма врахoвуватимe та eфeктивнo 

впрoваджуватимe кращi надбання прeцeдeнтiв ЄСПЛ. 
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ганизационного обеспечения полиграфологических исследований. Определены важность невербальных каналов 

информации и особенности их обработки в правоохранительной деятельности. 

Ключевые слова: правоохранительные органы, информационно-поисковые системы, полиграфология, 

геолокации, невербальная информация. 

Vasylchyshyn O., Kolesnikov A., Baranetska O., Melnyk I. 

Informational basis of law enforcement bodies activity 

The modern system of law enforcement agencies, like many other state institutions, operates in an open and 

closed information space and dynamic information threats and opportunities, so it is important to maximize the use of 

tools and opportunities to work with information and to develop skills of analysing it. 

The aim of the article is to analyze the information component, and to search the directions for its development 

to ensure the effectiveness of law enforcement. 

In the article it  is  substantiated  the  need  and  features  of  integrated  approach  to  information  support  

of law enforcement activity from the  point  of  combining  different  channels  of  receiving  the  information.  There 

are characterized possibilities and directions of using the information retrieval system of the Ministry of Internal 

Affairs, which was created to unite information resources operating in the bodies and departments of Ukraine’s internal 

affairs bodies, into a single information and analytical complex using modern information technologies, computer and 

telecommunication equipment to support the operational activities of the bodies and department of internal affairs. 

The special features of working with open databases are outlined, in particular with the Unified state web 

portal of open data, which is formed on the basis of a combination of dataset search within different groups. It was 

identified the separate integrated information retrieval and analytical systems that allow obtaining information from 

many databases at one time. Their capabilities and benefits of use in the investigation process are outlined. The specifics 

of legal regulation, as well as technical and organizational support of polygraph studies are  described. This aspect   

is important from the standpoint of human resourcing and implementation of professional functions. In the first case 

we are talking about the fact that one of the conditions of employment on the relevant positions of law enforcement 

agencies is a polygraph examination, in the second - polygraph examinations are an important additional information 

channel during the investigation activity. The importance of non-verbal information channels and aspects of its use    

in law enforcement activity are outlined. 

Keywords: law enforcement agencies, information retrieval systems, polygraph science, geolocation, non- 

verbal information. 

Постановка проблеми. Сучасна система правоохоронних органів, як і багато інших державних ін- 

ституцій, функціонують в умовах відкритого і закритого інформаційного простору та динамічних інформа- 

ційних загроз і можливостей, тому важливим є якомога повніше використання інструментів і можливостей 

роботи з інформацією, та формування навичок її аналізу. 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БАЗИС РОБОТИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

Обґрунтовано необхідність та особливості комплексного підходу до інформаційного забезпечення ро- 

боти правоохоронних органів із позиції поєднання різних каналів отримання інформації. Охарактеризовано 

можливості та напрямки використання інформаційно-пошукової системи Міністерства внутрішніх справ. 

Окреслено особливості роботи з відкритими базами даних. Визначено окремі інтегровані інформаційно-по- 

шукові та аналітичні системи, що дають змогу отримувати інформацію з багатьох баз даних одночасно. 

Описано специфіку правового регулювання, а також технічного та організаційного забезпечення поліграфоло- 

гічних досліджень. Окреслено важливість невербальних каналів інформації та особливості їх опрацювання в 

правоохоронній діяльності. 

Ключові слова: правоохоронні органи, інформаційно-пошукові системи, поліграфологія, геолокація, не- 

вербальна інформація. 

Васильчишин О., Колесников А., Баранецкая А., Мельник И. 

Информационный базис работы правоохранительных органов 

Обоснована необходимость и особенности комплексного подхода  к  информационному  обеспече-  

нию работы правоохранительных органов по позиции сочетание различных каналов получения информации. 

Охарактеризованы возможности и направления использования информационно-поисковой системы Министер- 

ства внутренних дел. Определены особенности работы с открытыми базами данных. Определены отдельные 

интегрированные информационно-поисковые и аналитические системы, позволяющие получать информацию 

из многих баз данных одновременно. Описана специфика правового регулирования, а также технического и ор- 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різним аспектам інформаційного забезпечення пра- 

воохоронної діяльності присвячено змістовні та ґрунтовні наукові  праці, зокрема дисертаційна робота   

С. Сеника щодо питань адміністративно-правового регулювання діяльності поліції у сфері обігу інфор- 

мації з обмеженим доступом. Змістовними є праці С. Пенькова, А Щедрика, В. Плетенця, А. Мовчан,   

Ю. Федоренко та інших. 

Додаткової уваги потребують питання комплексності підходу до інформаційного забезпечення 

правоохоронної діяльності. 

Мета статті полягає в аналізі інформаційної складової та пошуків напрямків її розвитку щодо за- 

безпечення ефективності правоохоронної діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Система правоохоронної діяльності в процесі реалі- 

зації своїх професійних функцій є дотичною майже до усіх сфер життя суспільства, що зумовлює її роботу 

в глобальному інформаційному просторі із значною кількістю каналів отримання, обробки і внесення ін- 

формації. Використовуються як традиційні, так і інноваційні методи й прийоми. 

Базовою інформаційною системою, що офіційно впроваджена у 2009 р., є Інтегрована інформацій- 

но-пошукова систему органів внутрішніх справ України (ІІПС). 

Метою створення ІІПС є об’єднання інформаційних ресурсів, що функціонують в органах і підроз- 

ділах внутрішніх справ України, в єдиний інформаційно-аналітичний комплекс із використанням сучасних 

інформаційних технологій, комп’ютерного та телекомунікаційного обладнання для підтримки оперативно- 

службової діяльності органів та управління внутрішніх справ, щоб значно зміцнити свою спроможність 

протидіяти злочинам та запобігати їм. 
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Метою ІІПС є інформаційне, аналітичне та організаційно-технологічне забезпечення службової 

діяльності структурних підрозділів регіональних, міських, лінійних управлінь (управлінь) головних управ- 

лінь, управлінь МВС України. 

Відповідно до свого призначення IIПС вирішує такі завдання: 

– автоматизація процесів обліку отриманої інформації, обробки інформаційних запитів, пошуку та 

відбору необхідної інформації; 

– здійснення діяльності з пошуку інформації, аналітичних досліджень; 

– обмін інформацією між інтегрованими банками даних IIПS відповідних рівнів та забезпечення 

постійного зв’язку між ними, уніфікація технологічних процедур обробки документів, збору, реєстрації, 

накопичення та обробки інформації, що надходить до кожного банку даних; 

– постійне формування, оновлення та адміністрування банків даних IIПС, забезпечення надійності, 

оперативного доступу та збереження інформаційного ресурсу; 

– формалізація технологічних процесів обробки інформації, визначення типових маршрутизацій- 

них технологічних схем для їхньої реалізації; 

– забезпечення надійного зберігання інформаційних записів, найбільш зручна їхня систематизація; 

– забезпечення всебічного захисту інформації та обмеження доступу до інформації, що зберігаєть- 

ся в IIПС; 

– автоматизація збору даних про результати технологічних процесів в обліку інформації, форму- 

вання аналітичних та статистичних звітів (довідок); 

– інформаційне забезпечення управлінської діяльності, підготовка аналітичних та довідкових ма- 

теріалів; 

– наскрізний контроль (підрозділ контролю, начальник управління внутрішніх справ, безпосеред- 

ній виконавець) за своєчасністю та повнотою надання первинних бухгалтерських та інформаційно-пошу- 

кових документів, аналіз їхньої повноти, сумісності та об’єктивності. 

Інформаційні ресурси (об’єкти обліку) ІІПС – це об’єктивно поєднаний набір інформації, яка без- 

посередньо стосується осіб, кримінальних та адміністративних правопорушень, а також інших подій, що 

накопичуються в процесі службової діяльності органів внутрішніх справ за обсягом, структурою та про- 

цедурою, які визначаються завданнями органів внутрішніх справ, відповідно до чинного законодавства [1]. 

Розробка такої інтегрованої інформаційної системи є значним кроком у напрямку підвищення 

швидкості інформаційного обміну та зручності отримання інформації, однак вона не вичерпує можли- 

востей оперування максимумом інформаційних потоків, що можуть бути корисними працівнику право- 

охоронних органів під час виконання ним своїх професійних обов’язків. Є значна кількість інформації, яка 

прямо не належить до криміналістично значущої інформації, однак вона може мати оперативний інтерес 

для встановлення певних фактів, обставин інформації про об’єкт чи особу. 

Найбільшою офіційною збіркою відкритих даних є Єдиний державний вебпортал відкритих даних 

[2]. В цій базі сформовано пошукові набори даних за групами: будівництво, економіка, освіта і культура, 

сільське господарство, транспорт, держава, земля, охорона здоров’я, соціальний захист, фінанси, екологія, 

молодь і спорт, податки, стандарти, юстиція. У кожній групі визначено перелік наборів даних (наприклад, 

у групі «юстиція» 20 наборів даних, у групі «держава» – 39). Більшість інформації для зручності подається 

у ексель таблицях. 

Умови, що ускладнюють використання описаного вебресурсу полягають у тому, що для пошуку 

інформації в різних напрямках про особу чи підприємство потрібно заходити в кожен набір даних окре- 

мо. Щоб уникнути цієї складності, доцільно використовувати інтегровані інформаційно-пошукові та ана- 

літичні системи, що об’єднують інформацію некриміналістичного характеру, але яка може бути цінною 

для проведення слідчих дій. Однією із систем, що має доступ до значної кількості відкритих баз даних, є 

платформа Ю-контрол, що має доступ більш ніж до 70 баз даних та дозволяє графічно відобразити мно- 

жинність таких зав’язків. 

 

 

Рис. 1. Графічне зображення системи зв’язків, отриманих у результаті використання 

інформаційно-пошукової та аналітичної системи Ю-контрол [3] 

* - інформація представлена у вигляді наочного прикладу 

Аналогічно відображається система зв’язків при пошуку особи. Зручність цієї системи в тому, що 

тут додатково є інформація про судові справи, тендери, ліцензії, власність, історія, експрес аналіз фінан- 

сових результатів діяльності тощо. Найкраще така інформація може бути використання у напрямку право- 

охоронної діяльності, що стосується фінансових розслідувань. Схожого типу інформацію можна отримати 

на платформі Клеріті проджект [4], однак тут масиви доступної інформації дещо менші. 

Ще одним важливим джерелом інформації, зокрема в системі фінансових розслідувань, є окремі 

офіційні сайти, наприклад сайт Державної служби фінансового моніторингу, на якому постійно оновлю- 

ються аналітичні матеріали та типологічні дослідження щодо відмивання доходів, одержаних злочинним 

шляхом, кіберзлочинів, привласнення коштів і майна державних підприємств та ін. [5]. Дані типології є 

корисними для формування базових навичок і розуміння основних принципів та методів злочинних дій у 

різних сферах. 

Окрім формалізованої та структурованої інформації, вигляд якої є чітко визначеним, є також інші 

технічні, психологічні та організаційні можливості та інструменти роботи з інформаційними потоками. 

Одним з таких є поліграфологічні дослідження. Такий аспект є важливим з позиції кадрового забезпечення 

та реалізації професійних функцій. У першому випадку мова йде про те, що однією з умов найму на роботу 

на відповідні посади правоохоронних органів є перевірка на поліграфі, у другому – поліграфологічні до- 

слідження є вагомим додатковим інформаційним каналом при проведенні розслідування. Водночас специ- 

фіка практичного використання поліграфа накладає умови й обмеження, перше з яких визначене у статті 

28 Конституції України, де йдеться про те, що «ніхто без його добровільної згоди не може бути підданим 

медичним, науковим чи іншим дослідженням» [6]. У статті 281 Цивільного кодексу України вказано, що 

«медичні, наукові та інші досліди можуть провадитися лише щодо повнолітньої дієздатної фізичної осо- 

би за її вільною згодою» [7], тобто ніхто не може бути примушений до перевірки на поліграфі. Єдиний 

виняток зазначено у статті 26 Кодексу законів про працю України: «при укладенні трудового договору 

може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, 

яка йому доручається» [8]. Власне такий виняток характерний для окремих категорій працівників право- 

охоронних органів. 

Методики поліграфологічного опитування об’єднуються у два класи: методика піку напруги і ме- 

тодика питань порівняння. 

Під поняттям «методика піку напруги» варто розуміти сукупність тестових процедур, що охоплю- 

ють тест з відомим рішенням, пошуковий тест, тест на виявлення приховуваної інформації та стимулю- 

вальний тест. 

Методика питань порівняння – це загальна назва для стандартних тестових форматів, що поєдну- 

ють в собі два ймовірних варіанти (правдивий і неправдивий). 

Використання техніки опитування з використанням поліграфа в процемі розслідування злочинів 

Національною поліцією надзвичайно важливо і допомагає визначити: достовірність показань опитаної 

особи щодо обставин конкретного злочину; коло осіб, причетних до злочину, або тих, хто має інформацію 
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про конкретне кримінальне правопорушення; розташування речових доказів на території та в приміщен- 

нях; правдивість та надійність показань свідків, отриманих від потерпілих чи заявників, тощо. Більш де- 

тально про правові, технічні та організаційні особливості поліграфологічних досліджень, зокрема у право- 

охоронній сфері, можна ознайомитись у джерелах [9; 10; 11]. 

Особливим видом інформації в правоохоронній діяльності є невербальна. Для правоохоронців та- 

кий вид інформації є особливо актуальним, оскільки потенційні правопорушники можуть спотворювати, 

приховувати її або сам факт володіння нею. Також важливо вміти «прочитати» готовність підозрюваного 

до непередбачуваних дій за мить до їх виникнення. В окремих випадках це може врятувати здоров’я і на- 

віть життя. 

Опрацювання та використання невербальної інформації залежить від професійних знань, нави- 

чок та поведінки учасників слідчих дій. Форми та умови застосування окремих результатів досліджень 

невербальної інформації закріплені в Кримінальному процесуальному кодексі України. Ефективність ви- 

користання невербальної інформації під час слідчої дії зменшує протидію будь-якого учасника слідчої дії. 

Висновки. Підсумовуючи викладений матеріал, зазначимо, що сучасний правоохоронець є учас- 

ником системи глобального інформаційного обміну як спеціалізованої правоохоронної, так і інших видів 

інформації. Навички у використанні новітніх інформаційних продуктів, сучасних технічних засобів та не- 

вербальних інформаційних потоків значно підвищать ефективність слідчих дій. 
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через митний кордон України, внаслідок чого завдають шкоди економіці держави, її культурній спадщині, 

здоров’ю населення та суспільній безпеці, сприяють розширенню тіньового сектора економіки. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематика протидії митним правопорушенням, 

ефективності застосування адміністративно-правових санкцій як засобу протидії правопорушенням ви- 

кликають підвищений інтерес з боку не тільки вчених-теоретиків, а й практиків. Дискусійні питання су- 

дового розгляду та застосування адміністративних стягнень не отримали належної уваги з боку науковців 

з митного права, не стали предметом системних наукових досліджень у митній сфері. Водночас ця про- 

блема була предметом дослідження багатьох учених-фінансистів та правників, зокрема проблематика ад- 

міністративних стягнень відображалась у наукових працях Ю. П. Битяка, С. В. Ващенка, А. Д. Войцещука, 

С. Т.  Гончарука,  І. П. Голосніченка, Є. В. Додіна, Д. П. Калаянова, Т.  О. Коломоєць, В. К. Колпакова,     

В. П. Мартинюка, В. П. Пєткова,  Д. В. Приймаченко, О. І. Остапенка, М. М. Тищенко,  В. О. Хоми,         

Н. В. Хорощак, В. К. Шкарупа та інших. 

Мета дослідження – з’ясувати фіскально-правові наслідки розгляду справ про порушення митних 

ФІСКАЛЬНО-ПРАВОВИЙ МОНІТОРИНГ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 

СПРАВ ПРО МИТНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Досліджено особливості правового забезпечення протидії митним правопорушенням в Україні, відслід- 

ковано фіскальні та правові аспекти виявлення правопорушень у митній сфері, проаналізовано наслідки роз- 

гляду протоколів про порушення митних правил митницями, застосування адміністративних стягнень судами. 

Охарактеризовано практику Європейського суду з прав людини в частині розгляду справ про митні правопору- 

шення в Україні. 

Ключові слова: митні правопорушення, Європейський суд з прав людини, відповідальність за порушення 

митних правил, конфіскація, донарахування митних платежів. 

Герчакивский С., Герчакивска О. 

Фискально-правовой мониторинг судебного рассмотрения дел о таможенных правонарушениях 

Исследованы особенности правового обеспечения противодействия таможенным правонарушени-  

ям в Украине, отслежены фискальные и правовые аспекты выявления правонарушений в таможенной сфе- 

ре, проанализированы последствия рассмотрения протоколов о нарушении таможенных правил таможнями, 

применение административных взысканий судами. Охарактеризованы практику Европейского суда по правам 

человека в части рассмотрения дел о таможенных правонарушениях в Украине. 

Ключевые слова: таможенные правонарушения, Европейский суд по правам человека, ответствен- 

ность за нарушение таможенных правил, конфискация, доначисления таможенных платежей. 

Gerchakivsky S., Gerchakivska O. 

Fiscal and legal monitoring of judicial consideration of cases of customs offenses 

The features of legal support of counteraction to customs offenses in Ukraine are investigated, fiscal and legal 

aspects of detecting offenses in the customs sphere are tracked, the consequences of consideration of protocols on 

violation of customs rules by customs, the application of administrative penalties by courts are analyzed. The practice 

of the European court on the rights of the people is characterized in part of the information about the law-enforcing 

meetings in Ukraine. 

Keywords: law enforcement, the European Court of Human Rights, verdict for violation of rules, confiscation, 

donation of payments. 

Постановка проблеми. Реалізація митної політики держави пов’язана із вирішенням багатьох 

складних політичних, економічних, соціальних і правових проблем, що пов’язані із погіршенням рівня за- 

хищеності населення, великою кількістю протиправних посягань на права і свободи громадян, власність, 

громадський порядок і громадську безпеку, порушення митних правил, об’єкти інтелектуальної власності 

тощо. Протидія митним правопорушенням та боротьба з контрабандою в Україні останнім часом дедалі 

більше привертають увагу правоохоронних та фіскальних інституцій. Україна щороку втрачає близько 105 

млрд грн через 15 контрабандних схем (це близько 10% державного бюджету, а також більше, ніж бюджет 

Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України) [1, с. 276]. Правопорушники 

посягають на встановлений законодавством України порядок переміщення товарів і транспортних засобів 
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правил в Україні, а також проаналізувати правові позиції рішень ЄСПЛ, де надано оцінку як діям митних 

органів, так і рішенням національних судів щодо пропорційності їхнього втручання в права, гарантовані 

Конвенцією та Протоколами до неї, для подальшого відновлення «справедливого балансу» між вимогами 

загального інтересу та захистом порушеного права. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Порушення митних правил є різновидом адміністра- 

тивного правопорушення, яке становить протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяль- 

ність, що посягають на встановлений Митним кодексом України та іншими актами законодавства поря- 

док переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, 

пред’явлення їх митним органам для проведення митного контролю та митного оформлення, а також здій- 

снення операцій з товарами, що перебувають під митним контролем або контроль за якими покладено на 

митні органи, і за які передбачена адміністративна відповідальність. 

Відповідно до ст. 494 Митного кодексу про кожний випадок виявлення порушення митних правил 

уповноважена посадова особа митного органу, яка виявила таке порушення, невідкладно складає протокол 

[4]. Адміністративні стягнення за порушення митних правил – це заходи відповідальності за митні право- 

порушення, що передбачені санкцією норми митного права. Митні та судові органи застосовують попе- 

редження, штраф і конфіскацію як адміністративні стягнення, які поряд із загальними мають спеціальні 

характерні ознаки. Адміністративні стягнення за порушення митних правил завжди відображають реакцію 

держави на правопорушення у вигляді негативної оцінки як здійсненого правопорушення, так і самого пра- 

вопорушника. Конфіскація може бути застосована тільки за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, 

що визначаються Митним кодексом України та іншими законами України. 

Конфіскація як адміністративне стягнення за порушення митних правил полягає у примусовому 

вилученні товарів, транспортних засобів комерційного призначення – безпосередніх предметів порушення 

митних правил, товарів, транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що 

використовувалися для приховування товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил від 

митного контролю (крім транспортних засобів комерційного призначення, які використовуються тільки 

для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України за визначеними маршрутами та рейсами, 

що здійснюються відповідно до розкладу руху на підставі міжнародних договорів, укладених відповідно 

до закону), а також транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів – безпосередніх 

предметів порушення митних правил через митний кордон України поза місцем розташування митного 

органу і безоплатній передачі їх у власність держави. 

Результати правоохоронної діяльності митниць свідчать про сталу динаміку кількості виявлених 

митницями ПМП (табл. 1). Водночас кількість справ з фактично вилученими предметами правопорушень 

у 2016 р. скоротилась на 6,8% порівняно з 2015 р., а вартість таких предметів – на 2,7%. Зазначимо, що 

зростає середня вартість предметів ПМП за справами, що передані на розгляд у суд (в дослідженому пері- 

оді – 0,2 млн грн), а обсяг конфіскованих судами предметів митних деліктів знизився майже втричі. 
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Моніторинг розгляду складених митницями та судами 

протоколів про ПМП, тимчасове вилучення предметів правопорушень, 

застосування адміністративних стягнень за справами про ПМП, млн грн* 

Таблиця 1 станови, що становить 99,5% від кількості переданих до суду справ. За результатами розгляду справ суди 

винесли рішення про накладення стягнень у вигляді штрафу та конфіскації на суму 209,68 млн грн. [3]. 

Найчастіше до адміністративної відповідальності за вчинення ПМП притягуються громадяни-ре- 

зиденти, посадові особи підприємств-резидентів. У разі накладення значної суми штрафів унеможливлю- 

ється вжиття заходів щодо їх стягнення з таких осіб. Якщо штрафи добровільно не сплачені, то примусове 

виконання постанов у справах про порушення митних правил зводиться до фіксування державними вико- 

навцями факту відсутності майна, що належить особі-правопорушнику, яке може бути стягнуто. 

Отже, чинна процедура примусового виконання постанов у справах про порушення митних пра- 

вил, а також визначення обов’язків щодо добровільної сплати таких адміністративних стягнень є недо- 

сконалою. Внаслідок нього заходи, вжиті митними органами та Державною виконавчою службою (далі – 

ДВС) щодо стягнення адміністративних штрафів за порушення митних правил, були неефективними і не 

результативними. В процесі судового оскарження протягом дослідженого періоду перебувало 16714 справ, 

пов’язаних з оскарженням суб’єктами ЗЕД рішень митних органів, на загальну суму 8499,7 млн грн (табл. 

2). У досліджуваному періоді найбільша кількість оскаржуваних суб’єктами ЗЕД рішень митних органів 

стосувалась правильності калькулювання митної вартості товарів (11643 справи, або 69,8%, на суму 2198,2 

млн грн), повернення з державного бюджету сплачених податків (1404 справи, або 8,5%, на суму 932,5 

млн грн), оскарження ППР (1033 справи, або 6,2%, на суму 3687,5 млн грн) і оскарження класифікаційних 

рішень (894 справи, або 5,4%, на суму 520,4 млн грн). 

 
Моніторинг стану судового оскарження рішень митних органів 

щодо донарахування митних платежів, млн грн. 

Таблиця 2 

 

 
 

*складено за звітними даними Рахункової палати України [2] 

Аналізуючи вищевказані дані, наголосимо, що розбіжність між загальною кількістю складених 

протоколів про ПМП і справ, що розглянуто на митницях та передано до суду, виникла у зв’язку з наявніс- 

тю нерозглянутих справ за попередні роки, оскільки процес їх розгляду доволі тривалий. 

Безпосередньо на митницях протягом 2015–2016 рр. та І кварталу 2017 р. розглянуто 23029 справ 

про ПМП та застосовано адміністративні стягнення у вигляді штрафів на суму понад 1,2 млрд грн. Якщо 

кількість розглянутих на митницях справ про ПМП протягом 2016 р. збільшилась у 1,8 разу до показника 

2015 р., то застосування адміністративних стягнень у вигляді штрафів, навпаки, зменшилось майже на 

10%, а показник штрафів за І квартал 2017 р. становить лише 13% застосованих адміністративних стягнень 

2016 р. Також простежується різке зменшення сум накладених штрафів за рішеннями судів: з 830 млн грн 

в 2015 р. до 302 млн грн в наступному році. 

Одна з причин різної динаміки розглянутих протоколів і сум застосованих адміністративних 

стягнень протягом 2015–2016 рр. – збільшення кількості тимчасового ввезення і транзиту транспортних 

засобів (так звана проблема «євроблях») та складених протоколів про порушення резидентами порядку 

транзиту транспортних засобів (порушення статті 470 Митного кодексу), кількість яких протягом 2016 р. 

збільшилась у 2,4 разу порівняно з кількістю протоколів за 2015 р. Фіскальний аспект проблеми характери- 

зує аналіз фактичних надходжень (стягнень) до державного бюджету штрафів, що засвідчує таку динаміку: 

протягом 2015–2016 рр. та І кварталу 2017 р. із застосованих митницями штрафів до державного бюджету 

загалом надійшло лише 5% нарахованих, а за рішеннями суду – 4%. 

У результаті вжитих митницями організаційно-практичних заходів, проведеної аналітично-пошу- 

кової роботи впродовж 6 місяців 2018 р виявлено 22447 порушень митних правил із вартістю предметів 

правопорушень на суму понад 986 млн грн. Кількість складених протоколів про порушення митних правил 

порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилась на 57,6%. У 2614 справах про порушення 

митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 389,17 млн грн. Безпосеред- 

ньо митницями розглянуто 17034 справи про порушення митних правил, що становить 88,7% від заведе- 

них справ, розгляд яких віднесено до компетенції митниць (19193 справи). Застосовано адміністративне 

стягнення у вигляді штрафу на суму 9,27 млрд грн. На розгляд суду митниці передали 2866 (88,1% від за- 

ведених справ, розгляд яких віднесено до компетенції судів) справ про порушення митних правил на суму 

702,7 млн грн. За результатами розгляду справ про порушення митних правил судами винесено 2853 по- 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
*складено за звітними даними Рахункової палати України [2] 

Показник 2015 р. 2016 р. І кв. 2017 р. Всього 

Складено протоколів про ПМП 
кількість 17 808 23 235 5 999 47 042 

на суму 1 800,0 2 000,0 497,5 4 297,5 

Тимчасово вилучено предмети 

правопорушень 

справ 8 531 7 952 1 970 18 453 

на суму 646,5 628,0 131,2 1 405,7 

Розглянуто митницями справ про ПМП 7 004 12 839 3 186 23 029 

Застосовано митницями адміністративне стягнення 

у вигляді штрафу на суму 
615,6 556,0 73,0 1 244,6 

Передано справ про ПМП до суду 
кількість 9 711 8 828 1 976 20 515 

на суму 1 770,0 1 900,0 480,0 4 150,0 

Середня вартість предметів ПМП за переданими 

до суду справами 
0,18 0,21 0,24 0,20 

Прийнято рішення 

судом 

конфіскація предметів 

правопорушень на суму 
898,5 357,0 90,7 1 346,2 

накладено штрафів на суму 830,0 302,0 85,0 1 217,0 

Сума стягнутих штрафів 
накладених митницями 

20,4 31,3 9,8 61,5 
за рішенням суду 

Відсоток стягнутих штрафів за рішенням суду в загальній 

сумі накладених штрафів, % 
2,2 6,03 6,47 3,48 

 

Категорія справ Одиниці виміру 2015 р. 2016 р. І кв. 2017 р. Всього 

Справи, які були на розгляді у будь-якій судовій інстан- 

ції, з них: 

кількість 6 044 5 895 4 775 16 714 

сума 3 358,9 2 634,9 2 505,9 8 499,7 

Справи за позовами платників податків до митних 

органів 

кількість 6 027 5 884 4 767 16 678 

сума 3 158,8 2 421,7 2 305,4 7 885,9 

відсоток 
кількість 99,7 99,8 99,8 99,8 

сума 94,0 91,9 92,0 92,8 

Справи за позовами митних органів 
кількість 12 6 4 22 

сума 7,2 6,0 5,8 19,0 

відсоток 
кількість 0,2 0,1 0,1 0,4 

сума 0,2 0,2 0,2 0,6 

Кількість справ за позовами органів прокуратури в 

інтересах митниць 

кількість 5 5 4 14 

сума 192,9 207,2 194,7 594,8 

відсоток 
кількість 0,1 0,1 0,1 0,3 

сума 5,7 7,9 7,8 21,4 

Всього розглянуто справ 
кількість 3 115 2 453 708 6 276 

сума 1 026,1 784,1 443,7 2 291,4 

відсоток 
кількість 51,5 41,6 14,8 37,5 

сума 30,5 29,8 17,7 27,0 

Справи вирішені на користь митниць 
кількість 1 137 769 260 2 166 

сума 551,0 340,2 147,6 1 038,8 

відсоток 
кількість 36,5 31,3 36,7 34,5 

сума 53,7 43,4 33,3 45,3 

Справи вирішені не на користь митниць 
кількість 1 775 1 583 353 3 711 

сума 382,9 411,6 265,7 1 060,2 

відсоток 
кількість 57,0 64,5 49,9 59,1 

сума 37,3 52,5 59,9 46,3 

Зупинено виконання рішення суду 
кількість 203 101 95 399 

сума 92,2 32,3 30,4 154,9 

відсоток 
кількість 6,5 4,1 13,4 6,4 

сума 9,0 4,1 6,9 6,8 
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За розглядами в судах більшість рішень приймалася на користь платників податків – 59,1% від 

загальної кількості і 46,3% від загальної суми розглянутих справ, а на користь митниць – 34,5% і 45,3% 

відповідно. Встановлено також, що митниці не забезпечили належної взаємодії з ДВС з питань реалізації 

переданого їм за рішеннями судів майна, конфіскованого митницями у суб’єктів ЗЕД, які порушили за- 

конодавство з питань державної митної справи. Зазначений аспект нівелює роботу митниці та створює 

ризики недоотримання бюджетом коштів від реалізації майна органами ДВС. Так, надходження коштів до 

державного бюджету в 2015–2016 рр. від реалізації органами ДВС конфіскованого за рішеннями суду май- 

на за порушення суб’єктами ЗЕД митних правил становили 35,1 млн грн, або 12,5% від загальної вартості 

майна, переданого органам ДВС зі складів митниць. 

Крім розгляду справ про порушення митних правил на базових рівнях судової системи України, 

складовими елементами нормативно-правового забезпечення системи запобігання та протидії митним пра- 

вопорушенням є рішення і постанови українських судів вищих інстанцій. Так, наприклад, особливий ін- 

терес становить Постанова пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про контр- 

абанду та порушення митних правил» від 03.06.2005 р. № 8, оскільки аналіз окремих її положень дає змогу 

сформулювати критерій розмежування митного правопорушення та митного злочину – критерій розміру 

вартості товару чи іноземної валюти, котрий(у) намагались перемістити через митний кордон України. На- 

званий критерій випливає із положень Постанови № 8 про те, що «... коли предметом порушення митних 

правил є іноземна валюта, вчинене слід кваліфікувати залежно від розміру її вартості, яка визначається  

за офіційним курсом НБУ на час вчинення правопорушення, – як злочин чи як адміністративне право- 

порушення», а також «якщо особа мала умисел на незаконне переміщення через митний кордон  товарів  

у великих розмірах, але перемістила їх невеликими частинами, вартість кожної з яких є меншою від 1000 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, її дії належить розглядати як продовжуваний злочин і ква- 

ліфікувати за ст. 201 Кримінального Кодексу України. Дії, спрямовані на незаконне переміщення товарів 

у невеликих розмірах, є адміністративним правопорушенням, і відповідальність за них настає за Митним 

кодексом України» [5, с. 65; 6]. 

Певний інтерес також становить Рішення Конституційного Суду від 31.03.2015 р. № 1-рп/2015, 

оскільки воно містить детальне тлумачення такого аспекту митного правопорушення, як користування та 

розпорядження товарами, митне оформлення яких не закінчене, або товарів, що перебувають на тимчасо- 

вому зберіганні під митним контролем на складі тимчасового зберігання, на складі організації – отриму- 

вача гуманітарної допомоги або на митному складі. Таке митне правопорушення, згідно із Рішенням № 1-

рп/2015, визнається тільки як адміністративне правопорушення. Адміністративна відповідальність у 

цьому разі настає за: 1) зміну стану зазначених вище товарів; 2) користування та розпорядження ними без 

дозволу митного органу. Водночас адміністративним правопорушенням вважається окремо і користуван- 

ня, і розпорядження товарами, митне оформлення яких не закінчено або які перебувають на тимчасовому 

зберіганні під митним контролем чи поміщені в режим митного складу. Однак користування або розпо- 

рядження транспортними засобами особистого користування, які поміщені в митний режим тимчасового 

ввезення на митну територію України, не є адміністративним правопорушенням [7]. 

Аналіз нормативно-правового забезпечення вітчизняної системи запобігання та протидії порушен- 

ням митних правил варто доповнити оцінкою правових позицій Європейського суду з прав людини в цій 

сфері. Моніторинг практики ЄСПЛ у частині справ про митні правопорушення є необхідним, адже в остан- 

ні роки показники застосування Конвенції та практики ЄСПЛ українськими суддями зростає. Збільшується 

не лише кількість судових рішень з такими посиланнями, а й кількість суддів, що використовують практи- 

ку ЄСПЛ. Зростає обґрунтованість та релевантність таких посилань – все частішими стають випадки по- 

силання на практику ЄСПЛ, а не лише на загальні положення Конвенції. Дослідження зафіксувало кілька 

випадків, коли в справах із практично ідентичним предметом і аналогічними суб’єктами судді змінювали 

свою позицію після ознайомлення з правовими позиціями ЄСПЛ (принципового значення не має те, що 

стало підставою – власна ініціатива чи висловлення позиції / рекомендації вищого суду) [8]. 

Нагадаємо, що ЄСПЛ є міжнародною інституцією, яка не виконує функції національного суду та 

не має повноважень скасовувати або змінювати рішення національних судів. Відповідно до ст. 19 Конвен- 

ції, Суд створений для забезпечення дотримання Високими Договірними Сторонами їхніх зобов’язань за 

Конвенцією та Протоколами до неї. Згідно зі ст. 35 Конвенції, ЄСПЛ приймає заяви до розгляду лише після 

того, як були використані усі внутрішні засоби юридичного захисту, і лише протягом шести місяців з дати 

винесення остаточного рішення на національному рівні [9]. Суд не розглядає заяву, яка не відповідає цим 

умовам. 

Конституція України гарантує кожному право після використання всіх національних засобів право- 

вого захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи 

до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна (ч. 4 ст. 55). Наша 

держава як член Ради Європи ратифікувала Конвенцію 17 липня 1997 р., а набула вона чинності для Укра- 

їни з 11 вересня 1997 р. Таким чином, наша держава визнала для себе обов’язковою юрисдикцію ЄСПЛ. 

Сам Суд ніколи не наголошував на своїй винятковості, однак, постановляючи рішення, він не 

пов’язаний кваліфікацією діяння у внутрішньому праві та тлумачить Конвенцію у гармонії з іншими ін- 

струментами міжнародного права. ЄСПЛ може вважати кримінальним будь-яке обвинувачення, яке має 

характер кримінального (наприклад, адміністративне порушення митних правил). Як правило, Суд під цим 

«обвинуваченням» розуміє «важливі наслідки для положення особи» [15]. Також ЄСПЛ у своїх рішеннях 

оцінює дії чи бездіяльність національних установ у контексті захисту конвенційних гарантій та звертає 

увагу, що втручання має бути пропорційним, має відповідати серйозності вчиненого правопорушення, а 

санкція – серйозності злочину, який вона має покарати. Тобто Суд надає автономного значення поняттю 

«кримінальне обвинувачення» в Конвенції. 

Так, наприклад, у справі «Надточій проти України» (заява № 7460/03) від 15 травня 2008 р. Суд за- 

значив, що не вбачає суттєвої різниці між Кодексом про адміністративні правопорушення, який, на думку 

Уряду, має карний кримінально-правовий характер, та розділом VIII Митного кодексу, який стосується 

окремих видів митних правопорушень, які також можна визначити як адміністративні правопорушення. 

ЄСПЛ зробив висновок про те, що митні правопорушення, які розглядаються в цій справі, мають ознаки, 

притаманні «кримінальному обвинуваченню» у значенні статті 6 Конвенції. 

Суть справи «Надточій проти України» полягала в тому, що 21 лютого 2000 р. заявник ввіз на мит- 

ну територію України автомобіль (Audi-100), який був зареєстрований у Литві. Під час перетину кордону 

він зобов’язався здійснити зворотне вивезення цього автомобіля до 21 лютого 2001 р. 5 червня 2002 р. за 

відсутності заявника Чернігівська митниця склала протокол про порушення митних правил, оскільки він 

не вивіз зазначений автомобіль за митну територію України (ст. 113 Митного кодексу в редакції 1992 р.). 12 

серпня 2002 р. суд розглянув справу за відсутності заявника та визнав його винним у тому, що він зворотно 

не вивіз автомобіль за митну територію та втратив його, чим порушив ст. 112 Митного кодексу (в редакції 

1992 р.). Суд постановив конфіскувати транспортний засіб, проте, оскільки місцезнаходження автомобіля 

було невідоме, згідно з пунктом 3 ст. 149 Митного кодексу (в редакції 1992 р.) замінив конфіскацію на стяг- 

нення 9833,57 грн (приблизно 1525,15 євро), що становило еквівалент вартості автомобіля. 

ЄСПЛ зробив висновок про те, що ця справа за своєю суттю є кримінальною, а також, що зазначені 

митні адміністративні правопорушення фактично мали кримінальний характер та повністю підпадають 

під гарантії ст. 6 Конвенції. Також Суд застосував пункт 2 ст. 1 Першого протоколу, зазначивши, що у цій 

справі «майном» є автомобіль, яким користувався заявник та щодо якого суд прийняв рішення про конфіс- 

кацію, яку пізніше замінили на стягненням грошового еквівалента вартості автомобіля із заявника, що ста- 

новило втручання у його право на мирне володіння майном. За наслідками встановлених порушень ЄСПЛ 

констатував, що їх визнання є достатньою справедливою сатисфакцією за моральну шкоду, якої зазнав 

заявник [10]. Висновок Суду про те, що порушення митних правил за своєю суттю є кримінальним про- 

ступком, який пов’язаний саме з обсягом відповідальності за його вчинення, що передбачає непомірний 

тягар фінансового характеру (оплата штрафу та витрат митного органу щодо зберігання майна, конфіскації 

товару тощо). 

Саме надмірна фінансова відповідальність за порушення митних правил була предметом звернен- 

ня до ЄСПЛ заявників Садохи і Мякотіна. Так, у рішенні «Садоха проти України» (заява № 77508/11) від 

11 липня 2019 р., заявник скаржився на те, що конфіскація його коштів, отриманих законним шляхом, була 

надмірним і непропорційним заходом, та що його не було належним чином викликано у судові засідання 

у його справі [13]. 

Заявник зазначав, що 22 липня 2011 р. він подорожував з аеропорту «Київ» (Жуляни) до Польщі. 

Останній пройшов через «зелений коридор», перевозячи 41000 євро готівкою у ручній поклажі. Під час 

митного контролю його ручну поклажу було проскановано. Згідно з твердженнями заявника, як тільки 

працівник служби авіаційної безпеки запитав його, чи перевозив він будь-яку готівку, заявник повідомив, 

що в його ручній поклажі були гроші та показав їх працівнику служби авіаційної безпеки. Йому пред’явили 

обвинувачення у порушенні статей 339 і 340 Митного кодексу України. Працівник митниці вилучив 31000 

євро як предмет правопорушення, дозволивши заявнику залишити решту 10000 євро. Національні суди 

встановили, що протокол про порушення митних правил був достатнім доказом правопорушення, та ухва- 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92-15
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лили постанову про конфіскацію суми у розмірі 31000 євро, при цьому походження коштів не мало жодно- 

го юридичного значення для вирішення питання щодо визначення міри відповідальності заявника. 

ЄСПЛ, надаючи оцінку цій ситуації, зазначив, що втручання у право власності заявника ґрунту- 

валося на законі, як вимагається статтею 1 Першого протоколу до Конвенції, його було визнано винним у 

недекларуванні митним органам суми готівки, яку він перевозив. Отже, Суд вважає, що захід у вигляді кон- 

фіскації відповідав загальному суспільному інтересу. Інше питання, чи забезпечило втручання необхідний 

справедливий баланс між захистом права власності та вимогами загального інтересу з огляду на свободу 

розсуду, якою наділена держава у цій сфері. Необхідний баланс не буде досягнуто, якщо на відповідного 

власника майна буде покладено «індивідуальний та надмірний тягар». Конфіскована сума була значною 

для заявника. Проте немає жодних доказів, що заявник міг завдати якоїсь серйозної шкоди державі: він не 

ухилявся від сплати митних платежів і не завдав державі будь-якої іншої матеріальної шкоди. Твердження, 

яке містилося у постанові апеляційного суду, що дії заявника завдали «істотної шкоди зовнішньо-економіч- 

ним інтересам і безпеці України», є занадто нечітким і загальним та не є підтвердженим іншими деталями 

щодо того, у чому саме полягала ця шкода. Тому ЄСПЛ вважає, що стягнення у вигляді конфіскації не було 

направлено на відшкодування матеріальної шкоди, оскільки держава не зазнала жодних втрат внаслідок 

недекларування заявником коштів, а було стримувальним та каральним за своїм призначенням. 

Водночас не завжди прийняття національними судами остаточних рішень припиняли протиправну 

поведінку митних органів. Так, у рішенні ЄСПЛ в справі «ТОВ «Полімерконтейнер» проти України» (заява 

№ 23620/05) від 24 листопада 2016 р. [12], підприємство-заявник скаржилося, зокрема, на тривалу практи- 

ку органів митної служби щодо присвоєння неправильного коду імпортним товарам. Такі дії спричиняли 

збільшення митного оподаткування через застосування більшої ставки ввізного мита, всупереч численним 

фактичним висновкам, викладеним у рішеннях суду, які були винесені на користь підприємства-заявника. 

Підприємство-заявник оскаржувало кожне таке рішення до національних судів і домагалося по- вернення 

надмірно сплаченого мита. Воно стверджувало, що у разі якби класифікація була правильною, йому 

довелося би сплачувати митні платежі за ставкою ввізного мита у розмірі лише 1%, а не 5%. На товар, 

якого це стосувалося, було накладено арешт в очікуванні результату судового розгляду. Суди кож- ного 

разу виносили рішення на користь підприємства-заявника. Зокрема, в матеріалах справи міститься 8 

остаточних рішень, якими було скасовано 14 відповідних рішень митних органів, винесених у різні дати в 

період між 2001 та 2006 рр. та вирішено повернути підприємству-заявнику надмірно сплачене податкове 

зобов’язання. Національні суди неодноразово заявляли, що це питання вже розглядалося багато разів, і що 

продовження митними органами практики помилкового присвоєння «дорожчого» коду імпортному товару 

ставить під сумнів остаточність цих рішень та авторитет судів. 

Підприємство-заявник скаржилось, що було втручання у його право на мирне володіння своїм май- 

ном, посилаючись на ст. 1 Першого протоколу, та відповідно до п. 1 статті 6 Конвенції на те, що остаточні 

рішення, винесені на його користь національними судами, не були належним чином виконані, оскільки їхні 

фактичні висновки так і залишилися без уваги. ЄСПЛ зазначив, що немає жодних підстав ставити під сум- 

нів такі судові рішення, та інтерпретував це як ознаку того, що митні органи діяли свавільно та механізми 

припинення такої практики були відсутні. За цих підстав суд одноголосно оголосив прийнятною скаргу  

за статтею 1 Першого протоколу прийнятною, постановив, що було порушення статті 1 Першого протоколу 

та що: (a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 

2 ст. 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити підприємству-заявнику такі суми, що мають бути 

конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу: (i) 3000 

(три тисячі) євро відшкодування моральної шкоди та додатково суму будь-якого податку, що може нарахо- 

вуватись; (i) 150 (сто п’ятдесят) євро компенсації судових та інших витрат та додатково суму будь-якого 

податку, що може нараховуватись підприємству-заявнику. Таким чином, держава зазнала фінансових та 

репутаційних втрат внаслідок свавільних рішень митних інституцій. 

З проаналізованих вище рішень ЄСПЛ вбачається, що вони є завжди індивідуальними і всі право- 

ві аргументи є обов’язковими, в інших умовах вони можуть бути лише додатковим способом тлумачення. 

Фактично ЄСПЛ презюмує унікальність свого рішення і для спростування цієї суто технічної (внутріш- 

ньої) презумпції звертається до всієї практики певної предметності [14]. Суд своїми рішеннями та на- 

даними рекомендаціями впливає на становлення, реформування й модернізацію сучасних національних 

правозахисних систем, практичне застосування європейських правових стандартів для прийняття рішень 

національними судами [15]. 

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, можна констатувати, що механізми захисту конвенцій- 

них прав покладає на Суд подвійну функцію: по-перше, здійснювати індивідуальний контроль у разі вине- 

сення рішень щодо порушення державою-учасницею Конвенції того чи іншого права, а по-друге, форму- 

вати принципи і стандарти захисту прав людини. Юрисдикції ЄСПЛ притаманний субсидіарний характер, 

який використовується тільки в межах Конвенції. Положення ст. 1 Конвенції описує принцип субсидіар- 

ності, який означає, що Суд своєю діяльністю створює додаткові гарантії захисту прав і свобод людини, що 

є передусім зобов’язанням самих держав-учасниць. 

Отож, більшість проблемних питань, які виникають у процесі притягнення до адміністративної 

відповідальності за порушення митних правил діяльності митниць та судів, зумовлені значною кількістю 

протиріч та прогалин у нормативній регламентації відповідних деліктних відносин, усунення яких зна- 

чною мірою сприятиме забезпеченню законності у сфері митно-правового регулювання суспільних відно- 

син та підвищенню ефективності правоохоронної діяльності митних інституцій і судової системи України. 
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that the Cabinet of Ministers of Ukraine has a leading place in the process of carrying out executive and administrative 

activities as a kind of public administration. It is noted that the powers of the Cabinet of Ministers of Ukraine play an 

important role in this context, the implementation of which is a direct manifestation of the implementation of this subject 

of public administration. The author finds that the Cabinet of Ministers is endowed with powers in the following areas: 

1) in the field of economy, finance, labor relations, employment, labor migration, pay and labor protection; 2) in the 

areas of social policy, health care, education, science, culture, sports, tourism, environmental protection and emergency 

response; 3) in the areas of legal policy, legality, ensuring human and civil rights and freedoms et al. 

Keywords: supreme executive agency, public administration, Cabinet of Ministers of Ukraine system of subjects 

of public administration. 

МІСЦЕ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ 

СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 

На основі чинної нормативно-правової бази, сучасних наукових розробок та напрацювань визначено 

місце Кабінету Міністрів України як вищого органу виконавчої влади в системі суб’єктів публічного адміні- 

стрування. Вказано, що змістовну сутність категорії «публічне адміністрування» доцільно розглядати в ши- 

рокому та вузькому розумінні. Зазначено, що в рамках адміністративного права, а також для дослідження 

адміністративної діяльності Кабінету Міністрів України доцільно використовувати вузький підхід до вказаної 

категорії. З’ясовано систему суб’єктів публічного адміністрування. Визначено, що Кабінету Міністрів Укра- 

їни належить провідне місце в процесі здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності як різновиду публічного 

адміністрування. Зазначено, що важливе значення в такому контексті відіграють повноваження Кабінету Мі- 

ністрів України, реалізація яких є безпосереднім виявом здійснення цим суб’єктом публічного адміністрування. 

Ключові слова: вищий орган виконавчої влади, публічна адміністрація, публічне адміністрування, Кабі- 

нет Міністрів України, система суб’єктів публічного адміністрування. 

Днепров А. 

МЕСТО КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ В СИСТЕМЕ СУБЪЕКТОВ ПУБЛИЧНОГО АД- 

МИНИСТРИРОВАНИЯ 

На основе действующей нормативно-правовой базы, современных научных разработок определено мес- 

то Кабинета Министров Украины как высшего органа исполнительной власти в системе субъектов публичного 

администрирования. Определено, что содержательную сущность категории «публичное администрирование» 

целесообразно рассматривать в широком и узком смысле. Отмечено, что в рамках административного права, 

а также при исследовании административной деятельности Кабинета Министров Украины целесообразно 

использовать узкий подход к указанной категории. Выяснено систему субъектов публичного администрирова- 

ния. Определено, что Кабинету Министров Украины принадлежит ведущее место в процессе осуществления 

исполнительно-распорядительной деятельности как разновидности публичного администрирования. Отмече- 

но, что важное значение в данном контексте играют полномочия Кабинета Министров Украины, реализация 

которых является непосредственным проявлением осуществления данным субъектом публичного администри- 

рования. 

Ключевые слова: высший орган исполнительной власти, публичная администрация, публичное админи- 

стрирование, Кабинет Министров Украины, система субъектов публичного администрирования. 

Dneprov A. 

THE PLACE OF THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE IN THE SYSTEM OF PUBLIC 

ADMINISTRATION ENTITIES 

The article, based on the current legal framework, modern scientific developments and developments, defines 

the place of the Cabinet of Ministers of Ukraine as the highest executive body in the system of public administration.  

It is determined that the substantive essence of the category «public administration» should be considered in a broad 

and narrow sense. In a narrow sense, public administration is closely linked to the executive branch and is seen as the 

professional activity of civil servants and social workers, non-governmental organizations, institutions and organizations 

with budget funding and sponsorship to ensure vital activities of the country at the level of state, regional and local 

government and carry out the study, development and implementation of public policy. Public administration in a broad 

sense is related to the functioning of all branches of government: legislative, executive and judicial. It is noted that in the 

framework of administrative law, as well as in the study of administrative activities of the Cabinet of Ministers of Ukraine, 

it is advisable to use a narrow approach to this category. The system of subjects of public administration is clarified. It is 

determined that the system of the main subjects of public administration can be represented as follows: executive bodies, 

which consist of three levels - higher, central, local; local governments; subjects of delegated authority. It is determined 
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Постановка проблеми. В Україні протягом останніх років відбуваються трансформаційні зміни, 

зумовлені низкою нових концепцій, у результаті чого впроваджуються відповідні реформи, що спрямовані 

на формування принципово нової системі органів державної влади. Такі реформи наявні в системі судо- 

вих, правоохоронних органів, а також органів виконавчої влади. Якщо змінюється структурно-організа- 

ційна складова державних органів, то також змінюється їхня діяльність. Це пов’язано зі створенням нових 

органів, які, реалізуючи свої повноваження, мають належним чином взаємодіяти з чинними суб’єктами 

влади. В контексті вищевказаного цікавим видається місце Кабінету Міністрів України в сучасній системі 

органів публічної влади, а також його роль під час здійснення публічного адміністрування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Реформуванням системи органів виконавчої влади, а 

також окремо адміністративною діяльністю Кабінету Міністрів України як вищого органу виконавчої вла- 

ди займалися такі науковці, як В. Бакуменко, Д. Безносенко, І. Варзар, А. Васіна, В. Галунько, Л. Гордієнко, 

П. Діхтієвський, В. Журавський, В. Князєв, С. Кравченко, О. Кузьменко, В. Лісничий, В. Луговий, А. Мель- 

ник, Н. Нижник, О. Оболенський, Н. Парфенцева, С. Стеценко та інші. Однак сучасна адміністративна 

наука потребує оновленого погляду на вищезазначені питання, що актуалізує доцільність нашого дослі- 

дження. 

Мета статті полягає в тому, щоб на основі чинної нормативно-правової бази, сучасних наукових 

розробок та напрацювань визначити місце Кабінету Міністрів України як вищого органу виконавчої влади 

в системі суб’єктів публічного адміністрування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Перед тим, як перейти до безпосереднього розгляду 

Кабінету Міністрів України, варто вирішити декілька завдань, які прямо випливають із поставленої мети. 

По-перше, необхідно визначити змістовну сутність категорії «публічне адміністрування». По-друге, по- 

трібно з’ясувати систему суб’єктів, до повноважень яких належать здійснення публічного адміністрування. 

По-третє, визначити місце та роль Кабінету Міністрів України у вказаній системі. 

Так, розглядаючи категорію публічного адміністрування як так званого «правонаступника» кате- 

горії «державне управління», варто одразу вказати на її масштабність та комплексність. У зв’язку із зазна- 

ченим, ми розглянемо її максимально оглядово, адже детальний аналіз публічного адміністрування може 

стати предметом окремої монографічної або дисертаційної роботи. Окрім того, вбачаємо кореляцію понять 

«публічне адміністрування» та «державне управління» актуальним на сьогодні питанням, яке варте окре- 

мої уваги у межах наукової статті. 

Публічне адміністрування трактується у широкому та вузькому розумінні. У вузькому значенні 

публічне адміністрування тісно пов’язане із виконавчою гілкою влади й розглядається як професійна ді- 

яльність державних службовців та осіб, що працюють у соціальній сфері, в неурядових організаціях, в 

установах та організаціях, що мають бюджетне фінансування й існують на спонсорські кошти з метою 

забезпечення життєдіяльності країни на рівні державного, регіонального та місцевого управління й здій- 

снюють вивчення, розробку і впровадження публічної політики. Публічне адміністрування у широкому 

сенсі пов’язане з функціонуванням усіх гілок влади: законодавчої, виконавчої та судової [1]. Враховуючи 

викладене, зазначимо, що в межах наших наукових розвідок ми використовуємо вузьке розуміння категорії 

«публічне адміністрування». 

Згідно з Енциклопедичним словником з державного управління, публічне адміністрування – теорія 

та практика державного управління, яка характеризується реалізацією адміністративних процедур шляхом 

публічної діяльності, застосування інструментів демократичного врядування, упорядкування суспільної 

діяльності та надання адміністративних послуг як засобу реалізації прав та свобод громадян [2, с. 605].   

У такому разі також можна спостерігати вузьке трактування публічного адміністрування, яке переважно 
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пов’язане з процедурами надання адміністративних послуг, які традиційно вважаються одним із складових 

елементів предмету адміністративного права. 

Відмінне від зазначених дефініцій публічного адміністрування наводить колектив авторів моно- 

графії «Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і за- 

рубіжний досвід», де розуміє під цим поняттям цілеспрямовану взаємодію публічних адміністрацій з юри- 

дичними та фізичними особами з приводу забезпечення реалізації законів та підзаконних актів і виконання 

частини основних функцій: орієнтаційного планування, що визначає бажані напрямки розвитку; створення 

правових, економічних та інших умов для реалізації інтересів учасників взаємодії; розподілу праці; коопе- 

рування та координування діяльності; моніторинг результатів [3, с. 22]. У такому разі можна спостерігати 

більш профільне трактування публічного адміністрування, яке автори розкривають через взаємодію орга- 

нів публічної адміністрації із фізичними та юридичними особами. 

З огляду на вказане можна стверджувати, що публічне адміністрування є невід’ємним елементом 

адміністративного права і як галузі права, і як науки. Говорячи про публічне адміністрування під озна- 

ченим кутом варто звернути увагу на різноманітність його видів. Ключове значення, в контексті нашого 

дослідження, відіграє класифікація публічного адміністрування залежно від його змісту, згідно з якою воно 

поділяється на два види, а саме – надання адміністративних послуг та здійснення виконавчо-розпорядчої 

діяльності. 

У межах нашого дослідження особливого значення набуває виконавчо-розпорядча, або ж публіч- 

но-управлінська діяльність, адже саме цей вид публічного адміністрування реалізує Кабінет Міністрів 

України. Однак перед розглядом публічно-управлінської діяльності вищого центрального органу виконав- 

чої влади доцільно окрему увагу зупинити на системі суб’єктів публічного адміністрування. 

Так, наступним завданням, яке ми маємо вирішити при досягненні поставленої нами мети, є ви- 

значення системи суб’єктів публічного адміністрування. Звертаючись до сучасної теорії адміністративного 

права, можна зробити висновок про так звану специфічність суб’єктів публічного адміністрування. Зокре- 

ма, якщо раніше усталеним було розуміння того, що державне управління здійснюють органи виконавчої 

влади та місцеве самоврядування, то на сьогодні перелік цих суб’єктів значно розширений. До вказаних 

двох груп суб’єктів було додано третю – суб’єктів делегованих повноважень, які наділені компетенцією 

здійснювати публічне адміністрування (або надавати адміністративні послуги, або здійснювати виконавчо- 

розпорядчу діяльність). 

Таким чином, система основних суб’єктів публічної адміністрації може бути представлена так: 

1. Органи виконавчої влади, які складаються з трьох рівнів – вищий, центральний, місцевий. В 

контексті дослідження ми визначили, що основне значення відіграє саме вищий орган виконавчої влади, 

яким безпосередньо є Кабінет Міністрів України. 

2. Органи місцевого самоврядування, детальна система яких регламентована ст. 5 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР [4]. 

3. Суб’єкти делегованих повноважень, до яких науковці відносять громадські об’єднання та інших 

суб’єктів під час здійснення делегованих законодавством виконавчих функцій [5, с. 22–23]. 

Отже, як показує вищенаведена система суб’єктів, визначальну роль у здійсненні публічного адмі- 

ністрування в контексті реалізації виконавчо-розпорядчої діяльності відіграє система органів виконавчої 

влади. Необхідно зазначити, що означена трирівнева система органів виконавчої влади характеризується 

вертикальними зв’язками, які забезпечують взаємозалежність та субординаційність цієї системи. 

Вищий рівень зазначеної системи займає Кабінет Міністрів України (далі – КМУ). Саме йому на- 

лежить головна роль та місце в процесі здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності як різновиду публіч- 

ного адміністрування. 

Так, правову основу діяльності КМУ становить Конституція України, закони України, укази Пре- 

зидента України та постанови Верховної Ради України, прийняті відповідно до Конституції та законів 

України [6]. КМУ здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи 

виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямо- 

вує, координує та контролює діяльність цих органів. КМУ відповідальний перед Президентом України і 

Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених 

Конституцією України [7]. 

Визначаючи місце КМУ в системі суб’єктів публічного адміністрування, необхідно зупинити ува- 

гу на компетенції цього органу публічної влади. Перш за все зазначимо, що головні аспекти діяльності, 

зокрема його компетенційні повноваження, визначені Основним Законом. Зокрема, ст. 116 Конституції 

України визначає, що КМУ: 

– забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і 

зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України; 

– забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України 

в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору; 

– вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина; 

– забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сфе- 

рах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, еколо- 

гічної безпеки і природокористування; 

– розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального 

і культурного розвитку України; 

– забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління об’єктами державної 

власності відповідно до закону; 

– розробляє проєкт закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого 

Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його ви- 

конання; 

– здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громад- 

ського порядку, боротьби зі злочинністю; 

– організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи; 

– спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади; 

– утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства та інші центральні органи 

виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади; 

– призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем’єр-міністра України керівників цен- 

тральних органів виконавчої влади, які не входять до складу КМУ; 

– здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України [6]. 

Тобто, з означеного випливає, що у Конституції закріплені лише базові, фундаментальні повно- 

важення, які переважною мірою стосуються зовнішньоекономічної, політичної, а також загальнодержав- 

ної діяльності. Однак, законами та підзаконними нормативно-правовими актами України визначено інші 

повноваження вищого органу виконавчої влади в Україні. Головну роль серед усієї системи нормативно- 

правових актів, які тим або іншим чином регламентують повноваження КМУ, відіграє Закон України «Про 

Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 № 794-VII, який визначає організацію, повноваження і порядок 

діяльності цього публічного органу [7]. 

Основні повноваження Кабінету Міністрів України визначені ст. 20 вищевказаного Закону та ре- 

презентуються за окремими сферами / галузями життєдіяльності. Так, КМУ наділений повноваженнями у 

таких сферах: 

1) у сфері економіки, фінансів, трудових відносин, зайнятості населення, трудової міграції, оплати 

та охорони праці; 

2) у сферах соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охоро- 

ни навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

3) у сферах правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина; 

4) у сфері зовнішньої політики; 

5) у сфері національної безпеки та обороноздатності; 

6) у сфері вдосконалення державного управління та державної служби [7]. 

Зазначимо, що КМУ у межах кожної із названих сфер спрямовує й координує діяльність централь- 

них органів виконавчої влади, які, відповідно до чинного законодавства, наділені повноваженнями щодо 

забезпечення проведення державної політики в окремій сфері суспільного життя. Міністерства та інші 

центральні органи виконавчої влади відповідальні перед КМУ, підзвітні та підконтрольні йому. 

Окрім того, КМУ також координує діяльність місцевих державних адміністрацій щодо виконання 

Конституції та законів України, актів Президента України, актів КМУ, органів виконавчої влади вищого 

рівня, здійснення на відповідній території інших наданих місцевим державним адміністраціям повнова- 

жень [7]. 

Висновки. Таким чином, проаналізувавши місце Кабінету Міністрів України в системі суб’єктів 

здійснення публічного адміністрування, можна зробити такі висновки. 
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1. Змістовна сутність категорії «публічне адміністрування» показує, що її доцільно розглядати в 

широкому та вузькому розумінні. В рамках адміністративного права, а також в процесі дослідження адмі- 

ністративної діяльності КМУ доцільно використовувати вузький підхід до вказаної категорії. 

2. Система суб’єктів, до повноважень яких належить здійснення публічного адміністрування, на 

сьогодні є доволі розгалуженою та складається з трьох рівнів, кожен з яких містить свої підрівні та струк- 

турні елементи, які в єдності утворюють взаємоузгоджену систему суб’єктів публічного адміністрування 

в Україні. 
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3. Місце Кабінету Міністрів України в системі суб’єктів здійснення публічного адміністрування 

розкривається крізь призму правового статусу КМУ як вищого органу виконавчої влади в Україні. Вихо- 

дячи із специфіки предмету адміністративного права – здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності – до- 

цільно вказати, що важливе значення в такому контексті відіграють повноваження КМУ, реалізація яких є 

безпосереднім виявом здійснення публічного адміністрування цим суб’єктом. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДСЬКИХ 

ОБ’ЄДНАНЬ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЯК УЧАСНИКА ПУБЛІЧНИХ 

ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗАХИСТУ ЇХ ПРАВ 

Звернено увагу на значимість громадських формувань у процесі запровадження демократичного роз- 

винутого громадянського суспільства. Наголошено, що громадські об’єднання, які створені та діють з ме- 

тою захисту прав і законних інтересів осіб з інвалідністю, забезпечення їм рівних з іншими громадянами 

можливостей, є формою їхнього соціального захисту. Визначено, що ефективність реалізації громадянської 

правосуб’єктності таких об’єднань залежить від правового статусу, яким такі об’єднання наділені згідно з 

чинними нормами. Сформовано поняття адміністративно-правового статусу громадських об’єднань осіб з 

інвалідністю як учасників публічних відносин у сфері захисту їхніх прав та відокремлено їхні характерні риси. 

Ключові слова: громадські об’єднання, особи з інвалідністю, адміністративно-правовий статус, 

правосуб’єктність, громадянське суспільство. 

Zhuravlyova Z. 

Аdministrative and legal status of public associations of persons with disabilities as participants in public 

relations in the field of protection of their rights 

In the article the author draws attention to the importance of social formations in the process of introduction 

of a democratic developed civil society. The author emphasizes that the right to association of citizens, including 

persons with disabilities, is one of the basic (basic) civil rights and is recognized by international law as an integral 

element of the legal personality of man and citizen. Emphasis is placed on the fact that public associations, which are 

established and operate to protect the rights and legitimate interests of persons with disabilities, providing them with 

equal opportunities with other citizens, are a form of their social protection. It is determined that the effectiveness of the 

implementation of civil legal personality of these associations depends on the legal status to which such associations are 

endowed with current norms. It is emphasized that in order to realize the interests of persons with disabilities defined by 

law, such public associations should be endowed with the appropriate status, which ensures the consolidation of their 

powers and provides an opportunity to realize the purpose of their creation. The concept of administrative and legal 

status of public associations of persons with disabilities as participants in public relations in the field of protection of 

their rights is formed and their character traits are highlighted. The article emphasizes that the administrative and legal 

status of public associations is characterized as a set of rights and responsibilities that are realized in the administrative 

legal relations that arise between public associations and state bodies, local governments. The author highlights the 

characteristics of a public association of persons with disabilities, namely the creation, existence and functioning 

separately from the state; formation on a voluntary basis; non-profit activity; self-organization and self-government. 

Keywords: public associations, persons with disabilities, administrative and legal status, legal personality, civil 

society. 

Постановка проблеми. В умовах тривалих євроінтеграційних процесів простежується тенденція 

зростання ролі громадських об’єднань у відносинах щодо реалізації державної політики у всіх сферах 

суспільного життя. Не є винятком відносини у сфері реалізації та захисту законних прав та інтересів осіб 

з інвалідністю. Для забезпечення належного функціонування таких об’єднань, реалізації їхніх заходів і 

програм, які сприяють не тільки захисту прав та інтересів осіб з інвалідністю, а й є засобом їхньої інтегра- 

ції у суспільство, важливого значення набуває визначення їхнього адміністративно-правового статусу як 

учасника публічно-владних відносин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В контексті дослідження для досягнення мети приділя- 

лась увага науковим працям В. Авер’янова, Ю. Битяка, Г. Бурової, А. Капської, В. Колпакова, О. Кузьменко, 

М. Новікова, О. Остапенко та ін. Проте думки науковців щодо визначення поняття та характерних рис 

громадських об’єднань осіб з інвалідність відрізняються, тому це питання потребує подальшого вивчення. 
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Мета статті. Враховуючи значимість функціонування громадських об’єднань осіб з інвалідністю 

в питаннях охорони та захисту прав таких учасників суспільних відносин у взаємодії з органами публічної 

влади в процесі соціалізації, виникає необхідність здійснити аналіз адміністративно-правового статусу цих 

громадських об’єднань та їхніх характерних рис. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес запровадження демократичних процедур вре- 

гулювання суспільних відносин у державі потребує розвинутого громадянського суспільства. Саме завдяки 

йому забезпечується контроль за діяльністю органів публічної влади у сфері гарантування, дотримання    

і захисту прав та інтересів учасників суспільних відносин. Громадський контроль спонукає державний 

апарат здійснювати нормотворення та запроваджувати дієві механізми і програми, що направлені на по- 

кращення ситуації щодо охорони й захисту прав та інтересів малозахищених верств населення, частиною 

яких є особи з інвалідністю. Основу такого розвинутого громадянського суспільства становлять громадські 

об’єднання, які створюються з метою активної участі в суспільному житті держави шляхом контролю, що 

впливає на публічну адміністрацію та сприяє певним групам населення в процесі їхньої соціалізації та 

інтеграції в суспільство. 

Як зазначає М. Новіков, особливості взаємодії держави та громадянського суспільства в сучасних 

умовах зумовлюють необхідність створення формальних та організаційних систем контролю за розширен- 

ням меж публічно-правового регулювання та публічного інтересу [1, c. 11]. 

На думку С. І. Сохи, публічний інтерес визначається як визнані державою, врегульовані правом, 

історично сформовані й об’єктивно наявні соціальні потреби, що створюють умови для реалізації інтересів 

суб’єктів публічного права – громадських об’єднань, що реалізуються у визначених формах і забезпечені 

державою [2, c. 53–54]. 

Право на об’єднання громадян, в тому числі осіб з інвалідністю, є одним з основних (базових) ци- 

вільних прав і визнається міжнародним правом як невід’ємний елемент правосуб’єктності людини і грома- 

дянина. За своєю сутністю право на об’єднання має універсальний характер, оскільки незалежно від виду 

створеного об’єднання це право може бути належати і до особистих, і політичних, і соціально-економічних 

прав. Водночас право на об’єднання необхідно розглядати як один із засобів формування громадянського 

суспільства: воно сприяє створенню організаційно-впорядкованих об’єднань громадян. 

Такі громадські об’єднання, які створені та діють з метою захисту прав і законних інтересів осіб з 

інвалідністю, забезпечення їм рівних з іншими громадянами можливостей, є формою їхнього соціального 

захисту. Вони об’єднують осіб з інвалідністю, основою їхньої статутної діяльності є життєво важливі 

інтереси членів об’єднання, а отже, є найбільш вдалими представниками цієї категорії громадян у відно- 

синах, що виникають з іншими учасниками, забезпечують можливість самореалізації своїх членів. 

Завдяки цьому вони можуть акумулювати й використовувати такий унікальний ресурс, як соціаль- 

на ініціатива й активність осіб з інвалідністю, що дає змогу знаходити нетрадиційні способи постановки і 

вирішення соціальних проблем [3, с. 44]. 

Ефективність діяльності громадського об’єднання осіб з інвалідністю в сфері соціального захисту 

залежить від ступеня ефективності реалізації громадянської правосуб’єктності таких об’єднань. 

Для реалізації визначених правом інтересів осіб з інвалідністю такі громадські об’єднання мають 

бути наділені відповідним статусом, який забезпечує закріплення їхніх правомочностей та забезпечує мож- 

ливість реалізувати мету їхнього створення. 

За твердженням В. І. Курило та У. В. Ромазанової, природа та місце суб’єктів права в системі сус- 

пільних відносин, їхні права та обов’язки щодо до інших суб’єктів визначаються за допомогою такої юри- 

дичної категорії, як «адміністративно-правовий статус». У зв’язку з цим всебічне дослідження цієї катего- 

рії юридичної науки має важливе значення як для правотворчості, так і для правореалізаційної практики, 

удосконалення механізму правового регулювання, підвищення його ефективності [4, c. 45]. 

С. Курило вважає, що адміністративно-правовий статус – одна з центральних правових категорій, 

яка має важливе теоретичне й практичне значення, оскільки правовий статус – це один із якісних показни- 

ків, на основі якого робляться висновки про рівень правової зрілості держави та суспільства [5, с. 525–526]. 

Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань, на думку В. Авер’янова, характеризу- 

ється як сукупність прав та обов’язків, які реалізуються в адміністративних правовідносинах, що виника- 

ють між громадськими об’єднаннями й державними органами, органами місцевого самоврядування [6, с. 

251]. 

В. Колпаков та О. Кузьменко, аналізуючи нормативні акти, що регламентують діяльність громад- 

ських об’єднань в Україні, доходять висновку щодо головної відмінності їхнього адміністративно-право- 

вого статусу від адміністративно-правового статусу державних структур. На їхню думку, ця відмінність 

полягає в тому, що у відносинах з іншими суб’єктами права і між собою ці формування діють тільки від 

власного імені та не мають державно-владних повноважень [7, с. 168]. 

Враховуючи те, що адміністративно-правовий статус громадських об’єднань є явищем складним 

та різнобічним за своїм змістом, для проведення його дослідження варто звернути увагу на його складові 

елементи, що становлять саме розуміння такого правового інституту. 

Тож, класичними елементами, що формують склад адміністративно-правового статусу громадських 

об’єднань як учасників публічних відносин у сфері захисту прав осіб з інвалідністю є права, обов’язки та 

відповідальність цих утворень. Реалізація зазначених елементів забезпечує досягнення мети утворення 

цих об’єднань шляхом охорони та захисту прав та інтересів осіб з інвалідністю. 

Відповідно до Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, яка була ратифікована у 2009 р., Укра- 

їна зобов’язалась активно сприяти створенню обстановки, в якій особи з інвалідністю могли б ефективно 

й усебічно брати участь в управлінні державними справами без дискримінації та нарівні з іншими, і заохо- 

чувати їхню участь у державних справах [8]. Проте більшість із визначених зобов’язань реалізується саме 

завдяки діяльності громадських об’єднань осіб з інвалідністю. Однією із форм реалізації заходів таких 

об’єднань у сфері захисту прав осіб з інвалідністю стало видання у 2015 р. Посібника з інклюзивного при- 

йняття рішень для громадських організацій людей з інвалідністю «Нічого для нас без нас». Як зазначають 

його автори, посібник орієнтовано на членів неурядових організацій людей з інвалідністю, працівників ор- 

ганів влади місцевого, регіонального та національного рівнів, фахівців з питань інвалідності, громадських 

активістів та безпосередньо самих осіб з інвалідністю [9]. 

Недержавні некомерційні організації своєю діяльністю сприяють розвитку гуманістичних ціннос- 

тей у суспільстві. Обстоюючи право кожного на гідне життя, розвиваючи нові напрямки і форми роботи, 

привертаючи увагу суспільства до положення соціально ізольованих груп, недержавні організації сприя- 

ють позитивним змінам у свідомості людей. 

Для визначення правового становища об’єднання громадян основоположним є його статут, який 

має містити: назву, мету та завдання об’єднання; умови й порядок прийому в члени об’єднання та вихо- 

ду з нього; структуру, порядок створення й діяльності статутних органів об’єднання; права та обов’язки 

його членів; джерела надходження коштів і порядок здійснення видів діяльності, необхідних для виконан- 

ня статутних завдань; порядок внесення змін і доповнень у статут; порядок реорганізації або ліквідації 

об’єднання; юридичну адресу [10, с. 122]. 

Висновки. Результати проведеного дослідження дають можливість дійти висновку, що адміністра- 

тивно-правовий статус громадських об’єднань осіб з інвалідністю як учасників публічних відносин у сфері 

захисту їхніх прав – це правове становище таких об’єднань у системі суспільних відносин, які держава 

регулює за допомогою норм адміністративного права, шляхом регламентації основних прав, обов’язків, 

відповідальності, порядку формування об’єднань, з метою створення сприятливих умов для інтеграції та- 

ких осіб до суспільства. 

З огляду на вищесказане можна виокремити характерні риси громадського об’єднання осіб з інва- 

лідністю: 

– насамперед воно створюється і діє окремо від держави; 

– таке об’єднання формується на добровільних засадах; 

– характеризується як некомерційне; 

– діє самоорганізація і самоврядування; 

– його члени об’єднані спільними інтересами на основі спільної діяльності; 

– цілі об’єднання формуються на основі спільних інтересів його членів. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАХОДІВ АДМІНІ- 

СТРАТИВНОГО ПРИМУСУ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ 

На основі аналізу наукових розробок та нормативно-правових актів визначено та охарактеризовано 

заходи адміністративного примусу в установах виконання покарань. Було досліджено види заходів адміні- 

стративного примусу, зокрема адміністративне припинення, заходи адміністративного запобігання, заходи 

адміністративного припинення, заходи адміністративної відповідальності. Сформульовано визначення захо- 

дів адміністративного примусу, що застосовуються персоналом установ виконання покарань, а саме : що це 

сукупність юридично закріплених способів і засобів, які застосовуються з метою припинення протиправної 

поведінки особи, що порушує норми права в сфері діяльності установ виконання покарань з подальшим притяг- 

ненням винних до юридичної відповідальності. 

Ключові слова: адміністративний примус, установи виконання покарань, персонал, адміністративна 

діяльність, Державна кримінально-виконавча служба України. 

Зливко С., Сыкал М. 

Общая характеристика и особенности мер административного принуждения в учреждениях ис- 

полнения наказаний 

В статье на основе анализа научных разработок и нормативно-правовых актов определены и 

охарактеризованы меры административного принуждения в учреждениях исполнения наказаний. Было ис- 

следовано виды мер административного принуждения, в том числе административное прекращения, меры 

административного предупреждения, меры административного пресечения, меры административной ответ- 

ственности. Сформулировано определение мер административного принуждения, применяемые персоналом 

учреждений исполнения наказаний, а именно, что это совокупность юридически закрепленных способов и 

средств, применяемых с целью прекращения противоправного поведения лица, нарушающего нормы права в 

сфере деятельности учреждений исполнения наказаний, с последующим привлечением виновных к юридической 

ответственности. 

Ключевые слова: административное принуждение, учреждения исполнения наказаний, персонал, ад- 

министративная деятельность, Государственная уголовно-исполнительная служба Украины. 

Zlyvko S., Sykal M. 

General characteristics and features of administrative coercive measures in penal institutions 

The urgency of considering the application of administrative coercive measures by the staff of the State Criminal 

and Executive Service of Ukraine is due, on the one hand, to the insufficient theoretical elaboration of this issue, on 

the other hand to the increasing need of penal institutions in scientific developments aimed at solving specific practical 

problems. 

The purpose of the article is to determine and characterize administrative coercion measures in penal institutions 

on the basis of the analysis of scientific developments and normative-legal acts. 

Administrative coercion measures in penal institutions are defined and characterized in the article on the 

basis of the analysis of scientific developments and normative-legal acts. Types of administrative coercion measures, in 
 

 

© Станіслав Зливко, Максим Сикал, 2020 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
http://orcid.or/
http://orcid.or/
http://orcid.org/0000-0003-0334-4047
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index


Зливко С., Сикал М. 

Загальна характеристика та особливості заходів адміністративного примусу ... 

Конституційне право. Адміністративне право і процес. Фінансове право. 

Інформаційне право. Міжнародне право. 

54 ISSN 2524-0129 (Print) / ISSN (2664-5718) (Online). Актуальні проблеми правознавства. 3 (23)/2020 55 ISSN 2524-0129 (Print) / ISSN (2664-5718) (Online). Актуальні проблеми правознавства. 3 (23)/2020 

 

 

particular, administrative termination, measures of administrative prevention, measures of administrative termination 

and measures of administrative responsibility were investigated. The definition of administrative coercive measures 

applied by the staff of penal institutions was formulated. Namely, it is defined as a set of legally established methods and 

means used in order to stop illegal behavior of a person violating the law in the field of penal institutions activities, with 

further involvement of perpetrators to legal liability. 

Traditionally, administrative coercive measures are divided into preventive measures, coercive measures and 

liability measures. However, there are other approaches for distributing the administrative coercion measures in the 

scientific literature. These are measures of administrative termination, measures of administrative prevention, measures 

of administrative termination and measures of administrative responsibility. 

It is pointed out that administrative coercion measures make a holistic system in the activities of penal 

institutions. It includes measures of prevention, termination and responsibility. The main peculiarities of administrative 

coercion measures in penal institutions are the following: firstly, the subject structure: bodies of the State Criminal and 

Executive Service of Ukraine (central executive body for executing sentences; territorial governing bodies of the central 

executive body for executing sentences); penal institutions; other units (paramilitary formations of the State Criminal 

and Executive Service of Ukraine; bodies of the National Police); secondly, the peculiarities of administrative coercion 

measures in the activities of the State Criminal and Executive Service of Ukraine include the procedure of application, 

which combines administrative coercion and criminal-executive activities; thirdly, the application of administrative 

coercion measures is aimed at ensuring the regime of serving a sentence; fourthly, the use of special means and weapons, 

as well as the application of various penalties due to the law enforcement nature of a penal institution. 

Keywords: administrative coercive, penal institutions, the staff of the State Criminal and Executive Service of 

Ukraine, administrative activities, the State Criminal and Executive Service of Ukraine. 

Постановка проблеми. Адміністративна діяльність установ виконання покарань (УВП) характе- 

ризується тісним взаємозв’язком із реалізацією їхніх адміністративно-правових повноважень, серед яких – 

реалізація заходів адміністративного примусу. Ці заходи застосовуються лише як виняткові заходи і лише 

тоді, коли переконання, яке є основним методом, який застосовують співробітники УВП для забезпечення 

режиму та для корекції поведінки засуджених, є малоефективним. 

Удосконалення організаційно-правових механізмів діяльності персоналу УВП в процесі виконан- 

ня кримінальних покарань є пріоритетним напрямком реформування Державної кримінально-виконавчої 

служби України. Відповідно значимість наукових і навчально-практичних розробок, присвячених різним 

напрямкам функціонування органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВС 

України), неухильно зростає. Особливої актуальності набувають такі напрямки правоохоронної діяльності 

УВП, як забезпечення безпеки об’єктів УВП, засуджених і персоналу УВП, підтримання правопорядку на 

території УВП за допомогою застосування персоналом ДКВС України ефективної системи заходів при- 

мусу до порушників встановлених вимог і норм. Актуальність розгляду питань застосування персоналом 

ДКВС України заходів адміністративного примусу обумовлюється, з одного боку, недостатньою теоретич- 

ною розробленістю цієї проблематики, а з іншого – підвищенням потреби установ виконання покарань у 

наукових розробках, спрямованих на вирішення конкретних практичних завдань. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Загальні питання застосування засобів адміністратив- 

ного примусу постійно перебувають у сфері уваги науковців-адміністративістів. Різні аспекти нормативно- 

правового регулювання та реалізації заходів адміністративного примусу в діяльності УВП досліджували: 

А. О. Галай, С. К. Гречанюк, Н. О. Мельникова, В. Ф. Пузирний, О. Г. Ткаченко та інші. 

Мета статті полягає у тому, щоб на основі аналізу наукових розробок та нормативно-правових 

актів визначити та охарактеризувати заходи адміністративного примусу в УВП. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Реалії сьогодення свідчать, що застосування персона- 

лом УВП примусових заходів щодо засуджених є дуже актуальним. Так, одним з пріоритетних напрямків 

діяльності УВП все ще є припинення надходження засудженим заборонених предметів, забезпечення до- 

тримання засудженими режиму відбування покарання, застосування до винних осіб заходів адміністра- 

тивного примусу, які передбачено чинним законодавством. У зв’язку з цим виникає потреба в підвищенні 

рівня теоретичної та практичної підготовленості співробітників УВП, в належній організації роботи із 

попередження надходження на територію УВП заборонених предметів, з вилучення, зберігання і обліку 

вилучених заборонених предметів. 

В УВП адміністративний примус є діяльністю, зміст якої охоплює застосування «компетентними 

посадовими особами» установ ДКВС України системи заходів впливу (запобігання, припинення та відпо- 

відальності), які передбачені законом та здійснюються у суворій відповідності до встановленої процедури 

усунення порушень встановлених в УВП правил поведінки (засудженими чи персоналом), щоб забезпечи- 

ти виконання режимних вимог в УВП, протидіяти правопорушенням та забезпечувати безпеку спецкон- 

тингенту та персоналу УВП [1, с. 275]. 

На практиці в умовах УВП заходи адміністративного примусу застосовуються щодо осіб, які не 

бажають виконувати вимоги у зв’язку з негативною спрямованістю особистості. Основні умови застосу- 

вання до засуджених дисциплінарних стягнень – це обґрунтованість, відповідність ступеню їхньої вини та 

тяжкості проступку [2, с. 405]. 

Таким чином, заходи адміністративного примусу, які застосовує персонал УВП, – це сукупність 

юридично закріплених способів і засобів, які застосовуються з метою припинення протиправної поведінки 

особи, що порушує норми права в сфері діяльності УВП, з подальшим притягненням винних до юридичної 

відповідальності. 

Заходи адміністративного примусу в УВП є необхідними для забезпечення режиму відбування по- 

карання та спрямовані на зміцнення правопорядку. 

Характеристику заходів адміністративного примусу в діяльності ДКВС України необхідно розпо- 

чати з встановлення та аналізу загальних ознак, наявність яких обумовлена специфікою адміністративного 

примусу у цій сфері. 

А. Г. Єлагін та Н. О. Мельникова пропонують конкретизувати сутність адміністративного примусу 

в діяльності УВП за допомогою таких ознак: 

1) належність, разом із цивільно-правовим, кримінально-правовим та іншими видами до держав- 

ного примусу; 

2) призначення (охорона законності, правопорядку у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності 

УВП); 

3) урегульованість матеріальними та процесуальних адміністративно- правовими нормами; 

4) безпосередній причинно-наслідковий зв’язок із вчиненням адміністративного правопорушення 

та / або із наявністю обставин, пов’язаних із необхідністю забезпечити виконання завдань певного різно- 

виду адміністративної діяльності УВП; 

5) персоніфікованість та індивідуалізація, що виражається у застосуванні тільки до конкретної 

особи; 

6) здійснення на основі видання правозастосовного, юрисдикційного акту; 

7) застосування тільки співробітниками УВП, наділеними відповідними повноваженнями; 

8) несприятливі для об’єкта застосування наслідки (морального, матеріального, фізичного, статут- 

ного характеру) [3, с. 30]. 

Наведені ознаки можуть характеризувати будь-який захід адміністративного примусу, який реалі- 

зуються в адміністративній діяльності УВП. 

В. Ф. Пузирний слушно зауважує, що в адміністративній діяльності УВП заходам адміністративно- 

го примусу притаманні такі особливості: 

1) суб’єктний склад застосування, специфіка якого зумовлена комбінованою природою діяльності 

співробітників УВП, а саме: поєднанням примусу та кримінально-виконавчої діяльності. Науковець звер- 

тає увагу на те, що певні категорії персоналу УВП, насамперед керівний склад, мають широкі повнова- 

ження на застосування примусових заходів що спецконтингенту та щодо підлеглих. Якщо наявне адміні- 

стративне правопорушення, що посягає на нормальну діяльність УВП, її керівник уповноважений не лише 

здійснювати відповідні юрисдикційні заходи, а й ставити питання про притягнення до відповідальності 

інших винних у його вченні; 

2) вагомість педагогічної та режимної складової заходів адміністративного примусу, оскільки, на 

відміну від інших сфер, його головна мета не припинення правопорушень, а забезпечення режиму; 

3) обумовленість повноважень у сфері застосування заходів адміністративного примусу правоохо- 

ронною природою діяльності установ та органів виконання покарань, а також її специфічними формами та 

сферами застосування (в тому числі використання спецзасобів, зброї, заходів стягнення, заходів безпеки) 

[1, с. 273]. 

Можна погодитись, що зазначені особливості розкривають специфіку заходів адміністративного 

примусу в діяльності УВП. Вони є тією основою, яка забезпечує їх відмежування від примусових заходів, 

що реалізуються в інших сферах. Якщо зосередити увагу на наведених вище ознаках адміністративного 

примусу в діяльності УВП, то необхідно уточнити, що склад суб’єктів, уповноважених на застосування 



Зливко С., Сикал М. 

Загальна характеристика та особливості заходів адміністративного примусу ... 

Конституційне право. Адміністративне право і процес. Фінансове право. 

Інформаційне право. Міжнародне право. 

56 ISSN 2524-0129 (Print) / ISSN (2664-5718) (Online). Актуальні проблеми правознавства. 3 (23)/2020 57 ISSN 2524-0129 (Print) / ISSN (2664-5718) (Online). Актуальні проблеми правознавства. 3 (23)/2020 

 

 

адміністративного примусу в діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВС Укра- 

їни), охоплює три основні групи: 

1) органи ДКВС України: Центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань; те- 

риторіальні органи управління центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань; кри- 

мінально-виконавча інспекція; 

2) установи ДКВС України: УВП; слідчі ізолятори; 

3) інші підрозділи, які забезпечують або сприяють реалізації завдань ДКВС України, серед яких: 

воєнізовані формування ДКВС України; органи внутрішніх справ України [4, с. 2]. 

Також, характеризуючи заходи адміністративного примусу в діяльності УВП, їх можна розмеж- 

увати відповідно до виду кримінального покарання та згідно з конкретною стадією виконання покарання. 

С. К. Гречанюк слушно пропонує виокремлювати: 

1) заходи адміністративного примусу, що можуть бути застосовані до осіб, покарання яких не 

пов’язане з ізоляцією засудженого від суспільства (у такому разі йдеться про такі види покарання, як: по- 

збавлення особи права обіймати певні посади чи здійснювати певну діяльність; виконання громадських чи 

виправних робіт за ст. 75-79, 83 КК України [5]). Також до цієї групи варто включити заходи адміністратив- 

ного примусу, що можуть бути застосовані до осіб, які внаслідок засудження перебувають на спеціальному 

обліку (насамперед контроль за поведінкою засуджених, які були звільнені від відбування покарання з 

випробуванням, а також за звільненими від відбування покарання жінок (вагітних або тих, які мають мало- 

літніх (до трьох років) дітей (ст. 163-166 КВК України [6]); 

2) заходи адміністративного примусу, що можуть бути застосовані до засуджених, покарання яких 

передбачає повну або часткову ізоляцію від суспільства (йдеться про арешт, обмеження, позбавлення волі), 

та до осіб, яких відповідно до Кримінального процесуального кодексу України [7] та в порядку, визначено- 

му Законом України «Про попереднє ув’язнення» [8] було взято під варту; 

3) заходи адміністративного примусу, що можуть бути застосовані до засуджених на стадії: роз- 

поділу та визначення місця відбування покарання; взяття на облік, виконання основних заходів покаран- 

ня, зняття з обліку та постпенального контролю за засудженими особами, які відбувають покарання, не 

пов’язане з ізоляцією від суспільства; відбування покарання у вигляді позбавлення волі [4, с. 2]. 

Оскільки вид кримінального покарання та стадія його виконання (відбування) безпосередньо 

пов’язана із особою, яка вчинила протиправне діяння, то ми можемо стверджувати, що розмежування за- 

ходів адміністративного примусу в діяльності ДКВС України доцільно здійснювати за ознакою об’єкта 

застосування. Вважаємо, що подібний підхід позитивно сприятиме складанню методичних рекомендацій 

для персоналу ДКВС України щодо здійснення діяльності з реалізації заходів адміністративного примусу 

щодо осіб, які відбувають покарання. 

Традиційно заходи адміністративного примусу розподіляються на заходи попередження, заходи 

примусу та заходи відповідальності. Проте в науковій літературі зустрічаються й інші підходи до розподілу 

заходів адміністративного примусу, наприклад заходи адміністративного запобігання, заходи адміністра- 

тивного припинення, заходи адміністративної відповідальності. 

Заходи адміністративного припинення у діяльності ДКВС України можна охарактеризувати, розпо- 

діливши на три групи за ознакою їхнього призначення: 

1) загального призначення: (особистий обшук, огляд та вилучення речей як засуджених, так і осіб, 

які перебувають на території колонії; примусове лікування осіб, що страждають на небезпечні захворю- 

вання; вилучення у засуджених, громадян і посадових осіб предметів та речей, заборонених або обмежених 

в обігу; вимога припинити протиправну поведінку; опечатування приміщень та іншого обладнання); 

2) спеціального призначення: фізичний вплив; спеціальні засоби; застосування вогнепальної зброї 

(йдеться про такі заходи, як: застосування до спецконтингенту наручників; сльозоточивих речовин; гумо- 

вих кийків; фізичної сили; гамівної сорочки; вогнепальної зброї; застосування фізичного впливу на осо- 

бливих підставах та в особливому порядку у діяльності спеціальних підрозділів Державного департаменту 

України з питань виконання покарань); 

3) процесуального призначення (спеціальні повноваження під час розшуку засуджених, котрі здій- 

снили втечу з місця відбування покарання або ухиляються від його відбування; доставляння правопоруш- 

ників; адміністративне затримання; огляд (особистий; речей; вилучення речей та документів) [4, с. 2]. 

До заходів адміністративного запобігання належать: ізоляція засуджених; цілодобовий нагляд за 

засудженими; роздільне тримання засуджених (за категоріями); умови тримання засуджених (залежно від 

виду колонії); зміна умов тримання; носіння в колоніях одягу єдиного зразка; спеціальні умови допус- 

ку осіб до УВП; огляд речей, особистий огляд; обшук; адміністративний нагляд за засудженими; заходи 

контролю за особами, які були засуджені до відбування кримінального покарання, не пов’язаного із позбав- 

ленням волі; спеціальний профілактичний облік встановлених категорій осіб; карантин; режим особливих 

умов (у колоніях). 

Застосування адміністративно-запобіжних заходів і заходів адміністративного припинення в УВП 

мають такі особливі ознаки: 1) підставою їх застосування є: а) необхідність забезпечення безпеки об’єктів 

УВП, в тому числі в разі настання особливих умов функціонування установи, що забезпечує ізоляцію 

громадян від суспільства, викликаних явищами і процесами природного, техногенного та соціального ха- 

рактеру; б) протиправна поведінка особи, до якого вони застосовуються; 2) їх застосування спрямоване на 

виявлення та усунення порушень норм права, що регламентують суспільні відносини в сфері забезпечення 

громадської безпеки, попередження правопорушень, забезпечення безпеки особистості, а також направ- 

лено на мінімізацію шкоди, яку може бути заподіяно в результаті протиправних дій людини, дій факторів 

природного або техногенного характеру; 3) вони становлять або конкретні правоохоронні акти, передба- 

чені диспозиціями правових норм, які забезпечують дотримання встановлених заборон або обмежень, або 

юрисдикційні правозастосовні акти, що забезпечують реалізацію санкцій правових норм, передбачених 

адміністративним законодавством і не належать до адміністративних стягнень. 

До заходів адміністративної відповідальності в УВП доцільно віднести: 1) застосування стягнень; 

2) матеріальну відповідальність. 

Висновки. Таким чином, заходи адміністративного примусу в діяльності УВП становлять цілісну 

систему, яка охоплює заходи запобігання, припинення та заходи відповідальності. Основними особливос- 

тями заходів адміністративного примусу в УВП є такі: по-перше, суб’єктний склад: органи ДКВС Укра- 

їни (центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань; територіальні органи управління 

центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань); УВП; інші підрозділи (воєнізовані 

формування ДКВС України; органи Національної поліції); по-друге, до особливостей заходів адміністра- 

тивного примусу в діяльності ДКВС України належить порядок застосування, який поєднує в собі ад- 

міністративний примус та кримінально-виконавчу діяльність; по-третє, застосування заходів адміністра- 

тивного примусу спрямоване на забезпечення режиму відбування покарання; по-четверте, використання 

спеціальних засобів та зброї, а також застосування різних стягнень обумовлені правоохоронною природою 

діяльності УВП. 
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ДОКТРИНОТВОРЕННЯ – СТАДІЯ ПРОЦЕСУ 

ДЕРЖАВНОГО (ВЛАДНО-ВОЛЬОВОГО) УПРАВЛІННЯ 

СОЦІАЛЬНОЮ ПОВЕДІНКОЮ СУБ’ЄКТІВ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 

Досліджено процес державного (владно-вольового) управління соціальною поведінкою суб’єктів сус- 

пільних відносин. Зазначено, що кожний процес складається з декількох стадій, які відрізняються за змістом і 

механізмам, але, якщо мова йде про процес управління соціальною поведінкою, то варто мати на увазі, що цей 

процес відбувається на двох рівнях: на рівні суспільного змісту як складових процесу управління соціальною 

поведінкою суб’єктів суспільних відносин, на рівні державного (владно-вольового) управління та визначення 

місця, ролі та змісту доктринотворення як стадії цього процесу, зокрема правової (морської) доктрини, що є 

результатом процесу, який також складається з певної послідовності етапів. Сформульовано авторське ба- 

чення змісту та використання термінів, якими позначаються певні поняття, що застосовуються у сфері, яку 

визначено для дослідження. 

Ключові слова: управління соціальними процесами, державне (владно-вольове) управління соціальною 

поведінкою, державне правилотворення, державне упорядкування, державна правилосвідомість, державний 

припис, державний (владно-вольовий) вплив, доктринотворення. 

Кузнєцов С. 

Доктринообразование – стадия процесса государственного (государственно-волевого) управления 

социальным поведением субъектов общественных отношений 

Исследован процесс государственного (властно-волевого) управления социальным поведением 

субъектов общественных отношений. Автор исходит из того, что каждый процесс состоит из несколь-   

ких стадий, которые отличаются по содержанию и механизмам, но, если речь идет о процессе управления 

социальным поведением, то следует иметь в виду, что этот процесс проходит на двух уровнях: уровне об- 

щественного (общественно-сознательного) управления и уровне государственного (властно-волевого) управ- 

ления. Проанализирована последовательность стадий, этапов и их содержание, как составляющих процесса 

управления социальным поведением субъектов общественных отношений на уровне государственного (власт- 

но-волевого) управления и определения места, роли и содержания доктринообразования как стадии этого 

процесса, в частности правовой (морской) доктрины, что является результатом процесса, который также 

состоит из определенной последовательности этапов. Сформулировано авторское видение содержания и ис- 

пользования терминов, которыми обозначаются некоторые понятия, применяемые в сфере, определенной для 

исследования. 

Ключевые слова: управление социальными процессами, государственное (властно-волевое) управление 

социальным поведением, государственное правилообразование, государственное упорядочение, государствен- 

ная правилосознательность, государственное предписание, государственное (властно-волевое) влияние, док- 

тринообразование. 

Kuznietsov S. 

Doctrine creation – the stage of the state (power - volitional) management process of social behaviour of the 

subjects of public relations 

In this article the process of the state (power-volitional) management of social behaviour of the subjects of 

public relations was studied. The author of the study assumes that each process consists of several stages that differ  

in content and mechanisms, but if to talk about the process of managing social behaviour, it should be kept in mind 

that this process takes place at two levels: level of public (socially conscious) management and level of state (power- 

volitional) management. Tthe sequence of stages, steps and their content were analyzed as the components of the process 

of managing social behaviour of the subjects of public relations at the level of the state (power-volitional) management 

and the determination of the place, role and content of doctrine creation as a stage of this process, in particular legal 
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(maritime) doctrine, which is the result of a process that also consists of a certain sequence of steps. The author’s vision 

of the content and use of terms that denote certain definitions used in the field of this study was formulated. 

Keywords: management of social processes, state (power-volitional) management of social behaviour, state rule- 

making, state ordering, state rule consciousness, state prescription, state (power-volitional) influence, doctrine creation. 

Постановка проблеми. На сьогодні ефективність правотворення значною мірою залежить від того, 

чи зможе суб’єкт правотворчої діяльності врахувати об’єктивні тенденції розвитку (виникнення, трансфор- 

мації та зникнення) суспільних відносин. Важлива роль у формуванні правосвідомості правилотворців 

належить правовій (морській) доктрині, що становить результат наукового пізнання виявів державно-пра- 

вової дійсності в сфері морської діяльності. Правова доктрина, на думку В. Дудченко, – це «виклад право- 

положень, правил поведінки, правових принципів, які належать найбільш авторитетним представникам 

юридичної науки та практики» [1, с. 119]. Від того, наскільки «глибоко та всебічно втілюються результати 

досліджень у правотворчій діяльності суб’єктами правотворчості, залежить успіх проведених у країні 

реформ». Йдеться про реалізацію «принципу науковості» у правотворчості (процесі створення юридичних 

правил) – «при прийнятті нормативно-правових актів органи влади і посадові особи спираються на наукові 

дані та конкретно-соціологічні дослідження» [2, c. 198, 203]. Науковцв можуть і повинні більш ґрунтовно 

впливати на розробку концепцій законодавчих актів, здійснювати науковий супровід їх прийняття, фор- 

мувати правову доктрину [3, c. 223], тому що саме вона «характеризує юридичне мислення та праворозу- 

міння, є віддзеркаленням правових поглядів представників юридичної науки» – «відповідно до усталеної 

у науковій літературі думки» [4, c. 350]. Зазначене стосується також юристів, «покликаних» забезпечувати 

за допомогою права «управління різноманітними соціальними процесами» [5, c. 386]. Дослідженню «док- 

тринальної сфери» [6, c. 45], зокрема проблем її сутності, визначення змісту та використання понять, які 

застосовуються у визначеній сфері, було присвячено значну кількість праць науковців-правників (аналіз 

цих праць було здійснено у нашому дослідженні [7]). Питання щодо визначення ролі, місця та значення 

доктринотворення, зокрема правової (морської) доктрини як стадії процесу управління соціальною пове- 

дінкою суб’єктів суспільних відносин на рівні державного (власно-вольового) управління, майже не дослі- 

джувалося. Вищезазначене визначає актуальність цієї праці як у теоретичному, так і в практичному сенсі. 

Метою статті є дослідження процесу управління соціальною поведінкою суб’єктів суспільних від- 

носин на рівні державного (владно-вольового) управління; ролі, місця та змісту доктринотворення як стадії 

досліджуваного процесу, зокрема правової (морської) доктрини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для досягнення мети дослідження враховано наукові 

доробки українських та іноземних науковців, таких як: С. Алексєєв, В. Дудченко, В. Євдокимов, К. Жоль, 

А. Заєць, О. Зайчук, С. Кравченко, Н. Крестовська, В. Нерсесянц, Ю. Оборотов, Н. Оніщенко, Н. Пархо- 

менко, П. Рабінович, О. Скакун, Т. Тарахонич, М. Цвік, Л. Явич. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Понятійно-категоріальний апарат і термінологія. 

Загальновизнаним і беззаперечним є визнання «права» одним із соціальних інститутів. О. Скакун 

досліджує право саме як соціальний інститут [3, c. 202], при цьому його визнають як: «найбільш фунда- 

ментальний» [8, c. 88–89]; «найбільш важливою системою нормативної регуляції» [9, c. 429]; «інститут 

соціального регулювання; об’єктивований соціальний феномен» [10, c. 30, 94]; «могутній регулятивний за- 

сіб» [11, c. 240]; «такий, що у сучасному суспільстві має пріоритет в системі соціального регулювання» [6, 

c. 49]. Це «найважливіший засіб управління суспільством» [12, c. 355], який «забезпечує функціонування 

державної влади» [13, c. 19] та «збереження соціальної цілісності» [6, c. 56]. Н. Оніщенко синтезує числен- 

ні точки зору і робить висновок, що під функцією права «розуміють або соціальне призначення права, або 

його напрями впливу на суспільні відносини, або і те й інше разом» [14, c. 316]. Наведемо й проаналізуємо 

визначення понять, які позначаються терміносполученнями, що було використано в наведеному твердженні. 

Поняття, що охоплюється терміносполученням «соціальний інститут», визначають як форму орга- 

нізації спільної діяльності людей, завдяки якій передаються навички та норми соціальної поведінки [8, c. 

88–89]. Засобами «регуляції поведінки індивідів і груп» є соціальні норми – правила соціальної поведінки 

(від грец. Norma – керівне начало, правило, зразок [8, c. 189–190]; від італ. Regola – правило, норма, по- 

рядок [15, c. 337]; правила, що регулюють відносини між людьми; інструмент впливу на поведінку людей; 

модель (зразок) поведінки людини [16, c. 36]); «зразок, правило, принцип діяльності, визнані соціальною 

організацією і тією чи іншою мірою задані для виконання її членами» [9, c. 428]. «Регуляція» – це підко- 

рення правилам (від лат. regulare – підкорювати певному правилу, упорядковувати [15, c. 337; 17, c. 336;]). 

С. Алексєєв стверджує, що «регулювати (у соціальному житті)» – означає визначати поведінку людей та 

їхніх колективів, надавати їй напрям функціонування і розвитку, вводити її в певні межі, цілеспрямовано 

її упорядковувати [10, c. 30]. «Порядок» як «стан налагодженості, організованості» може визначатися як 

«лад»; і, відповідно: «приводити у порядок» – «упорядковувати, давати лад, доводити до ладý» [18, c. 763]. 

Отже, поняття, що охоплюється терміносполученням «соціальний інститут», на нашу  думку,  по- 

трібно визначати як: сукупність правил, що є зразками соціальної поведінки суб’єктів суспільних відно- 

син; сукупність приписів, яким підкорюється така поведінка, зокрема її підстави, умови, межі дозволеного, 

способи, послідовність дій тощо. 

Сучасне праворозуміння ґрунтується на тому, що соціальні норми (правила соціальної поведінки) 

формують «єдину систему соціального регулювання» [16, c. 39], «правотворення» є соціальним процесом 

формування права, а сутність правотворчої діяльності полягає у «впорядкування поведінки людей в осно- 

вних сферах, напрямках і відносинах їх суспільного і державного життя» та «у виданні (або санкціонуван- 

ні) певних правил поведінки загальнообов’язкового характеру як вираз державної волі» [2, c. 192, 195]. З 

огляду на вищенаведене необхідно визначити зміст поняття, яке охоплюється терміносполученням «соці- 

альне регулювання», та обґрунтувати використання саме вказаного терміносполучення. 

Насамперед потрібно визначити поняття, що охоплюється терміносполученням «соціальний про- 

цес», яке прийнято розуміти як послідовну зміну станів будь-якого соціального об’єкта, або його ком- 

понентів (від лат. processus – проходження, просування), яка відбувається під впливом внутрішніх або 

зовнішніх чинників та складається з декількох стадій, які відрізняються за змістом і механізмами – спо- 

собами взаємозв’язку його компонентів, що визначають його спрямованість і темпи на певній стадії [8, c. 

263–254]. Свідомі соціальні процеси є об’єктами наукового управління (сукупності цілеспрямованих дій, 

які сприяють досягненню запланованого результату) суспільством – соціальною спільнотою, що є вищою 

формою соціуму (від лат. socium – загальне, спільне [8, c. 376]) – сукупності взаємопов’язаних і взаємо- 

діючих компонентів, які становлять його соціальну структуру, до якої включають: соціальні елементи (ін- 

дивіди, соціальні групи, соціальні організації, інші соціальні спільноти), соціальні інститути (сукупності 

правил соціальної поведінки) та соціальні відносини (суспільні відносини, що упорядковані на підставі 

правил соціальної поведінки) [8, c. 392–393]. Отже, на наш погляд, більш вдалим для досягнення цілей цьо- 

го дослідження буде використання терміносполучення «соціальне управління або управління соціальними 

процесами», що обрано його об’єктом, і дослідження певного фрагмента в межах цього об’єкта – «Дер- 

жавне (власно-вольове) управління соціальною поведінкою суб’єктів суспільних відносин», який обрано 

як предмет дослідження. 

«Правове регулювання» зазвичай розглядають як складову «соціального регулювання», що займає 

в ньому «особливе місце» [16, c. 37]. Відповідно, якщо соціальне регулювання містить усю сукупність різ- 

номанітних соціальних норм, які становлять «єдину систему соціального регулювання», то «норми права» 

становлять в цій системі «особливу підсистему», що формує систему правового регулювання [16, c. 39]. 

В. Дудченко стверджує, що «норма» – це «правило поведінки»; «норми права» – це «особливий різновид 

соціальних норм», а «норма права» – це «визнане і забезпечуване державною владою загальнообов’язкове 

правило, з якого випливають права та обов’язки учасників суспільних відносин, чиї дії покликане регулю- 

вати дане правило в якості зразка, еталона, масштабу поведінки» [19, c. 98, 99]. «Головним призначенням 

правових норм є вплив на свідомість та волю людей, їх поведінку» [1, c. 111]. 

Серед ознак правового регулювання Н. Крестовська виокремлює те, що воно виникає та існує «уже 

у складноорганізованому, нерідко державно організованому суспільстві»; має «владно-управлінську при- 

роду»; визначає (регулює) поведінку людей; здійснює раціональний і цілеспрямований вплив на поведінку 

за допомогою спеціальних (правових) засобів, сукупність яких визначають як механізм правового регулю- 

вання [16, c. 37] та доходить слушного висновку, що потреба в праві посилюється в процесі становлення 

державності – держава визнає правила, що сформувалися на основі багаторазового повторення, починає 

ними користуватися та захищати від порушень, на підставі чого здійснюється відокремлення правового 

регулювання від інших видів соціального регулювання [13, c. 19–20]. 

Т. Тарахонич досліджує правове регулювання саме як «особливу форму соціального регулювання». 

Вона стверджує, що в юридичній літературі сформувалося майже єдине розуміння правового регулювання 

як сукупності «різноманітних форм і засобів юридичного впливу на поведінку учасників суспільних від- 

носин» [20, c, 297]; на встановлення «позитивних правил поведінки» [21, c. 57-58]. Зазначимо, що не усі 

науковці-правники мають подібне судження і стверджують про «владний вплив на суспільні відносини» 

[22, c. 151]; про «впорядкування суспільних відносин» [23, c. 342]; про «форму правового впливу» для 
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«упорядкування суспільних відносин», «зворотного правового впливу на відповідні сфери суспільного 

життя» [14, c. 317, 323]. К. Жоль зазначає, що у численних західноєвропейських мовах найменування дер- 

жави (state – англ, Staat – німец.) вказує на загальний принцип державного життя – «організований стан». 

Вказані найменування держави походять від латинського «status» і визначають той факт, що «відносини 

внутрішньодержавного життя є відносинами врегульованого стану справ» [5, c. 291]. 

Специфіку права в системі соціального регулювання визначають правові норми («норма – як пра- 
вило поведінки – саме в цьому значенні використовуються норми в правовому механізмі» [16, c. 36, 40]). 

«Право» визначають як систему загальнообов’язкових соціальних норм; систему соціальних відносин, які 

закріплені державою за допомогою загальнообов’язкових соціальних норм; важливий і необхідний засіб 

державного управління [9, c. 501–502]; як систему норм, що є «державним критерієм правомірно-дозво- 

леної (а також забороненої та приписаної) поведінки» [10, c. 123]; як «момент врегульованості і порядку 

в суспільних відносинах», «як сукупність юридичних норм тощо» [24, c. 10]; як «могутній регулятивний 

засіб» – «норма, правило, мірило, міра того, як необхідно діяти особі у відносинах з іншими людьми», але 

це – «примусова вимога, категоричний імператив, владний регулятор людської поведінки» [11, c. 240, 246]. 

В. Нерсесянц надає визначення «права у формі закону» як «офіційного (державно-владного)» ви- 

разу «державної волі панівного класу» [25, c, 26]. Але О. Зайчук щодо такого твердження слушно зауважує, 
що «поза офіційними актами державна воля суспільства, політичної групи, партії, класу не є державною, а 

отже, не може бути визнана і виражена як право». На його думку, саме тому «право має не просто вольовий, 

а саме державно-вольовий характер», тому «необхідно визнати», що право – це «система (сукупність) норм 
(правил поведінки), які виражають волю держави, обумовлену певними економічними, політичними і соці- 

альними умовами», та які «виступають як вимоги, що пред’являються до відповідних суб’єктів суспільних 

відносин, здійснювати певні дії» [26, c. 281, 283, 291]. 

Ю. Оборотов стверджує, що право завжди виступає як формалізована сукупність правил, що є 
«головним інструментарієм права», оскільки «легалізована ціннісно-нормативна система, розрахована на 

загальне визнання (легітимацію) і відповідну поведінку людей, організацій, соціальних спільнот [6, c. 52, 

56]; при цьому він пропонує розрізняти загальні принципи права (як зразки поведінки), що є «найважливі- 

шими компонентами» змістовної характеристики права і загальні юридичні правила (правові норми), які є 

засобами конкретизації загальних принципів права або є винятком з цих принципів [6, c. 49, 51]. К. Жоль 

стверджує, що право має «організаційно-управлінський характер», в якому відображаються важливі орга- 

нізаційні принципи суспільного життя, що «найбільш очевидно і виразно втілюються в умовах існування 

держави» [5, c. 391]. 

Про теоретичне і практичне значення розуміння права в єдності його форм і змісту свідчить дер- 

жавно-правова практика України. Правильне розуміння природи права значною мірою залежить від уяв- 
лення шляхів формування як його змісту, так і форми (у зв’язку з цим поняття законодавства відокрем- 

люється від поняття права) [27, c. 70, 76]. Отже, питання права: закономірностей і випадковостей його 

виникнення, особливостей сучасного розвитку, формування, функціонування, механізму дії; «осягнення 
або переосмислення того, що пов’язано з правом, його формуванням і реалізацією» – «виводяться на пер- 

ший план» [28, c. 9, 12; 6, c. 55–56]. 

Державне (владно-вольове) управління соціальною поведінкою суб’єктів суспільних відносин – ево- 
люційний аспект. 

Якщо мова йде про процес управління соціальною поведінкою, то варто мати на увазі, що цей 

процес відбувається на двох рівнях: рівні суспільного (суспільно-свідомого) управління та рівні держав- 

ного (владно-вольового) управління. Докладніше ця позиція автора викладена у табличній формі (табл. 1). 
Отже, парадигмою дослідження обрано розуміння дворівневості процесу, що досліджується, відповідно 

до якого було проаналізовано послідовність стадій, етапів та їхній зміст як складових процесу управління 

соціальною поведінкою суб’єктів суспільних відносин на рівні державного (владно-вольового) управлін- 
ня. Метою дослідження обрано визначення місця, ролі та змісту доктринотворення як стадії означеного 

процесу, зокрема правової (морської) доктрини, яка є результатом процесу, що також складається з певної 

послідовності етапів. 

Отже, «право існує нібито на двох рівнях. Перший рівень, який становить основу права, – це право- 

відносин, що виникають безпосередньо на базі фактичних відносин, які склалися у суспільстві. На друго- 

му рівні держава сама формулює правові норми. За своїм змістом вони збагачують деталями і сприяють 

втіленню в життя суспільних відносин, що виникли на першому рівні. Єдність тих правових положень, 

що склалися об’єктивно або були запозичені і лише забезпечуються гарантіями держави, з тими, що нею 

вперше формулюються, обумовлюється виникненням обох варіантів (або рівнів)» [27, c. 69]. 

Таблиця 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

На думку С. Кравченко, у процесі формування права потрібно розрізняти два «ключових етапи» 

(два відносно автономні, специфічні процеси): об’єктивний («автономний початок, об’єктивне правотво- 

рення»), що виявляється в формуванні нових «реальних» відносин, правил і форм та здійснюється «че- 

рез призму об’єктивних потреб індивидів»; їхніх інтересів, очікуваннях, які відображаються в суспільній 

свідомості; конкретних дій і вчинків, які відображають характер суспільної правової поведінки (йдеться 

про стихійну спонтанну правотворчість – державою не контролюється) та формальний («гетерономний 

початок, суб’єктивне правотворення»), який пов’язаний з правотворчою (нормотворчою, нормовстановлю- 

ваною) діяльністю держави та «складеними державними уявленнями про право» і «характеризує (насампе- 

ред) позицію представницької державної влади»: рівень правової культури і праворозуміння, професіона- 

лізму; ідеологічні, політичні, релігійні, психологічні, моральні цінності та орієнтації (йдеться про свідому, 

планомірну діяльність) – від держави залежить визначення потреби в правовому регулюванні, підготовка, 

обговорення, прийняття та опублікування нормативно-правових актів. Отже, «зміст правоутворення і на- 

ступний його результат – встановлення правового порядку в суспільних відносинах, визначає механізм 

взаємодії об’єктивного і суб’єктивного компонентів» [2, c. 192–193]. 
Першою в процесі управління соціальною поведінкою суб’єктів суспільних відносин на рівні 

«Державне (владно-вольове) управління соціальною поведінкою суб’єктів суспільних відносин» ми визна- 

чаємо стадію «Державне правилотворення». Складовими цієї стадії є етапи розвитку основ (джерел/вито- 

ків) державного правилотворення та етапи державного (владно-вольового) правилотворення – формування 

державних приписів – юридичних правил соціальної поведінки. 
Етапи розвитку основ (джерел / витоків) державного правилотворення. 
«Передумовою і основою правового регулювання є не воля держави, що втілюється в законо- 

давстві, а характер суспільних відносин, які об’єктивно складаються на базі взаємодії окремих осіб та їх 
об’єднань», звідси – «головний тягар правоутворення пов’язаний з утвердженням саме основ правового 
регулювання суспільних відносин» [27, c. 66, 67]. Розвиток суспільних відносин і соціальної поведінки 
пов’язаний із об’єктивним існуванням суспільного буття, явищ і соціальних процесів суспільного буття 
(природних, економічних, екологічних, соціальних, політичних тощо) та розвитком видів і форм діяль- 
ності, техніки і технологій тощо. «В історико-генетичному плані» право виникає в результаті корінних 
змін, які відбуваються в суспільстві, в його економічному та політичному строї, в культурі, традиціях, мен- 
тальності, поведінці та діяльності людей [2, c. 193]. На базі суспільних відносин, які існують об’єктивно 
(«сформувалися у суспільному середовищі»), у разі їх постійного повторювання складаються «відповідні 
юридичні нормативи». Їх виникнення завершує процес формування основ права, які визнаються і захища- 
ються державою. Завершення цього процесу не виключає, проте, подальшого поглиблення змісту права – 
деталізація його основ. Вона здійснюється шляхом створення більш конкретних за змістом правил поведін- 
ки. Не змінюючи основ права, вони складаються за участю держави, а в багатьох випадках безпосередньо 
формулюються законодавцем [27, c. 67, 68]. 

Управління соціальною поведінкою суб’єктів суспільних відносин  
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Стадія 

«Державне 

упорядкування» 

 

Упорядкування 

засобами 

державного 

(владно-вольового) 

впливу 

 

Стадія 

«Державне 

правилотворення» 

 

Правило – припис 

державний, 

яким встановлено 

підстави, умови, межі, 

спосіб і послідовність дій 

– 

соціальної поведінки 



Кузнєцов С. 

Доктринотворення – стадія процесу державного (владно-вольового) управління ... 

Конституційне право. Адміністративне право і процес. Фінансове право. 

Інформаційне право. Міжнародне право. 

64 ISSN 2524-0129 (Print) / ISSN (2664-5718) (Online). Актуальні проблеми правознавства. 3 (23)/2020 65 ISSN 2524-0129 (Print) / ISSN (2664-5718) (Online). Актуальні проблеми правознавства. 3 (23)/2020 

 

 

Окрім вказаного на певний момент суспільного буття вже існують певні правові доктрини, зокрема 

правова (морська) доктрина та чинні правові акти, що містять юридичні правила, які визначають соціальну 

поведінку суб’єктів суспільних відносин. 

Етапи державного (владно-вольового) правилотворення – формування державних приписів – юри- 
дичних правил соціальної поведінки. 

Серед «основних способів формування права» Н. Крестовська виокремлює: санкціонування дер- 

жавою відносин, що повторюються (звичаїв) і встановлення, зміну, відміну «правових норм» державною 

владою [13, c. 19-20; 16, c. 40]. С. Кравченко пропонує поділяти правотворчу діяльність на види за двома 

найважливішими підставами: за суб’єктами правотворчої діяльності – 3 види (компетентні державні ор- 

гани, недержавні органи, народ) та за юридичною силою нормативно-правових актів – 2 види (законот- 

ворчість і підзаконна правотворчість) [2, c. 197–198]. Н. Пархоменко пропонує поділяти правотворчість на 

таки види (залежно від способів створення норм права): санкціонування, прийняття нормативно-правових 

актів, надання рішенням органів державної влади загальнообов’язкового значення; а також (залежно від 

суб’єктів правотворчості) на правотворчість: народу, парламенту, делеговану, органів місцевого самовря- 

дування, громадських організацій, локальну правотворчість, а весь правотворчій процес визначає як про- 

цесуальну діяльність суб’єктів правотворчої діяльності щодо «порядку формування і закріплення їх волі» 

[12, c. 360]. 
О. Скакун визначає правотворчість як правову форму «владно-вольової діяльності держави», яку 

потрібно розглядати в межах «більш широкого поняття – правотворення та не ототожнювати з ним», і ви- 

окремлює форми участі держави у правотворчості: «безпосереднє, санкціоноване, сумісне, делеговане» 

та його види за функціональним призначенням: «поточне та систематизаційн» [29, c. 468, 469, 481]. Отже, 

право формується на основі санкціонування – правового закріплення, «юридичного вираження» різнома- 

нітних суспільних відносин. Суспільні відносини складаються об’єктивно і визнаються, конкретизуються 

та захищаються державою «відповідно до усвідомлення необхідності в цьому» (йдеться про «формування 

юридичного мотиву» про необхідність внесення змін в діючу систему норм права [29, c. 477], або «фор- 

мування державної волі» [12, c. 361]). Відповідно «кінцева роль у формуванні права» належить не право- 

утворенню, а правозакріпленню, яке здійснюється шляхом санкціонування певних норм і відносин, що 

склалися у суспільстві. Формулюючи текст правових приписів, держава здебільшого не встановлює норми 

права, а лише «переводить на юридичну мову» ті суспільні відносини, що зароджуються, розвиваються в 

суспільстві. «Ключем ефективного правового регулювання» завжди залишається виявлення і використан- 

ня характеру, частоти і тенденцій розвитку повторюваних суспільних відносин», а про завершення процесу 

формування права свідчить надання відповідним правовим приписам формальної означеності і юридичної 

сили [27, c. 68, 70, 71]. Але С. Кравченко стверджує, що «творчий цикл процесу формування права завер- 

шується при зіткненні теоретичної моделі правової норми з соціальною та правовою реальністю, при за- 

своєнні права суспільною свідомістю і поведінкою», що саме «практика соціалізації права дає змогу оціни- 

ти ступінь ефективності, «якість» правових норм, іншими словами, представляє той емпіричний матеріал, 

який повинні відстежувати відповідні структури (законодавчі, наукові, соціологічні та інші), щоб постійно 

вдосконалювати законодавство». Отже, «цей етап, по суті, завершує процес формування права і у той же 

час є початком нової фази його модернізації» [2, c. 194]. 
Стадія «Державне упорядкування». Другою в процесі управління соціальною поведінкою суб’єктів 

суспільних відносин на рівні «Державне (владно-вольове) управління соціальною поведінкою суб’єктів 

суспільних відносин» ми визначаємо Стадію «Державне упорядкування». Складових цієї стадії є етапи 

упорядкування – реалізації приписів правових актів, оскільки «завершення процесу формування права є 

одночасно «стартовим майданчиком» для його реалізації [27, c. 68]. Розуміння того, що «владне (державне) 

забезпечення» є однією з визначальних ознак права, дає підстави Ю. Оборотову зробити висновок, а нам 

погодитись з висновком про те, що «держава як і раніше залишається визначальною силою, яка має мож- 

ливість здійснювати правотворчість і створювати дієві механізми реалізації права» [6, c. 52]. 

Аналіз викладених вище думок, тверджень і настанов науковців-правників, а також попередніх 

досліджень автора в сфері доктринотворення, дав змогу сформулювати бачення еволюційного аспекту 

соціального процесу, який було обрано до дослідження, місця і ролі правової доктрини як стадії цього 

процесу, зокрема правової (морської) доктрини, і викласти отримані результати у табличній формі, що 

додається (табл. 2 «Управління соціальною поведінкою суб’єктів суспільних відносин. Рівень «Держав- 

не (владно-вольове) управління соціальною поведінкою суб’єктів суспільних відносин»). Зауважимо, що 

Стадія «Державне упорядкування» і Стадія «Доктринотворення» розглядаються у статті як стадії процесу, 

хоча мають розглядатися (і зазвичай розглядаються) як самостійні процеси із своїми, притаманними їм 

стадіями, етапами і процедурами. 
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позиції: 

Висновки і пропозиції. З огляду на вищесказане можна зробити такі висновки і надати такі про- 

 
1. Відмова від використання в термінах слів, що мають іноземне походження, може надати певної 

14. Оніщенко Н. М. Функції права. Теорія держави і права. Академічний курс. / за ред. О. В. Зайчука, Н. 

М. Оніщенко. Київ : Юрінком Інтер, 2006. С. 316–333. 

15. Черданцева Т. З. Итальянско-русский словарь. Москва : Изд-во «Русский язык». 1976. 544 с. 

«наукової строгості» в формуванні тезаурусу юридичної науки. Більш виправданим було б використання 

термінів «державне (владно-вольове) управління», «державне правилотворення» та «державне упорядку- 

вання», «засоби державного (власно-волього) впливу» у разі, якщо йдеться про управління соціальною 

поведінкою суб’єктів суспільних відносин. 

2. Державне (владно-вольове) управління соціальною поведінкою суб’єктів суспільних відносин 

варто розглядати як певний рівень управління соціальною поведінкою суб’єктів суспільних відносин (со- 

ціального управління / управління соціальними процесами). 

3. Стадіями та етапами процесу управління соціальною поведінкою суб’єктів суспільних відно- 

син на рівні державного (власно-вольового) управління є: Стадія «Державне правило творення», до скла- 

ду якої входять етапи розвитку основ (джерел / витоків) і підстав державного правилотворення та етапи 

державного (владно-вольового) правилотворення – формування державних приписів – юридичних правил 

соціальної поведінки, та Стадія «Державне упорядкування», до складу якої входять етапи упорядкування – 

реалізації приписів правових актів. 

4. У Стадії «Доктринотворення» виокремлено етапи наукового пізнання: соціальну діагностику, 

прогнозування і планування та доктриналізації результатів (наукового пізнання). Окремої уваги заслуговує 

етап формування правилосвідомості державно-владних суб’єктів, зокрема «юридичного мотиву» – мотиву 

щодо санкціонування – державно-владної юридизації доктрин, зокрема правової (морської) доктрини. 

5. Деякі етапи Стадії «Державне правилотворення» та Стадії «Доктринотворення» (в табл. 2 від- 

мічені позначкою ⁎) є тотожними за змістом, що дає підстави визначати Стадію «Доктринотворення» як 

допоміжну стадію процесу, що досліджується. 

6. На сучасному етапі розвитку українського суспільства державний (владно-вольовий) вплив «за- 

лишається визначальною силою, яка має можливість здійснювати правотворчість і створювати ефективні 

механізми реалізації права» (Ю. Оборотов), а отже, впливати на управління соціальними процесами, зокре- 

ма управління соціальною поведінкою суб’єктів суспільних відносин. Науковці-правники «можуть і пови- 

нні більш ґрунтовно впливати на розробку концепцій законодавчих актів, здійснювати науковий супровід 

їх прийняття, формувати правову доктрину» (О. Скакун), зокрема правову (морську) доктрину. 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕР- 

ТИЗИ У ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАННЯХ 

Розглянуто взаємозв’язок фінансових розслідувань з економічною експертизою. Досліджено міжнарод- 

ний досвід експертної діяльності. Висвітлено практику функціонування інституту економічного експерта в 

деяких країнах. Проаналізовано окремі нормативно-правові акти, які регулюють питання призначення та про- 

ведення судових експертиз та експертних досліджень в Україні, в тому числі й економічних, правовий статус 

експерта і його діяльність у відповідній процесуальній сфері. Окреслено напрями роботи спеціалізованих під- 

розділів (груп «форензік» (forensic)), що функціонують в економічно розвинутих країнах у багатьох консал- 

тингових та аудиторських компаніях. Обґрунтовано авторські висновки та пропозиції щодо запровадження 

окремих аспектів міжнародної практики в досліджуваній сфері. 

Ключові слова: економічна експертиза, експерт-бухгалтер, економічна безпека, фінансові розслідуван- 

ня, правоохоронні органи. 

Олийнычук А., Купер М. 

Международный опыт использования экономической экспертизы в финансовых расследованиях 

В данной статье рассмотрена взаимосвязь финансовых расследований с экономической экспертизой. 

Исследован международный опыт экспертной деятельности. Освещена практика функционирования инсти- 

тута экономического эксперта в некоторых странах. Проанализированы некоторые нормативно-правовые 

акты, регулирующие вопросы назначения и проведения судебных экспертиз и экспертных исследований в Укра- 

ине, в том числе и экономических, правовой статус эксперта и его деятельность в соответствующей про- 

цессуальной сфере. Определены направления работы специализированных подразделений (групп «форензик» 

(forensic)), функционирующих в экономически развитых странах во многих консалтинговых и аудиторских 

компаниях. Обосновано авторские выводы и предложения по внедрению отдельных аспектов международной 

практики в исследуемой сфере. 

Ключевые слова: экономическая экспертиза, эксперт-бухгалтер, экономическая безопасность, 

финансовые расследования, правоохранительные органы. 

Oliynychuk O., Kuper M. 

International experience of using the economic expertise in financial investigations 

This article discusses the ways to increase the effectiveness of the domestic law enforcement system in the fight 

against economic crimes, which requires a comprehensive study of international experience in financial investigations, 

expert participation in the application of special economic knowledge, including economic expertise. 

The purpose of the article is to study the modern world experience of using special economic knowledge by an 

expert in financial investigations and to outline promising areas of its application in domestic practice. 

In the article was noted that economic expertise can be considered as a procedural action, where special 

economic knowledge is used to study accounting information and provide an opinion to law enforcement agencies and 

the court to make a fair decision. The use of special economic knowledge by an expert and conducting economic expertise 

helps to conduct financial investigations and, at the same time, requires the applying of highly professional knowledge 
 

© Олександра Олійничук, Марія Купер, 2020 

http://orcid.org/0000-0001-9359-7560


Олійничук О., Купер М. 

Міжнародний досвід використання економічної експертизи у фінансових розслідуваннях 

Конституційне право. Адміністративне право і процес. Фінансове право. 

Інформаційне право. Міжнародне право. 

70 ISSN 2524-0129 (Print) / ISSN (2664-5718) (Online). Актуальні проблеми правознавства. 3 (23)/2020 71 ISSN 2524-0129 (Print) / ISSN (2664-5718) (Online). Актуальні проблеми правознавства. 3 (23)/2020 

 

 

in all areas of accounting, economic control and economic analysis, which are special, ie mostly uncharacteristic of the 

investigator or court. 

International European integration policy promotes the introduction in Ukraine of a positive experience of 

using special economic knowledge in the detection and investigation of criminal offenses of an economic nature. In 

this case financial investigations are an important tool for ensuring the economic security of the state as a whole and 

individual businesses, and economic expertise is one of the components in their conduct. 

The development of forensic services for private business entities in the domestic practice is considered 

promising, based on the relevant international experience. This can expand the scope of the examination with the 

involvement of an expert accountant and, accordingly, help strengthen their economic security. 

Keywords: economic expertise, expert accountant, economic security, financial investigations, law enforcement 

agencies. 

Постановка проблеми. Аналіз процесів, що відбуваються в економіці України на сучасному етапі 

розвитку фінансово-економічних відносин, свідчить про розширення діапазону економічних злочинів як 

на рівні держави, так і суб’єктів господарювання. Ці злочини проявляються у розкраданні майна в межах 

конкретного підприємства, дрібних схемах корпоративного шахрайства, вчиненні незаконних дій з держав- 

ним майном, здійсненні афер з коштами, несанкціонованому та незаконному контролі за цілими галузями 

економіки (бюджетна сфера, нерухомість, експортні операції, паливно-енергетичний комплекс). Таким чи- 

ном, сучасна практика протидії злочинам фінансового характеру неможлива без використання і застосу- 

вання спеціальних економічних знань. 

У процесі розслідування економічних злочинів завжди присутнє дослідження фінансової інформа- 

ції, яка відображає злочинну діяльність. На стадії їхнього виявлення використовують моніторинг сумнівних 

фінансових операцій, проводять вивчення фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання. 

Тому під час розслідування важливе значення має своєчасне призначення й проведення судово-економіч- 

них експертиз, залучення експерта-бухгалтера, фахівця-економіста до проведення слідчих дій тощо. Фі- 

нансові розслідування займають відповідну нішу в правоохоронній діяльності та забезпеченні економічної 

безпеки. 

Успішний світовий досвід у сфері використання спеціальних знань під час розслідування економіч- 

них злочинів має важливу роль для нашої держави, особливо з огляду на напружену соціально-економічну 

та політичну ситуацію в Україні протягом останніх років. Тому сьогодні особливої актуальності набуває 

пошук шляхів підвищення ефективності боротьби вітчизняної правоохоронної системи з економічними 

злочинами, що потребує комплексного вивчення міжнародного досвіду проведення фінансових розсліду- 

вань, участі експерта у процесі застосування спеціальних економічних знань, зокрема економічної екс- 

пертизи. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі протидії економічним злочинам присвячено 

чимало досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних науковців Зокрема, теоретичні аспекти такого явища 

досліджували В. Белик, З. Варналій, Я. Жаліло, О. Їжак, С. Лепський, О. Токарчук. Практичні аспекти 

протидії економічній злочинності та основні засади її розслідування відображені у працях Дж. Маннін- 

га, Д. Долбнєвої, П. Готсхалка, С. Томсона, К. Гетца. Серед наукових публікацій у сфері використання 

економічної експертизи у фінансових розслідуваннях варто виокремити праці В. Хомутенко, Д. Мотигіна 

щодо актуалізації судово-економічних експертиз в умовах тіньової економіки [11]; О. Шрамка щодо мож- 

ливостей судово-економічних експертиз при розслідуванні окремих корупційних злочинів [13]; В. Лисен- 

ко, Ю. Комишнюк щодо особливостей проведення судово-економічної експертизи у ході розслідування 

злочинів, вчинених суб’єктами господарювання з ознаками фіктивності [4]; В. Хомутенко, А. Хомутенко 

щодо теоретичних та практичних аспектів застосування методу моделювання при виконанні судово-еко- 

номічних експертиз [12]; К. Токарєвої щодо окремих питань механізму проведення судової економічної 

експертизи в сучасних умовах [9]. Водночас не втрачають актуальності питання підвищення ефективності 

застосування економічної експертизи при здійсненні фінансових розслідувань, в тому числі ґрунтуючись 

на міжнародному досвіді. 

Метою статті є дослідження сучасного світового досвіду використання спеціальних економічних 

знань експертом у процесі фінансових розслідувань та окреслення перспективних напрямів його застосу- 

вання у вітчизняній практиці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні з року в рік відзначаються значні масштаби 

кримінально-тіньової діяльності як на рівні приватних бізнесових структур, так і держави та її регіонів. 

Особливістю злочинів, що посягають на суспільні відносини в економічній сфері, є те, що вони, як пра- 

вило, вчиняються фінансово мотивованими особами зі спеціальними знаннями. Таким чином, з кожним 

роком ці злочинні схеми стають все більш досконалими, складнішими для виявлення та доведення з боку 

представників правоохоронних органів через проведення фінансових розслідувань. 

Незважаючи на активне використання категорії «фінансові розслідування» на практиці, її нечасто 

застосовують у наукових публікаціях. Частково це можна обґрунтувати тим, що «фінансові розслідування» – 

це поняття, запозичене з інших держав, які мають зовсім іншу правову систему, ніж Україна. 

Загалом під фінансовими розслідуваннями розуміють вивчення фінансової звітності та відслід- 

ковування фінансових операцій, що спрямоване на виявлення фінансових злочинів. Під фінансовими 

злочинами розуміють узагальнене поняття, що розповсюджується на різноманітні види незаконних дій, 

пов’язаних з отриманням, використанням та розподілом фінансових ресурсів, а саме: відмивання коштів, 

шахрайство з кредитними картками, порушення податкового законодавства [3, c. 190]. 

Фінансові розслідування тісно пов’язані з економічною експертизою, яка відповідно до Інструкції 

про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень в Україні поділяється на екс- 

пертизу: бухгалтерського та податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, фінансово-кредитних 

операцій [2]. Про взаємозв’язок фінансових розслідувань та експертної діяльності відзначає Дж. Маннінг 

у своїй праці «Фінансові розслідування і судовий облік» [15]. Ця книга рекомендована для практичного 

використання Службою внутрішніх доходів Міністерства фінансів США, Міжнародною асоціацією серти- 

фікованих фахівців з виявлення, розслідування та попередження корпоративних шахрайств та низкою ін- 

ших організацій. Дж. Маннінг у своїй книзі описує види злочинності, для боротьби з якими необхідними є 

економічні знання та дослідження фінансової інформації. Науковець зазначає, що фінансові розслідування 

та судовий облік формують міждисциплінарну концепцію, поєднуючи облік, фінансовий аналіз і право- 

охоронну діяльність. 

На сайті служби внутрішніх доходів Міністерства фінансів США розкривається зміст фінансових 

розслідувань як практичної діяльності, що ґрунтуються на спеціалізованому дослідженні документів, до 

яких належать облікові записи, банківська інформація, дані про нерухомість, рух грошових коштів. Водно- 

час у Великобританії та Італії створені спеціалізовані правоохоронні органи з протидії сучасній організо- 

ваній злочинності. Важливу роль у діяльності Фінансової гвардії Італії та Служби з протидії організованій 

злочинності Великобританії відіграє аналіз фінансової інформації, що здійснюється як на стадії виявлення, 

так і на стадії розслідування [3, c. 191–192]. 

Щодо боротьби з економічними злочинами на рівні підприємств (виявами корпоративного шах- 

райства), то варто зазначити, що сьогодні ефективно здійснює свою діяльність міжнародна асоціація сер- 

тифікованих спеціалістів з виявлення, розслідування та запобігання корпоративних шахрайств (ACFE- 

Association of Certified Fraud Examiners). Ціль даної асоціації полягає у забезпеченні зменшення сфери 

впливу і розвитку корпоративного шахрайства, іншої економічної злочинності, а також допомозі в їхньому 

виявленні та попередженні [1, c. 25]. 

Застосування у фінансових розслідуваннях експертиз, здійснюваних спеціалістами, що мають спе- 

ціальні знання, є світовою практикою, а експерти з відповідною кваліфікацією працюють у багатьох краї- 

нах. Досліджуючи міжнародний досвід експертної діяльності, виявлено, що з 1995 р. у світі існує Європей- 

ська мережа судово-експертних установ (ENFSI). За станом на 2020 р. у її складі налічується 72 експертні 

установи із 39 країн. Це найбільша у світі об’єднана організація судово-експертних установ, що отримала 

міжнародне визнання. Україна також входить до цього переліку, зокрема експертна служба МВС України, 

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, Національний науковий центр «Інститут судо- 

вих експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса» [14]. 

Міжнародна політика євроінтеграції зобов’язує втілювати в практику кримінального судочинства 

міжнародні стандарти функціонування правових інститутів у боротьбі з економічними правопорушення- 

ми. Однак експертні робочі групи з цієї проблематики у складі ENFSI відсутні. 

На сьогодні в Європі немає єдиної позиції щодо питань, які стосуються залучення експерта, по- 

рядку форм надання висновків [10, c. 131]. Досвід функціонування інституту економічного експерта відо- 

бражено у табл. 1. 
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Таблиця 1 

Практика функціонування інституту економічного експерта в окремих країнах 
 

Країна Особливості діяльності економічного експерта 

 
Німеччина 

Основні завдання експерта у кримінальному процесі такі: співпраця експерта з судом чи прокуратурою за 

його спеціальними економічними знаннями, які є основою для рішення або під час вирішення факту до- 

казування. Тобто призначений суддею експерт неупереджено виконує функції «помічника суду» в межах 
предметної компетенції. 

 
Нідерланди 

Із 2010 р. існує офіційних реєстр експертів – осіб із спеціальними знаннями як гарантія їхньої відповідної 
компетенції. Основною вимогою до експертів є високий рівень спеціальних знань визначеної наукової дис- 

ципліни і вміння забезпечити якість наданих висновків, етичні та професійні вимоги, пов’язані з такими 

цінностями, як незалежність, неупередженість та професіоналізм, юридична компетентність. 

 
Франція 

Дослідження доказів відбувається під час досудового слідства, тому експертів перевпжно призначають зі 
складу офіційних реєстрів, які складаються з двох списків: національного та списку обласних судів. Особи, 

внесені до офіційного реєстру, гарантуються досвідом професійної економічної діяльності, пов’язаної із 

спеціалізацією знань. 

 
Ісландія 

Експерту-економісту відведено роль «експерта судді». Завдання цього експерта полягає у використанні 

спеціальних предметних знань при формулюванні питань до учасників процесу та надання незалежної 

оцінки зібраним доказам. 

 
 

Чехія 

Інститут судових експертиз є специфічним: експерт-економіст має право надавати свої послуги всім дер- 

жавним установам. Однак всі експерти, в тому числі експерти-економісти, повинні утриматися від надання 

послуг приватним організаціям. За надання замовнику експертом-економістом неправдивого висновку на- 

лежить компенсація, тому передбачене обов’язкове страхування цивільної відповідальності осіб із спеці- 
альними знаннями. 

 

Англія та Уельс 
Експерту-економісту відведено роль свідка-експерта. Він допомагає суду досягти матеріальної істини че- 

рез висвітлення об’єктивної та неупередженої думки щодо фактів, складених у межах і на основі спеціаль- 
них економічних знань, що виступає одним із основних завдань експерта. 

 
 

США 

Судовий експерт сприймається як особливий вид свідка у справі – зміст його свідчень є думкою про від- 

повідні факти у процесі, які повинні забезпечити їхнє правильне тлумачення. Не існує офіційних реєстрів 

експертів, сторони обирають кандидатів у суді. Рішення про проведення бухгалтерської експертизи вирі- 

шується після голосування, тобто за участю сторін передбачено лише процедуру попереднього оцінювання 
судом кандидатів на свідка. 

 

Австралія 

Немає офіційних реєстрів експертів. Експерти вказуються сторонами. Головною ознакою є те, що експерт 

повинен діяти незалежно, і жодним чином не бути пов’язаним та не мати зобов’язань перед учасниками 

процесу. 

Джерело: складено на основі [10, c. 131–133]. 

На сьогодні в Україні є чинними нормативно-правові акти, які регулюють питання призначення та 

проведення судових експертиз та експертних досліджень, у тому числі економічних, правовий статус екс- 

перта і його діяльність у відповідній процесуальній сфері. До них належать Кримінальний процесуальний 

кодекс, Кодекс адміністративного судочинства, Цивільний процесуальний кодекс, Господарський процесу- 

альний кодекс, Закон України «Про судову експертизу», Інструкція про призначення та проведення судових 

експертиз та експертних досліджень тощо. 

Українські реалії свідчать про значну кількість установ та організацій, які займаються питанням 

економічної експертизи. Так, відповідно до ст. 7 Закону України «Про судову експертизу» судово-експерт- 

ну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні установи ко- 

мунальної форми власності, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші 

фахівці (експерти) з відповідних галузей [6]. 

В Україні існує інститут судового експерта та здійснюється їхня атестація відповідно до Поло- 

ження про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію 

судових експертів [5]. Метою атестації є забезпечення належного професійного рівня фахівця. В результаті 

цього в Україні наявний Реєстр атестованих судових експертів. За станом на 2020 р. у Реєстрі налічується 

більше 12 тис. експертів – фахівців та не фахівців державних спеціалізованих установ [7]. 

Вимоги до осіб, які можуть бути судовими експертами, визначені у ст. 10 Закону України «Про 

судову експертизу» [6], однак, на нашу думку, є не достатніми. Так, законодавцем встановлені вимоги до 

судових експертів державних спеціалізованих установ та судових експертів, які не є працівниками цих 

установ. Ключовими вимогами до них є наявність відповідної вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного 

рівня не нижче спеціаліста, проходження відповідної підготовки в державних спеціалізованих установах 

Міністерства юстиції України, атестація та отримання кваліфікацію судового експерта з певної спеціаль- 

ності у законодавчо передбаченому порядку. Водночас законодавець не ставить вимоги щодо наявності від- 

повідного практичного досвіду, як це практикується, наприклад, у Франції, де особи, внесені до офіційного 

реєстру, гарантуються досвідом професійної економічної діяльності, пов’язаної із спеціалізацією знань. 

Відтак, вважаємо за доцільне до переліку вимог до осіб, які можуть бути судовими експертами, включити 

вимогу щодо наявності практичного досвіду з експертної сфери терміном не менше 5 років. 

Як вже зазначалося, відповідно до українського законодавства судово-експертну діяльність в кри- 

мінальному провадженні забезпечують фахівці державних спеціалізованих установ, а в інших випадках – 

судові експерти, які працюють на підприємницьких засадах і мають відповідний дозвіл та внесені в Реєстр 

атестованих експертів. В Україні склалася така ситуація, що пріоритет у проведені судових експертиз нада- 

ється державним експертним установам і службам. Однак гарантії незалежного приватного судового екс- 

перта та об’єктивність висновку, права та обов’язки, відповідальність, принципи та методики проведення 

ті самі, що й у працівників державних експертних установ. 

Аналізуючи нормативно-правове поле економічної експертизи в Україні, можна зазначити, що 

воно значно стримує дії економічного експерта, що негативно впливає на зміст висновків за рахунок об- 

меженості та вузькості проведеного дослідження. Консультаційна діяльність експерта-бухгалтера у період, 

коли кримінальна справа ще не відкрита, законодавчо не передбачається. Тому слідчому досить важко од- 

ночасно застосовувати слідчі дії і правильно здійснювати відбір бухгалтерських документів. 

Відповідальність за неправдивий висновок або відмову без поважних причин від проведення екс- 

пертизи несе особисто експерт (як фізична особа). Ці чинники можуть впливати на рішення суду, завдавати 

матеріальної шкоди сторонам провадження або замовникам експертизи, погіршувати ділову репутацію. 

Таким чином, на нашу думку, в Україні варто скористатися досвідом Чехії щодо обов’язкового страхування 

цивільної відповідальності осіб зі спеціальними знаннями, що могло б певним чином компенсувати за- 

вдану шкоду. 

У контексті дослідження варто зазначити, що в економічно розвинених країнах у багатьох консал- 

тингових та аудиторських компаніях набула потужного розвитку приватна послуга «фінансових розсліду- 

вань». Для цього створені спеціалізовані підрозділи, так звані групи «форензік» (forensic), що займаються 

фінансовими розслідуваннями за напрямами: судовий облік (forensic accounting); аудит шахрайства (fraud 

audit) та ризик-менеджмент у сфері шахрайства (fraud risk management); пошук та повернення активів (asset 

tracking and recovery); виявлення та запобігання легалізації злочинних доходів (money laundering detection 

and prevention) [3, c. 193]. 

Послуги «форензік» включають виконання таких робіт на базі підприємства-замовника: врегулю- 

вання розбіжностей між сторонами конфлікту з фінансових і ділових питань; виявлення та аналіз прихова- 

них комерційних ризиків; захист інтелектуальної власності; корпоративна (ділова) розвідка; недопущення 

фінансового і репутаційного збитку; перевірка контрактних зобов’язань і надійності бізнес-партнерів; пе- 

ревірка повідомлень по «гарячій лінії»; позасудова, досудова експертиза, а також сприяння у ході судових 

розглядів; проведення комплаєнс-розслідування (comlience); протидія легалізації незаконних доходів; роз- 

робка процедур, спрямованих на протидію шахрайству, корупції, виведення грошових коштів, привласнен- 

ня активів; розслідування шахрайства з використанням інформаційних технологій; управління ризиками, 

пов’язаними з шахрайством; фінансова експертиза документів [1, c. 26]. 

Важливим є те, що послуга «форензік» передбачає участь широкого кола представників різних 

спеціальностей, у тому числі бухгалтерів, аудиторів, фахівців з фінансових розслідувань та ін. Тому в роз- 

винених країнах спеціалісти груп «форензік» або фінансових розслідувань доволі активно залучаються для 

допомоги правоохоронним органам у процесі розслідування найбільш витончених фінансових схем, що 

використовувались у вчиненні окремих злочинів, а самі фахівці цих груп, як правило, в минулому працю- 

вали в правоохоронних органах. 

Зазначимо, що у всьому світі внаслідок зростання суспільної небезпеки злочинних виявів у фінан- 

совій сфері загострилась потреба захисту фінансової сфери держави. Відтак, у США розповсюдженою є 

співпраця ФБР із різними інституціями (як державними, так і приватними). До такої співпраці залучаються 

також представники Американського інституту дипломованих громадських бухгалтерів, Північно-амери- 

канської асоціації керівників цінними паперами тощо. Ці організації проводять консультації з питань бух- 

галтерського обліку та цінних паперів правоохоронним органам, які задіяні у фінансових розслідуваннях. 

Крім цього, у багатьох офісах ФБР працюють спільні робочі групи, до складу яких входять представники 

вищезазначених установ та правоохоронних органів [8, c. 249]. 
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Висновки. Таким чином, економічну експертизу можна вважати процесуальною дією, де застосо- 

вуються спеціальні економічні знання із дослідження облікової інформації та надання висновку правоохо- 

ронним органам та суду для прийняття справедливого рішення. Використання спеціальних економічних 

знань експертом та проведення економічної експертизи допомагає здійснювати фінансові розслідування 

та водночас вимагає застосування експертом-економістом глибоких знань в усіх сферах обліку, господар- 

ського контролю та економічного аналізу, які одночасно є спеціальними, тобто переважно невластивими 

для слідчого або суду. Для правоохоронних органів та суду застосування експертом такого комплексу знань 

надає можливість зрозуміти облікову інформацію та найбільш повно використати її для з’ясування всіх об- 

ставин справи та справедливого вирішення. 

Узагальнюючи міжнародну практику експертної діяльності, організації та проведення фінансових 

розслідувань, можна зробити такі висновки: у європейських країнах експерт, зазвичай, обирається із офі- 

ційного реєстру та виконує функції «помічника суду», «експерта судді»; в деяких країнах, зокрема в США, 

відсутні офіційні реєстри, водночас експерти повинні мати відповідний досвід і компетентність; фінансові 

розслідування виділяються в окрему сферу знань та практики з використання економічних знань у протидії 

злочинності, що має фінансову складову. 

Міжнародна політика євроінтеграції сприяє запровадженню в Україні позитивного досвіду вико- 

ристання спеціальних економічних знань щодо виявлення та розслідування кримінальних правопорушень 

економічного характеру. Фінансові розслідування виступають важливим інструментом забезпечення еко- 

номічної безпеки держави загалом та окремих суб’єктів господарювання, а економічна експертиза є однією 

із складових у їхньому проведенні. 

Перспективним вбачається розвиток у вітчизняній практиці послуги «форензік» приватним 

суб’єктам господарювання, ґрунтуючись на відповідному міжнародному досвіді. Це може розширити сфе- 

ру проведення експертизи із залученням експерта-бухгалтера та, відповідно, сприяти забезпеченню їхньої 

економічної безпеки. 
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factors of society reflects or reveals the content and the orientation of the welfare state. According to the results of the 

analysis of scientific works of the above-mentioned and other specialists, we can state that the service-oriented state is 

first of all such a state in which the effective functioning of the system of providing public services to the population is 

established. The concept of administrative as a result of the exercise of power by the subject of administrative services 

at the request of a natural or legal person, aimed at acquiring, changing or terminating the rights and / or obligations of 

such a person in accordance with the law. The author understands public service activities as activities for the provision 

of services by certain authorized entities, focused on the effective satisfaction of the legal rights and interests of the 

individual as a consumer of these services. 

ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ 

СУТНОСТІ СЕРВІСНОЇ ДЕРЖАВИ 

Розглянуто передумови реформування державного управління в Україні. Сутність реформування наразі 

полягає у зниженні адміністративного навантаження державного регулювання, покращенні якості надання 

адміністративних послуг, забезпеченні законності тощо. Зазначено, що основою сервісної концепції, сформо- 

ваної в результаті широких наукових дискусій, які відбувалися у США та країнах Західної Європи у відповідні 

роки, є ідея сервісного публічного управління, що здійснюється державними органами та органами місцево-  

го самоврядування і спрямоване на оптимізацію їхньої владно-правової взаємодії із суспільством і передбачає 

ефективне надання населенню публічних послуг. Ідею сервісної держави переважно пов’язують з ідеєю со- 

ціальної держави і розглядають як дієвий інструмент / механізм вирішення суспільних, передусім соціально- 

економічних, проблем, акцентуючи, що соціально орієнтована сервісна політика, спрямована на гармонізацію 

економічних та соціальних чинників розвитку суспільства, відображає або розкриває зміст і спрямованість 

соціальної держави. За результатами аналізу наукових праць, згаданих вище, та інших фахівців можемо кон- 

статувати, що сервісно-орієнтована держава – це передусім така держава, в якій налагоджене ефективне 

функціонування системи надання публічних послуг населенню. 

Ключові слова: адміністративні послуги, держава, державне управління, сервіс, публічно-сервісна ді- 

яльність. 

Омельян О. 

Публично-сервисная деятельность как способ реализации сущности сервисного государства 

Рассмотрены предпосылки реформирования государственного управления в Украине. Сущность рефор- 

мирования пока заключается в снижении административной нагрузки государственного регулирования, улуч- 

шении качества предоставления административных услуг, обеспечении законности и тому подобное. Отмече- 

но, что основой сервисной концепции, сложившейся в результате широких научных дискуссий, происходивших в 

США и странах Западной Европы в соответствующие годы, является идея сервисного публичного управления, 

осуществляется государственными органами и органами местного самоуправления и направлено на оптими- 

зацию их властно-правового взаимодействия с обществом и предусматривает эффективное предоставление 

населению публичных услуг. Идею сервисной государства преимущественно связывают с идеей социального 

государства и рассматривается как действенный инструмент / механизм решения общественных, прежде 

всего социально-экономических, проблем, акцентируя, что социально ориентированная сервисная политика, 

направленная на гармонизацию экономических и социальных факторов развития общества, отражает или 

раскрывает содержание и направленность социального государства. По результатам анализа научных трудов 

упомянутых выше и других специалистов можем констатировать, что сервисно-ориентированное государ- 

ство - это прежде всего такое государство, в котором налажено эффективное функционирование системы 

предоставления публичных услуг населению. 

Ключевые слова: административные услуги, государство, государственное управление, сервис, пу- 

блично-сервисная деятельность. 

Omelyan O. 

Public service activity as a way to realize the essence of a service state 

The scientific article considers the preconditions for public administration reform in Ukraine. The essence    

of the reform now is to reduce the administrative burden of state regulation, improve the quality of administrative 

services, ensure legality, and so on. It is noted that the basis of the service concept, formed as a result of extensive 

scientific discussions that took place in the United States and Western Europe in those years, is the idea of service public 

administration, carried out by public and local governments and aimed at optimizing their legal interaction with society 

and provides for the effective provision of public services to the population. The idea of the service state is mainly 

associated with the idea of the welfare state and is seen as an effective tool / mechanism for solving social, especially 

socio-economic, problems, emphasizing that socially oriented service policy aimed at harmonizing economic and social 
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Постановка проблеми. У контексті європейської інтеграції в різних сферах вітчизняної державної 

політики здійснюються комплексні реформи, які також стосуються державного управління. Необхідність 

у цьому, як зазначено в Стратегії реформування державного управління України на період до 2021 року, 

зумовлена тим, що дієва система державного управління є одним з основних чинників конкурентоспро- 

можності держави, а також  однією з основних передумов демократичного врядування, що ґрунтується  

на принципах верховенства права. Сутність реформування наразі полягає у зниженні адміністративного 

навантаження державного регулювання, покращенні якості надання адміністративних послуг, забезпечен- 

ні законності й передбачуваності адміністративних дій, у підвищенні ефективності системи державного 

управління й забезпечення її підзвітності громадянам загалом. Це вимагає і передбачає визнання таких 

орієнтирів функціонування системи державного управління, як: інтереси суспільства, забезпечення стало- 

го розвитку країни, надання якісних послуг [1]. 

Сучасна юридична наука, зокрема теорія держави і права та наука адміністративного права, розгля- 

дає різні концептуальні моделі удосконалення системи державного управління, призначення й діяльності 

органів та інститутів держави. Проте у зв’язку з переосмисленням характеру відносин між особою і сус- 

пільством, з одного боку, та державою, з іншого, щодо спрямованості діяльності останньої на створення 

оптимальних умов для задоволення потреб, реалізації прав, свобод та законних інтересів людини і грома- 

дянина, європейські, російські й вітчизняні науковці особливо активно розробляють концепцію сервісної 

або сервісно-орієнтованої держави. У цьому контексті актуальним є твердження Дж. Дьюї, що держава є 

благом тією мірою, якою вона дозволяє індивідам не витрачати сили на непотрібні конфлікти, дає їм упев- 

неність та підтримує їхніі починання [2, с. 54]. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Розвитку публічно-сервісної діяльності як способу 

реалізації сутності сервісної держави, системи містобудування, дослідженню особливостей регулювання 

відносин у сфері будівництва  під впливом реформ присвятили свої праці такі науковці, як О. Андрійко,  

І. Бєлобжецький, В. Гаращук, Г. Гриценко, І. Коросташова, І. Козьяков, Е. Кубко, І. Луговий, Д. Лученко,  

Г. Мацюк, А. Матвійчук, А. Мірошниченко, І. Миронець, К. Починок, В. Ромасько, Б. Семенко та ін. Але 

в більшості праць досліджено особливості правового регулювання відносин у сфері будівництва без сер- 

вісної складової у зазначеному науковому напрямі. 

Метою даного статті є дослідження публічно-сервісної діяльності як спосіб реалізації сутності 

сервісної держави та визначення поняття її складових. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основою сервісної концепції, сформованої в резуль- 

таті широких наукових дискусій, які відбувалися у США та країнах Західної Європи у 80-90-х рр. ХХ ст., 

є ідея сервісного публічного управління, яке здійснюють державні органи та органи місцевого самовряду- 

вання, що спрямоване на оптимізацію їх владно-правової взаємодії із суспільством і передбачає ефективне 

надання населенню публічних послуг. Призначення держави у рамках цієї концепції полягає у служінні 

особі. На державу покладається обов’язок задовольняти потреби й інтереси окремих осіб та їхніх груп, у 

зв’язку з чим практично будь-яка її діяльність у контексті взаємодії з особою позиціонується як державна 

або публічна послуга, а задоволеність особи (споживача цієї послуги) – як показник ефективності держави. 

З огляду на це Я. В. Коженко та О. Ю. Мамичев розглядають сервісну державу як таку, в якій гідне життя 

людини, її права та свобода забезпечено завдяки системі соціально-правових гарантій, а саму сервісну 

державу – як особливу політичну форму організації публічної влади зі спеціальним апаратом управління, 

призначення якого – надання публічних послуг особам. На думку згаданих науковців, реалізація сервісно- 

го підходу передбачає оптимізацію владно-правової діяльності у таких напрямах, як: розвиток мережевих 

форм управлінської взаємодії, «онлайн-послуг», «електронного врядування», комунікативних технологій 

контролю і планування, загалом надання публічних послуг на основі інформаційно-комунікативних тех- 
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нологій. Це дає змогу «виправити» недоліки бюрократичного стилю, характерного для традиційних форм 

і технологій управління, не переглядаючи чинну державно-правову організацію з її базовими політико- 

правовими інститутами [3, с. 45–46]. 

Сервісний підхід розглядають як спосіб забезпечення сталого розвитку держави. Наприклад,      

В. І. Куценко вважає, що становлення сервісної держави є умовою досягнення мети довгострокової стра- 

тегії сталого розвитку України щодо вдосконалення суспільного середовища на гуманістичних засадах 

сталості й безпеки, формування вільної, забезпеченої всіма можливостями для самовиявлення, фізично й 

духовно розвиненої, гармонійної особистості. Ідеологічною основою цієї стратегії, на думку науковця, є 

людиноцентрична система цінностей, що передбачає створення ефективних каналів соціальної взаємодії 

та механізмів формування людського і соціального капіталів, умов для максимальної реалізації інтелекту- 

ального, культурного, творчого потенціалу людини і соціуму загалом [4, с. 65]. 

Ідею сервісної держави переважно пов’язують з ідеєю соціальної держави і розглядають як дієвий 

інструмент / механізм вирішення суспільних, передусім соціально-економічних, проблем, акцентуючи, що 

соціально орієнтована сервісна політика, спрямована на гармонізацію економічних та соціальних чинників 

розвитку суспільства, відображає або розкриває зміст і спрямованість соціальної держави. Так, Н. В. Васи- 

льєва вказує, що соціальне призначення сервісної держави «проявляється через діяльність владних інсти- 

туцій з надання публічних послуг» [5, с. 283]. 

Сервісна концепція, вважає П. М. Петровський, презентує сучасне розуміння соціального призна- 

чення держави, згідно з яким, пріоритетним завданням демократичного врядування є служіння громадян- 

ському суспільству, а основною формою діяльності владних інститутів – надання публічних послуг. Від- 

штовхуючись від цього, роль влади вчений вбачає у «постачанні» послуг, систему державного управління 

розглядає як організацію з надання державних послуг, а громадян – як замовників і споживачів цих послуг. 

Згаданий науковець зазначає, що підґрунтя для такої орієнтованої на споживача моделі державного управ- 

ління закладено у Конституції України, згідно зі ст. 3 якої, «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю …. Утвердження і забез- 

печення прав і свобод людини є головним обов’язком держави» [6, с. 523]. Характеризуючи сервісну дер- 

жаву як «державу для людини», О. В. Євсюкова вказує, що у взаємовідносинах громадян із владою у такій 

державі перші є не прохачами, а споживачами послуг [7, с. 17; 8, с. 44]. 

В. Я. Місюра суголосний з викладеною вище науковою позицією. Вчений виходить з того, що 

конкурентоспроможність сучасної держави значною мірою зумовлюється розвитком людського капіталу. 

У зв’язку з цим забезпечення громадян адміністративними, управлінськими, соціальними та іншими ви- 

дами публічних послуг є пріоритетним напрямком  діяльності й важливим завданням сучасної держави   

у соціально-економічній сфері. Саме сукупність відповідних цілеспрямованих заходів держави, місцево- 

го самоврядування та інших суб’єктів становить сутність сервісної політики. Вчений виокремив чотири 

принципи такої політики, які, на наш погляд, постають і як суттєві ознаки сучасної демократичної, соціаль- 

ної, сервісної держави, а саме: держава як гарант, що передбачає наявність системи інститутів для надання 

якісних публічних послуг; держава як партнер, що вимагає від держави забезпечення сприятливих умов 

для громадської активності; держава як інстанція нагляду; держава як виконавець послуг для суспільства 

[9]. Соціальне призначення, «яке проявляється через діяльність владних інституцій з надання публічних 

послуг» є одним з елементів сервісної держави, наголошує і Н. В. Васильєва [10, с. 283]. 

За результатами аналізу наукових праць згаданих вище та інших фахівців можемо констатувати, 

що сервісно-орієнтована держава – це передусім така держава, в якій налагоджене ефективне функціону- 

вання системи надання публічних послуг населенню. За визначенням Ю. П. Шарова, це – такі послуги, які 

надаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, 

організаціями, які перебувають в їхньому управлінні. Публічні послуги класифікують за різними критері- 

ями, а саме: залежно від суб’єкта надання розрізняють державні та муніципальні послуги; за функціона- 

лом – адміністративні, управлінські, соціальні, житлово-комунальні, громадські. Особливу роль в системі 

державних та муніципальних послуг відіграють адміністративні послуги [11, с. 492]. 

Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону України «Про адміністративні послуги», адміністративна послуга – 

це результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фі- 

зичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та / або обов’язків такої 

особи відповідно до закону [12]. А. Б. Лис вказав на такі ключові ознаки адміністративних послуг, незалеж- 

но від сфери, в якій вони надаються, чи їхнього виду, як: надання за зверненням фізичної або юридичної 

особи; забезпечення юридично значущих умов для реалізації суб’єктивних прав конкретної приватної осо- 

би; надання лише уповноваженими для цього адміністративними органами через реалізацію їхніх владних 

повноважень; визначення права на отримання конкретної адміністративної послуги від уповноваженого 

органу влади лише законом; задоволення звернення особи адміністративним актом – рішенням чи юридич- 

но значущою дією органу влади [13, с. 20–21]. 

Відштовхуючись від законодавчого визначення, О. І. Невмержицький розглядає адміністративні 

послуги як форму публічно-сервісної діяльності адміністративного органу, спрямованої на забезпечення 

необхідних умов для реалізації суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів та / або на виконан- 

ня визначених законами обов’язків фізичної або юридичної особи, що здійснюється за заявою цих осіб і 

офіційним результатом якої є адміністративний акт відповідного органу [14, с. 125]. 

Переважно, вчені поділяють наукову позицію, згідно з якою надання публічних, передусім адміні- 

стративних, послуг становить сутність публічно-сервісної діяльності. Так, В. Я. Троян визначив публічно- 

сервісну діяльність як діяльність державних інституцій щодо надання публічних послуг, а публічно-сер- 

вісну діяльність Національної поліції України як діяльність, спрямовану на надання публічних послуг у 

сфері публічної безпеки і порядку, що здійснюється за заявою фізичних і юридичних осіб та спрямована 

на набуття, зміну чи припинення прав або обов’язків у відповідній сфері публічних відносин [15, с. 91, 93]. 

І. О. Федотова також розглядає публічно-сервісну діяльність як надання певного переліку адміністратив- 

них послуг [16, с. 48]. 

Висновки. У результаті проведеного дослідження ми дійшли висновку, що зовнішньою формою 

реалізації або вираження сутності сервісної держави є публічно-сервісна діяльність. Останню можливо 

визначити як: діяльність із надання послуг визначеними уповноваженими суб’єктами, що орієнтована на 

ефективне задоволення законних прав та інтересів особи як споживача цих послуг; діяльність, яку уповно- 

важені суб’єкти (державні органи від імені держави, органи місцевого самоврядування – від імені відпо- 

відної територіальної громади, а також державні, комунальні та інші уповноважені організації і фізичні 

особи) здійснюють з метою задоволення інтересів і потреб особи та суспільства, забезпечення умов для 

реалізації законних прав фізичних та юридичних осіб. Відповідно, публічно-сервісна діяльність охоплює 

дві складові: інституційно-організаційну, що опосередковує сукупність інститутів як суб’єктів такої діяль- 

ності, суб’єктів, уповноважених надавати відповідні послуги; процедурну – безпосередньо діяльність із 

надання послуг зацікавленим особам. 
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rights and interests of such children. The author notes that the forms of administrative and legal protection of the rights 

of children with disabilities include a significant range of actions and measures taken by the public administration to 

protect the rights of children with disabilities to avoid discrimination on the grounds of disability and their smooth 

integration into society. It is determined that actions and measures taken by public administration bodies to protect the 

rights of children with disabilities are implemented in the form of legal, law enforcement, and law enforcement functions. 

It is argued that the forms of activity of public administration bodies in this area are a manifestation of their executive 

and administrative activities and the provision of appropriate administrative services to prevent violations in the field of 

rights, freedoms and interests of children with disabilities in the process of their socialization. persons who have violated 

ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 

ПРАВ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

На основі аналізу чинного законодавства, міжнародних угод та думок вчених-адміністративістів до- 

сліджено питання форм реалізації адміністративно-правової охорони прав дітей з інвалідністю. Визначено, 

що адміністративно-правова охорона прав дітей з інвалідністю виступає засобом впливу публічної адміні- 

страції на учасників суспільних відносин з метою усунення бар’єрів у суспільстві, що перешкоджають належ- 

ній реалізації прав та інтересів таких дітей. Вказано, що форми адміністративно-правової охорони прав дітей 

з інвалідністю охоплюють значне коло дій та заходів, що реалізуються публічною адміністрацією в напрямку 

охорони прав дітей з інвалідністю для уникнення їхньої дискримінації за ознакою інвалідності та безперешкод- 

ної інтеграції їх до суспільства. Формується твердження, що форми діяльності органів публічної адміністра- 

ції у цій сфері є виявом здійснення ними виконавчо-розпорядчої діяльності та надання відповідних адміністра- 

тивних послуг з метою попередження правопорушень у сфері прав, свобод та інтересів дітей з інвалідністю 

в процесі їхньої соціалізації, а також застосування заходів адміністративного примусу до осіб, які допустили 

порушення прав таких учасників суспільних правовідносин. 

Ключові слова: діти з інвалідністю, публічна адміністрація, адміністративно-правова охорона, сус- 

пільні відносини, форми адміністративного управління. 

Переверзев Д. 

Формы административно-правовой охраны прав детей с инвалидностью 

На основе анализа действующего законодательства, международных соглашений и мнений ученых ад- 

министративистов исследованы вопросы форм реализации административно-правовой охраны прав детей с 

инвалидностью. Определено, что административно-правовая охрана прав детей с инвалидностью выступает 

средством воздействия публичной администрации на участников общественных отношений с целью устране- 

ния существующих в обществе барьеров, мешающих надлежащей реализации прав и интересов таких детей. 

Автором отмечается, что формы административно-правовой охраны прав детей с инвалидностью включают 

в себя значительный круг действий и мероприятий, реализуемых публичной администрацией в направлении 

охраны прав детей с инвалидностью во избежание их дискриминации по признаку инвалидности и беспрепят- 

ственной интеграции их в общество. Формируется утверждение, что формы деятельности органов публич- 

ной администрации в этой сфере являются проявлением осуществления ими исполнительно-распорядительной 

деятельности и предоставления соответствующих административных услуг с целью предупреждения пра- 

вонарушений в сфере прав, свобод и интересов детей с инвалидностью в процессе их социализации а также 

применение мер административного принуждения к лицам, допустившим нарушения прав таких участников 

общественных правоотношений. 

Ключевые слова: дети с инвалидностью, публичная администрация, административно-правовая охра- 

на, общественные отношения, формы административного управления. 

Pereverziev D. 

Forms of administrative and legal protection of the rights of children with disabilities 

The article, based on the analysis of current legislation, international agreements and opinions of administrative 

scientists, examines the issues of forms of implementation of administrative and legal protection of the rights of children 

with disabilities. It is argued that the use of the institution of administrative and legal protection of rights, will ensure the 

manifestation of the rule of law and the formation of public consciousness in relation to such a category of members of 

society as children with disabilities. Emphasis is placed on the fact that disability is an evolving concept and that disability 

is the result of interactions between people with disabilities and relative and environmental barriers that hinder their 

full and effective participation in life of society on an equal footing with others. It is determined that the administrative 

and legal protection of the rights of children with disabilities is a means of influencing the public administration on the 

participants of public relations in order to remove existing barriers in society that prevent the proper realization of the 
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the rights of such participants in public relations. 

Keywords: children with disabilities, public administration, administrative and legal protection, public 

relations, forms of administrative management. 

Постановка проблеми. Ратифікувавши Конвенцію про права дитини від 20.11.1989 року [1] та 

Конвенцію про права осіб з інвалідністю від 13.12.2006 року [2] Україна визнала, що діти мають право на 

особливе піклування і допомогу, відповідно до Декларації прав дитини, прийнятої резолюцією 1386 (ХIV) 

Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1959 року [3] дитина, внаслідок її фізичної і розумової не- 

зрілості, потребує спеціальної охорони і піклування, у т. ч. належний правовий захист як до, так і після 

народження. 

Реалізувати визначені зобов’язання мають органи публічної адміністрації шляхом застосування 

інституту адміністративно-правової охорони прав, що забезпечить вияв ознак правової держави та форму- 

вання суспільної свідомості щодо такої категорії членів суспільства, як діти з інвалідністю. 

Інвалідність як соціальне явище притаманна кожній державі. Через наявність проблем зі здоров’ям 

особи з інвалідністю потребують вжиття з боку державних та громадських інституцій спеціальних заходів, 

спрямованих на забезпечення їх повної та повноцінної участі в житті соціуму на рівні з іншими [4, с. 4]. 

Адміністративно-правова охорона прав дітей з інвалідністю має свої власні форми її здійснення, 

які ми аналізуватимемо в цьому дослідженні. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Питанням дослідження прав та свобод осіб з інва- 

лідністю, здійсненню їхнього правового захисту з боку органів публічної адміністрації присвячено праці 

таких науковців, як Є. Ю. Соболь, М. В. Кравченко, Р. О. Павлюков, С. В. Пасічниченко, О. В. Паровишник, 

М. В. Чічкань та ін. Проте подальшого дослідження потребують форми адміністративно-правової охорони 

прав дітей з інвалідністю у процесі їхньої інтеграції до суспільства. 

Метою дослідження є визначення сутності форм адміністративно-правової охорони прав дітей з 

інвалідністю. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В Конвенції про права осіб з інвалідністю від 

13.12.2006 року світова спільнота, в тому числі й Україна, визнали інвалідність – як поняття, яке еволю- 

ціонує, і що інвалідність є результатом взаємодії людей, які мають порушення здоров’я, і бар’єрів у від- 

носинах та суспільстві, що перешкоджає їхній повній та ефективній участі в житті суспільства нарівні з 

іншими [2]. 

З огляду на таке трактування поняття інвалідності варто зазначити, що органи публічної адміні- 

страції мають забезпечити можливість реалізації адміністративно-правової охорони прав дітей з інвалід- 

ністю шляхом усунення бар’єрів у суспільстві, що перешкоджають належній реалізації прав та інтересів 

таких дітей. 

Тому, на думку Є. Ю. Соболя, діяльність держави щодо осіб з інвалідністю виявляється у створенні 

правових, економічних, соціально-побутових і соціально-психологічних умов для задоволення їхніх по- 

треб у покращенні здоров’я, матеріальному забезпеченні, трудовій діяльності тощо [5, с. 237]. 

Для визначення сутності форм адміністративно-правової охорони прав, варто звернути увагу на 

зміст самого поняття «адміністративно-правова охорона». 

Як зазначає О. М. Правоторова, адміністративно-правова охорона є такою, що деякою мірою 

пов’язана з охоронною функцією права, проте не тотожна їй, адже до предмета адміністративно-правової 

охорони належать питання попередження порушення права, а за класичним правилом охоронна функція 

права включається в дію вже після порушення певного нематеріального чи матеріального блага особи [6, 

с. 157]. 

Отже, адміністративно-правова охорона прав дітей з інвалідністю – є інститутом адміністратив- 

ного права, складовими елементами якого виступають однорідні норми цієї галузі, які направлено на по- 

передження порушення прав, свобод та законних інтересів дітей з інвалідністю, що здійснюється органами 
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публічної адміністрації для забезпечення реалізації повного й рівного здійснення такими дітьми всіх прав 

людини й основоположних свобод, та заохочення до поваги притаманного їм достоїнства [7, с. 87]. 

Оскільки питання адміністративно-правової охорони прав дітей з інвалідністю регулюються дер- 

жавою на законодавчому рівні та передбачають створення умов для попередження порушення прав, свобод 

та інтересів, така діяльність має провадитись у певних правових формах, що безпосередньо сприяє про- 

цедурі належного здійснення такої охорони прав та інтересів. 

За твердженням Є. Ю. Соболя, належне забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю, їхній обсяг 

і характер свідчить про високий рівень демократизації громадянського суспільства [8, с. 20]. 

Для визначення поняття форм адміністративно-правової охорони прав дітей з інвалідністю варто 

звернути увагу на загальне визначення поняття форм діяльності суб’єктів публічної адміністрації. 

На думку Я. В. Лазура, форма управління – це зовнішній вияв конкретних дій, які здійснюють орга- 

ни державної влади для реалізації поставлених перед ними завдань. Термін «форма» означає вид, будь-який 

зовнішній вияв певного змісту. Якщо функції управління розкривають основні напрями цілеспрямованого 

впливу суб’єктів управління на об’єкти управління, то форми управління – це шляхи здійснення такого 

цілеспрямованого впливу, тобто форми управління показують, як практично здійснюється управлінська 

діяльність [9, с. 249–250]. 

В. Галунько та В. Курило визначають, що під формами діяльності публічної адміністрації розумі- 

ють зовнішнє вираження однорідних за своїм характером і правовою природою груп адміністративних дій 

посадових осіб і органів публічної адміністрації, здійснене в межах режиму законності та компетентності 

для досягнення адміністративно-правової мети – публічного забезпечення прав і свобод людини і громадя- 

нина, нормального функціонування громадянського суспільства та держави [10, c. 225–226]. 

Аналізуючи праці та погляди науковців з досліджуваного питання, доходимо висновку, що поняття 

форм адміністративно-правової охорони прав дітей з інвалідністю охоплює значне коло дій та заходів, що 

реалізуються органами публічної адміністрації в напрямку охорони прав дітей з інвалідністю для уникнен- 

ня їх дискримінації за ознакою інвалідності та безперешкодної інтеграції їх до суспільства. 

Такі дії та заходи, що вчиняються публічною адміністрацією з метою охорони прав дітей з ін- 

валідністю, реалізуються у формі правоустановчих, правозастосовчих i правоохоронних функцій. Так, 

реалізуючи правоустановчу функцію державний орган видає нормативні акти, якими встановлюються 

загальнообов’язкові правила регулювання суспільних відносини у сфері дотримання гарантованих дітям 

з інвалідністю прав у сфері охорони здоров’я, освіти, доступності інфраструктури, соціального захисту. 

Реалізація правозастосовчої функції відбувається у формі надання адміністративних послуг. Саме 

завдяки такій формі адміністративно-правової охорони, дитина з інвалідністю має можливість реалізувати 

свої права через спеціально уповноважені органи публічної адміністрації в питаннях проведення реабілі- 

тації, соціального забезпечення, охорони здоров’я тощо. 

Правоохоронна функція публічної адміністрації щодо прав дітей з інвалідністю може бути реалізо- 

вана у сфері правової охорони та правового захисту. Проте поняття «охорона» є значно ширшим за поняття 

«захист». Охорона прав дітей з інвалідністю охоплює правові засоби і підстави їх реалізації та попереджен- 

ня порушення, є формою врегулювання відносин між такими дітьми та органами публічної адміністрації. 

Захист прав дітей з інвалідністю є засобом імперативної реалізації охоронюваних прав таких суб’єктів пу- 

блічних правовідносин [7, с. 87]. Тож у межах нашого дослідження увага акцентується на питаннях адміні- 

стративно-правової охорони прав дітей з інвалідністю, яка відбувається у формі запровадження інституту 

адміністративного примусу, який забезпечує утримання від протиправних дій та порушення учасниками 

суспільних відносин прав, свобод та інтересів дітей з інвалідністю. 

Форми публічного адміністрування у сфері адміністративно-правової охорони прав дітей з інвалід- 

ністю мають відповідати таким вимогам: 

– здійснюватись згідно із законністю; 

– вчинятись в межах компетенції органу публічної адміністрації; 

– сприяти реалізації прав і законних інтересів дітей з інвалідністю. 

Форми адміністративно-правової охорони прав дітей з інвалідністю характеризуються такими 

ознаками: 

1) є зовнішнім виявом функціонування публічної адміністрації; 

2) витікають з компетенції публічної адміністрації; 

3) є юридично закріпленими; 

4) форма діяльності обирається публічною адміністрацією залежно від мети для ефективної реа- 

лізації прав дітей з інвалідністю; 

5) їх застосування, як правило, має певні правові наслідки. 

Висновки. Таким чином, узагальнюючи погляди науковців на адміністративно-правову охорону 

прав дітей з інвалідністю, можна зробити висновок, що форми діяльності органів публічної адміністрації 

у цій сфері є виявом здійснення ними виконавчо-розпорядчої діяльності та надання відповідних адміні- 

стративних послуг з метою попередження правопорушень у сфері прав, свобод та інтересів дітей з інва- 

лідністю в процесі їхньої соціалізації, а також застосування заходів адміністративного примусу до осіб, які 

допустили порушення прав таких учасників суспільних правовідносин. 
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СПРАВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВЧИНЕННЯМ БУЛІНГУ 

(ЦЬКУВАННЯ) УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 

Здійснено розгляд та аналіз шести судових справ, пов’язаних із вчиненням булінгу (цькування) учасника- 

ми освітнього процесу в Україні. Зазначено, що такий аналіз судових справ здійснюється з метою подальшого 

формування конкретних пропозицій щодо підвищення ефективності заходів, які спрямовані на мінімізацію та- 

кого соціально негативного явища, як булінг. Вказано, що на сьогодні судові справи характеризуються відсут- 

ністю єдиного підходу до вирішення типових (тобто таких, в яких склад адміністративного правопорушення 

є однаковим або подібним) справ. Зазначено, що це обумовлено тим, що вказана категорія булінгу, а також 

юридична відповідальність за його вчинення є доволі новим явищем для сучасної юриспруденції, що й безпосе- 

редньо визначає складність винесення уніфікованих постанов. Підкреслено, що відсутність чіткого розуміння 

сутністної складової категорії «булінг» та її характерних ознак на практиці ускладнює процеси ідентифікації 

булінгу не лише під час судового розгляду справи, а й також на етапі складання протоколів про адміністра- 

тивне правопорушення. Зроблено висновок, що в Україні необхідно здійснювати комплексний підхід до категорії 

булінгу не лише теоретиками-науковцями, а також суддями, працівниками органів Національної поліції та 

іншими уповноваженими особами, адже наслідками вчинення булінгу, як показує судова практика, можуть 

бути пригнічений стан, небажання відвідувати заклад освіти, необхідність психологічної допомоги тощо, що 

негативно впливає на подальшу соціалізацію особи, яка стала жертвою булінгу. Акцентовано увагу на тому, 

що дослідження питань, пов’язаних з адміністративно-правовим механізмом запобігання цьому негативному 

явищу, є перспективним напрямком наукових пошуків. 

Ключові слова: булінг, протидія булінгу, судові рішення, постанови, освітній процес, адміністративно- 

правове регулювання. 

Sobol Ye. 

Modern analysis of litigation related to bullying (bullying) by participants in the educational process in 

Ukraine 

The article considers and analyzes six lawsuits related to bullying (harassment) by participants in the 

educational process in Ukraine. It is noted that this analysis of court cases is carried out in order to further form 

specific proposals to improve the effectiveness of measures aimed at minimizing such a socially negative phenomenon as 

bullying. It is indicated that today court cases are characterized by the lack of a unified approach to resolving typical (ie 

those in which the composition of an administrative offense is the same or quite similar) cases. It is noted that this is due 

to the fact that this category of bullying, as well as legal responsibility for its commission is a fairly new phenomenon 

for modern jurisprudence, which directly determines the difficulty of making unified decisions. It is emphasized that the 

lack of a clear understanding of the essential component of the category «bullying» and its characteristics in practice 

complicates the process of identification of bullying not only during the trial, but also at the stage of drawing up reports 

on administrative offenses. It is concluded that in Ukraine it is necessary to take a comprehensive approach to the 

category of bullying not only theorists, scientists, but also judges, employees of the National Police and other officials, 

because the consequences of bullying, as case law shows, may be depressed, reluctance to visit educational institution, 

the need for psychological assistance, etc., which negatively affects the further socialization of the person who became 

a victim of bullying. Emphasis is placed on the fact that the study of issues related to the administrative and legal 

mechanism for preventing this negative phenomenon is a promising area of research. 

Keywords: bullying, anti-bullying, court decisions, resolutions, educational process, administrative and legal 
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regulation. 

Постановка проблеми. Із моменту закріплення на законодавчому рівні адміністративної відпо- 

відальності за вчинення булінгу учасниками освітнього процесу, судові органи активно почали розглядати 

відповідні справи та виносити щодо них рішення. Наявність означених справ вказує на актуальність у су- 

часній правовій науці дослідження проблематики булінгу, а також відповідних адміністративно-правових 

механізмів його запобігання та протидії. Особливої уваги потребує аналіз цих справ з метою подальшого 

формування конкретних пропозицій щодо підвищення ефективності заходів, які спрямовані на мінімізацію 

такого соціально негативного явища, як булінг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням явища булінгу (цькування) займалися 

такі вітчизняні науковці, як Т. Алєксєєнко, О. Барліт, А. Губко, О. Кормило, А. Король, Л. Лушпай, А. По- 

ляничко, С. Поляруш, Н. Прібиткова та інші. Проте їхні наукові напрацювання є загальнотеоретичними та 

пов’язані з понятійно-категоріальним апаратом. Перш за все, це обумовлено тим, що більшість із названих 

вчених досліджували вказану тематику ще до легітимного закріплення на законодавчому рівні юридичної 

відповідальності за вчинення булінгу. Саме тому практична складова означеного питання потребує належ- 

ного аналізу, що й обумовлює актуальність дослідження. 

Мета статті – розглянути судові справи, пов’язані із вчиненням булінгу, тобто здійснити аналіз 

булінгу не лише з теоретичної, а й із практичної точки зору та визначити доцільність запровадження адмі- 

ністративної відповідальності за здійснення булінгу (цькування) в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 19.01.2019 р. набув чинності Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 

№ 2657-VIII, яким було закріплено адміністративну відповідальність за здійснення булінгу, а також визна- 

чено поняття булінгу, його ознаки та права й обов’язки відповідальних осіб у разі прояву дій, які можна 

ідентифікувати як булінг. Тобто з означеного періоду органи Національної поліції уповноважені складати 

протоколи про вчинення адміністративного правопорушення за статтею 173-4 «Булінг (цькування) учас- 

ника освітнього процесу» Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X 

(далі – КУпАП), а судові органи наділені правом розглядати відповідні справи й виносити судові рішення 

у формі ухвал або постанов. 

Щодо вказаних форм, то необхідно зазначити, що ухвала суду є письмовим або усним судовим 

рішенням, яким вирішуються питання, що пов’язані з процедурами розгляду справ, а постанова – це пись- 

мове судове рішення, в якому справа вирішується по суті. Названі постанови судових органів України, 

зокрема ті, які стосуються булінгу, виступають безпосереднім предметом нашого дослідження, тому вва- 

жаємо за доцільне здійснити їхній детальний аналіз. 

Так, Постанова Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16.07.2019 (спра- 

ва №607/14713/19) визначає наступну фабулу справи, яка випливає із протоколу про адміністративне пра- 

вопорушення серії ГР № 278348 від 04.06.2019 р. Зокрема, класний керівник шостого класу не повідо- 

мила уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) 

учасника освітнього процесу (учня) однокласниками протягом двох років. Згідно з протоколом № 278348, 

класного керівника має бути притягнуто до юридичної відповідальності за ч. 5 ст. 173-4 КУпАП. 

У судовому засіданні класний керівник свою вину у вчиненні цього правопорушення не визна-  

ла та пояснила, що вона не вчиняла адміністративного правопорушення, оскільки факт булінгу учасника 

освітнього процесу вказаним учнем зафіксований не був, відповідно і не було підстав для повідомлення з 

цього приводу уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України. За її словами, був кон- 

флікт між дітьми, який було вирішено в результаті проведених заходів із дітьми та батьками. Класний 

керівник подала письмове заперечення, в якому стверджувала про невстановлення факту булінгу та, відпо- 

відно, відсутності підстав для визначення ситуації, що склалася, як цькування, за відсутності його ознак та 

об’єктивної сторони вказаного правопорушення. Просила провадження в адміністративній справі закрити 

за відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення. 

До суду також було надано колективне звернення батьків шостого класу, згідно з яким вони зазна- 

чають про наявність суперечки між дітьми. Проте за допомогою батьків, що втрутилися та вчасно відреа- 

гували, вказаний конфлікт було вичерпано. Відповідно до вищевказаного звернення, класний керівник на- 

лежно реагувала та повідомила керівництво навчального закладу про конфлікт. У ході бесіди з учасниками 

конфлікту діти визнали вину в неналежній поведінці та примирилися, у зв’язку з чим батьки наголошують 

на закриті провадження у справі. Окрім того, низка свідків виступили в судовому засіданні та наголошува- 

ли на професіоналізмі та сумлінному ставленні до своєї роботи класним керівником. 

Таким чином, оцінюючи зібрані по справі докази в повній сукупності та оглянувши матеріали 

справи, суд постановив: справу про притягнення класного керівника до адміністративної відповідальності 

за ч. 5 ст. 173-4 КУпАП. провадженням закрити у зв’язку з відсутністю в її діях складу адміністративного 

правопорушення [1]. 

Отже, враховуючи викладене, а також деталі розглянутої Постанови, яка розміщена в Єдиному 

державному реєстрі судових рішень [2], можна стверджувати, що у вищевказаному випадку був конфлікт, 

який не може бути ідентифікований як булінг. Насамперед це обумовлено відсутністю в діях учнів типових 

ознак булінгу, до який належать: 1) систематичність (повторюваність) діяння; 2) наявність сторін – крив- 

дник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності); 3) дії або бездіяльність кривдника, 

наслідком яких є заподіяння психічної та / або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядку- 

вання потерпілого інтересам кривдника, та / або спричинення соціальної ізоляції потерпілого [3]. 

Звернемось до наступного судового рішення. Так, Постанова Жовтневого районного суду Микола- 

ївської області 06.03.2020 р. (справа №477/49/20) визначає, що згідно із протоколом про адміністративне 

правопорушення від 17.12.2019 р. серії АПР18 №246066, директор Первомайської загальноосвітньої шко- 

ли І-ІІІ ступенів Вітовської районної ради Миколаївської області 17.12.2019 р. близько 09.15 години, пере- 

буваючи на своєму робочому місці, своєчасно не повідомила органам поліції про випадок булінгу (цьку- 

вання) учасника освітнього процесу, чим вчинила правопорушення, передбачене ч. 5 статті 173-4 КУпАП. 

Зокрема, із матеріалів справи випливає, що Наказом директора Первомайської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Вітовської районної ради Миколаївської області від 17.12.2019 р. №282 на підставі 

звернення матері учня шостого класу щодо ситуації, яка склалася між іншими школярами та її сином, 

створено комісію з розгляду випадку булінгу відповідно до методичних рекомендацій Міністерства освіти 

та науки України «Про порядок реагування про доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність 

осіб, причетних до булінгу (цькування)». Відповідно до порядку реагування на доведені випадки булінгу 

(цькування) та відповідальності осіб, причетних до булінгу (цькування), якщо випадок був одноразовим, 

конфлікт вирішують у межах закладу освіти учасники освітнього процесу. 

Згідно із протоколом засідання комісії щодо виявлення ознак булінгу в Первомайській загально- 

освітній школі І-ІІІ ступенів Вітовської районної ради Миколаївської області від 20.12.2019 р. ухвалено, що 

випадок, який стався 17.12.2019 р., не визнано як такий, що має ознаки булінгу. 

Таким чином, у директора не було підстав повідомляти до підрозділів органу Національної поліції 

України про випадок булінгу (цькування) учасника освітнього процесу через відсутність такої події. У 

зв’язку з цим суд постановив провадження у справі про адміністративне правопорушення щодо директора 

у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 173-4 КУпАП, закрити 

через відсутність події і складу цього адміністративного правопорушення [4]. 

Схожа фабула справи визначена й Постановою Цюрупинського районного суду Херсонської об- 

ласті від 02.03.2020 р. (справа № 664/3705/19). Так, відповідно до протоколу про адміністративне право- 

порушення від 18.12.2019 р. (серія АПР 18 192453) особа, яка обіймає посаду директора Костогризівської 

ЗОШ І-ІІІ ст., вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 173-4 КУпАП шляхом непо- 

відомлення територіального органу Національної поліції щодо отримання заяви осіб про випадок булінгу 

(цькування) щодо їхньої доньки. 

У такому випадку суд також постановив, що провадження по справі про притягнення до адміні- 

стративної відповідальності особи, яка обіймає посаду директора, за вчинення адміністративного право- 

порушення, передбаченого ч. 5 ст. 173-4 КУпАП, закрити в зв`язку з відсутністю складу зазначеного адмі- 

ністративного правопорушення в її діях [5]. Тобто, суд також оцінив такий випадок або сварку. 

Відмінною від наведених судових рішень є Постанова Бучацького районного суду Тернопільської 

області 26.11.2019 р. (справа № 595/2070/19), згідно з якою 26.09.2019 р. завідувач Малозаліщицької ЗОШ 

І ст. не вжила заходів щодо припинення булінгу щодо малолітньої учениці 2 класу та не повідомила упо- 

вноважені підрозділи органів Національної поліції України про факт булінгу в навчальному закладі, в яко- 

му вона є керівником, чим вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 173-4 КУпАП. 

Завідувач у судовому засіданні вину у вчиненні правопорушення заперечила, пояснивши суду це тим, що 

їй було не відомо про факти булінгу. 

Згідно з викладеними обставинами, вина завідувача в скоєнні правопорушення підтвердилася да- 

ними, що містяться в протоколі про адміністративне правопорушення серії АПР18 № 097480 від 18.10.2019 
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р., а також письмовими поясненнями свідків. Крім того, вина завідуюча підтверджується письмовими по- 

ясненнями бабусі потерпілої дитини, з яких вбачається, що щодо її онуки систематично вчинялися випад- 

ки булінгу, про що вона повідомляла класного керівника та завідувача школи, однак не було вжито жодних 

заходів для його припинення. В зв’язку з цим вона була змушена перевести дитину до іншої школи. 

Зазначимо, що твердження завідувача про те, що їй не було відомо про випадок булінгу суд оцінив 

критично, оскільки спростовується показами свідка та іншими матеріалами справи. 

За таких обставин суд вважає, що в діях завідувача містяться ознаки адміністративного правопо- 

рушення, передбаченого ч. 5 ст. 173-4 КУпАП, а саме – неповідомлення керівником закладу освіти упо- 

вноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника 

освітнього процесу.   У зв’язку з цим суд  постановив визнати винною завідувача Малозаліщицької ЗОШ  

І ст. в скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.173-4 КУпАП та накласти на неї адміністративне 

стягнення у виді штрафу в розмірі 75 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1275 

(одну тисячу двісті сімдесят п’ять) грн. [6]. З огляду на вказану судову справу можна зазначити, що судові 

органи досить критично налаштовані щодо осіб, які є відповідальними за освітній процес, що вбачається 

доцільним та обґрунтованим. Зокрема, це випливає із факторів, пов’язаних із соціалізацією учасників 

освітнього процесу (учнів), а також з їхнім психологічним та фізичним здоров’ям (в контексті дослідження 

наслідків булінгу). 

Нетиповою є судова справа про вчинення булінгу малолітньою особою щодр свого вчителя. Так, 

Постанова Збаразького районного суду Тернопільської області від 13.02.2020 р. (справа № 598/2106/19) 

регламентує, що відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення серії АПР18 №483122 від 

08.11.2019 р. малолітній учень, який навчається в другому класі, протягом вересня – жовтня 2019 р. сис- 

тематично вчиняв булінг (цькування) щодо вчителя, тобто психологічне насильство, а саме – висловлював 

словесні образи, показував непристойні жести під час навчального процесу, внаслідок чого могла бути за- 

подіяна шкода психічному здоров’ю останньої. У зв’язку з цим адміністративну відповідальність за скоєне 

малолітнім учнем несе його мати. 

У судовому засіданні матір учня свою вину у вчиненні правопорушення не визнала і пояснила, що 

дійсно її малолітній син у період по листопад 2019 р. навчався в другому класі. Однак вона не визнає того, 

що він вчиняв булінг, а саме – дії з психологічного цькування своєї вчительки, оскільки є малолітньою 

особою і не може вчиняти дії, які свідчили б саме про усвідомлене систематичне психологічне цькування 

педагога. За словами матері, дії її сина, а саме – епізодичне непідкорення вимогам вчителя під час навчаль- 

ного процесу, свідчать про його реакцію на упереджене ставлення останньої до нього та неспроможність 

цього вчителя як педагога контролювати освітній процес у класі. 

З матеріалів справи та письмових доказів, а саме – письмових пояснень свідків, вбачається, що 

дійсно в період з вересня по жовтень 2019 р. під час освітнього процесу малолітній учень неодноразово 

порушував правила поведінки, займався сторонніми справами, не реагував на зауваження як потерпілого 

вчителя, так й інших вчителів. З письмового пояснення практикуючого психолога вбачається, що така по- 

ведінка малолітнього учня другого класу вказує на те, що його адаптація до навчального процесу, його со- 

ціалізація проходить доволі важко. 

Матеріали справи не містять належних та допустимих доказів, які свідчили би про системність 

цькування або знущання малолітнього учня над вчителем, яке визначається поняттям «булінг». Саму тому 

за відсутності факту вчинення саме малолітнім учнем булінгу (цькування), притягнення його матері до 

адміністративної відповідальності за таке правопорушення виключається [7]. 

Зазначена судова справа може стати предметом дискусій з приводу таких питань: по-перше, чи 

дійсно особа, яка навчається в другому класі, не може усвідомлювати вчинення своїх дій; по-друге, з ма- 

теріалів справи вбачається, що учень вчиняв образливі дії щодо вчителя з вересня по жовтень, однак в 

резолютивній частині постанови було наголошено на відсутності такої ознаки булінгу як систематичність, 

у зв’язку з чим виникає питання: який період часу необхідно вчиняти дії, щоб вони набули ознаки система- 

тичності; по-третє, матір учня наголосила на неспроможності вчителя як педагога виконувати обов’язки 

щодо виховання та контролю учнів у класі. Водночас, на нашу думку, суд мав би звернути увагу на необхід- 

ності виховання своєї малолітньої дитини батьками (матір’ю), адже саме вони мають виконувати обов’язки 

щодо виховання дитини та контролю за цим процесом. 

Цікавою видається фабула судової справи, визначеної у Постанові Болградського районного суду 

Одеської області 22.11.2019 р. (справа № 497/1761/19). Її особливість полягає в тому, що протокол складено 

щодо матері дитини, яка в школі вчинила булінг. Тобто, порівнюючи названу судову справу з попередньою, 

в цьому випадку винною особою вважають не дитину, а безпосередньо матір. 

Так, із матеріалів справи вбачається, що 12.11.2019 р. працівники поліції знову (вдруге) склали 

протокол про адміністративне правопорушення серії АПР№006593, згідно з яким 22.10.2019 р. був вияв- 

лений факт того, що матір не в повному обсязі виконує свої батьківські обов`язки з виховання сина, який 

разом з іншими трьома хлопчиками у приміщенні школи, на перерві імітували статевий акт щодо одноклас- 

ника, затиснувши його біля стіни, висловлюючись нецензурними словами та торкаючись статевих органів 

потерпілої дитини, яка відчувала дискомфорт та приниження, про що повідомила опісля своїх батьків, а ті 

відповідно вчителя, цей випадок був предметом розгляду на класних зборах. 

У судовому засіданні матір свою вину у скоєнні вказаного правопорушення визнала частково, по- 

яснивши, що намагається приділяти сину достатньо часу, намагається виховувати його, просить не призна- 

чати їй надто суворого стягнення, оскільки не працює, має ще молодшу дитину, провела виховну бесіду з 

сином, який усе розповів, пояснив, що це вони так гралися, визнав свою протиправну поведінку і вибачив- 

ся перед потерпілою дитиною. 

З урахуванням викладеного у справі, а також характеру вчиненого правопорушення особою, яка 

характеризується позитивно, взявши до уваги ступінь її вини, майновий стан та інші вимоги законодавства, 

суд дійшов висновку, що з метою виховання та попередження скоєння інших правопорушень матір винної 

дитини підлягає притягненню до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу, що передбачено 

санкцією ч.1 ст.184 КУпАП, що є достатньо для її виховання, відповідає характеру вчиненого правопору- 

шення, її особі та ступеню вини, враховуючи наслідки та обсяг правопорушення, вчиненого її сином, який 

характеризується негативно. 

Таким чином, суд постановив призначити їй адміністративне стягнення у виді штрафу в розмі- 

рі п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень 

[8], що, на нашу думку, є досить раціональним з точки зору діалектичного підходу до вирішення цієї справи. 

Висновки. Розглянувши судові справи, пов’язані із вчиненням булінгу, можна зробити низку ви- 

сновків. Так, на сьогоднішні судові справи характеризуються відсутністю єдиного підходу до вирішення 

типових (тобто таких, в яких склад адміністративного правопорушення є однаковим або досить подібним) 

справ. Вважаємо, що зазначене обумовлене тим, що вказана категорія булінгу, а також юридична відпові- 

дальність за його вчинення є доволі новим явищем для сучасної юриспруденції, що й безпосередньо визна- 

чає складність винесення уніфікованих постанов. 

Крім того, відсутність чіткого розуміння сутністної складової категорії «булінг» та її характерних 

ознак на практиці ускладнює процеси ідентифікації булінгу не лише під час судового розгляду справи, а й 

також на етапі складання протоколів про адміністративне правопорушення. 

З означеного випливає, що в Україні необхідно здійснювати комплексний підхід до категорії бу- 

лінгу не лише теоретиками-науковцями, а також суддями, працівниками органів Національної поліції та 

іншими уповноваженими особами, адже наслідками вчинення булінгу, як показує судова практика, можуть 

бути пригнічений стан, небажання відвідувати заклад освіти, необхідність психологічної допомоги тощо, 

що негативно впливає на подальшу соціалізацію особи, яка стала жертвою булінгу. Саме тому дослідження 

питань, пов’язаних з адміністративно-правовим механізмом запобігання цьому негативному явищу, є пер- 

спективним напрямком наукових пошуків. 
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ПРОФІЛАКТИКА АДМІНІСТРАТИВНИХ ДЕЛІКТІВ У СФЕРІ 

ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ ЛІСОВОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 

Досліджено адміністративно-правове забезпечення профілактики адміністративних деліктів у сфері 

використання й охорони лісового фонду в Україні. Визначено систему комплексних та спеціальних заходів про- 

філактики правопорушень у сфері використання та охорони лісового фонду. Проаналізовано практику розгляду 

судами справ про відшкодування шкоди заподіяної лісу внаслідок порушення норм лісового законодавства. Ви- 

явлено чинники, які сприяють вчиненню правопорушень у цій сфері. Обґрунтовано доцільність розробки і при- 

йняття Закону України «Про лісовий фонд України». 

Ключові слова: адміністративний делікт, використання і охорона лісового фонду, заходи профілакти- 

ки, лісовий фонд, порубка лісу. 

Бібл.: 19. 

Теремецкий В. 

Профилактика административных деликтов в сфере использования и охраны лесного фонда 

Украины 

Исследовано административно-правовое обеспечение профилактики административных деликтов в 

сфере использования и охраны лесного фонда в Украине. Определена система комплексных и специальных мер 

профилактики правонарушений в сфере использования и охраны лесного фонда. Проанализирована практика 

рассмотрения судами дел о возмещении вреда причиненного лесу вследствие нарушения норм лесного зако- 

нодательства. Выявлены факторы, способствующие совершению правонарушений в этой сфере. Обоснована 

целесообразность разработки и принятия Закона Украины «О лесной фонд Украины». 

Ключевые слова: административный деликт, использование и охрана лесного фонда, меры профилак- 

тики, лесной фонд, вырубка леса. 

Teremetskyi V. 

Prevention of Administrative Torts in the Field of Using and Protecting Forestry Fund of Ukraine 

The author of the article has studied administrative and legal provision for the prevention of administrative 

torts in the field of using and protecting forestry fund in Ukraine. The system of complex and special measures of crime 

prevention in the field of using and protecting forestry fund has been determined. The author has analyzed the practice 

of court hearings in regard to compensation of damage caused to the forest as a result of violations of the norms of forest 

legislation. Factors that contribute to the commission of offenses in this area have been identified. 

Particular attention has been focused on the insufficient degree of responsibility within administrative 

proceedings and the need to strengthen penalties in the Articles of the Code of Ukraine on Administrative Offenses, 

which determine the procedure for bringing to liability for administrative offenses in order to prevent criminal offenses 

while using forestry fund and causing significant damage to the environment in Ukraine. 

The author has substantiated the expediency of the development and adoption of the Law of Ukraine “On    

the Forestry Fund of Ukraine”, which would contain a separate Section on the prevention of offenses in the field of 

protecting and using forestry fund, which would define the areas of preventive activities and mechanism of applying 

legislation on state regulation of preventing administrative offenses in the sphere of using and protecting forestry fund 

of Ukraine. 

The author has formulated own definition of the concept of prevention of administrative offenses in the field  

of using and protecting forestry fund. The author has suggested to divide the measures aimed at identifying and 

eliminating the causes and conditions that contribute to the commission of illegal actions in this area into administrative 

(environmental audit, monitoring, scheduled and unscheduled inspections) and organizational (educational and 

outreach work, effective personnel policy, raids in order to identify and prevent violations of forest legislation). It has 
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been concluded that the prevention of offenses in the field of using and protecting forestry fund performs protective, 

preventive and regulatory functions. 

Keywords: administrative tort, use and protection of forestry fund, prevention measures, forestry fund, 

devastation of forests. 

Постановка проблеми. Сьогодні лісовий фонд України потребує забезпечення його раціонального 

використання й охорони всіма можливими засобами. Одним із основних завдань держави є вдосконалення 

заходів щодо охорони лісового фонду, запобігання завдання йому шкоди та вчиненню правопорушень у 

сфері використання лісових ресурсів. Кількість протиправних діянь у сфері лісових відносин вказує на не- 

достатній рівень адміністративно-правової охорони лісового фонду та неефективність роботи державних 

органів. 

Останнім часом ситуація з лісовим фондом набула загрозливого характеру, адже відсутність зако- 

нодавчо визначеної системи профілактичної діяльності, порушення правових норм у сфері використання й 

охорони лісового фонду призводить до знищення та / або деградації лісів. Тому вважаємо за доцільне зупи- 

нитися на розкритті змісту та суті профілактики як основного превентивного заходу у вирішенні питання 

недопущення правопорушень у сфері лісового фонду України. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню системи профілактики адміністратив- 

них деліктів як важливого напряму реалізації державної політики та управління лісовим господарством 

взагалі та у сфері використання й охорони лісового фонду зокрема присвячені роботи багатьох вчених. Зо- 

крема, варто виокремити праці І. Г. Петрової («Адміністративна відповідальність юридичних осіб у сфері 

охорони та використання природних ресурсів, 2014 р.) [1], С. В. Прудника («Адміністративно-правові за- 

соби забезпечення екологічної безпеки в Україні», 2018 р.) [2], В. І. Теремецького і Г. П. Шуст («Публічне 

управління у сфері використання та охорони земельних ресурсів: зарубіжний досвід та українські реалії», 

2020 р.) [3], Х. В. Юшкевич («Адміністративно-правові засади охорони та захисту лісового фонду Укра- 

їни», 2019 р.) [4] та інших науковців. Утім проблемам розкриття змісту і суті профілактики як основного 

превентивного заходу у вирішенні питання недопущення правопорушень у сфері лісового фонду України 

у науковій літературі не приділялося належної уваги. З огляду на це вказана проблематика є актуальним 

напрямом наукового пошуку. 

Мета статті – розглянути систему профілактики адміністративних деліктів у сфері використання 

й охорони лісового фонду в Україні та визначити перспективи її удосконалення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Профілактику правопорушень у сфері використання 

й охорони лісового фонду варто розглядати через призму діяльності уповноважених посадових осіб, що 

спрямована на захист від протиправних посягань на об’єкти лісового фонду. 

Зважаючи на вказане вагоме значення має закріплення на законодавчому рівні системи профілак- 

тичних заходів (комплексних та спеціальних) та стратегії їх впровадження з метою збереження лісової та 

іншої рослинності. 

Зауважимо, що комплексні заходи профілактики збереження лісового фонду України застосову- 

ються на загальнодержавному рівні, спрямовані на виявлення причин і умов вчинення протиправних по- 

сягань на об’єкти лісового фонду. Систему спеціальних заходів профілактики у сфері охорони лісового 

фонду формують заходи індивідуальної профілактики правопорушень, що спрямовані на осіб, які потен- 

ційно можуть вчинити протиправне діяння (характеризуються антисоціальним способом життя, раніше 

притягалися до відповідальності тощо) [5, c. 200]. 

Комплексні профілактичні заходи збереження лісового фонду України охоплюють: вдосконалення 

механізмів державного управління у сфері лісового господарства; забезпечення функціонування єдиної 

державної системи електронного обліку деревини; забезпечення публічності інформації про суб’єктів спе- 

ціального лісокористування, зміну цільового призначення земельних ділянок лісового фонду тощо. 

Утім особливу увагу варто звернути на питання удосконалення системи заходів профілактики ад- 

міністративних правопорушень у сфері використання й охорони лісового фонду України. 

Сьогодні існує тенденція щодо збільшення кількості правопорушень у сфері використання лісо- 

вого фонду в Україні, є чимало випадків знищення і пошкодження лісової та іншої рослинності, лісових 

пожеж. Так, за 2019 р. в Україні зафіксовано 1261 лісову пожежу, в результаті яких знищено 1065 га лісу, 

81% лісових пожеж спричинені порушенням правил поводження з вогнем [6]. 

Повноваження державної лісової охорони встановлено ст. ст. 89–92 Лісового кодексу України та 

Положенням про державну лісову охорону, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів від 16.09.2009 

№ 976 [7]. Відповідно до ст. 89 Лісового кодексу України охорону і захист лісів, що належать до сфери 

управління Державного агентства лісових ресурсів України (далі – Держлісагентство), здійснюють праців- 

ники державної лісової охорони, загальна чисельність яких становить 17 тис. осіб, з них, на рівні лісництв, 

майже 14 тис. працівників беруть безпосередню участь у щоденній лісоохоронній роботі та здійснюють 

інші заходи, спрямовані на збереження, розширене відтворення, невиснажливе використання лісових ре- 

сурсів і об’єктів тваринного світу [8, c. 11]. 

Незважаючи на це, за 2019 р. загальний обсяг незаконних рубок становив 118 тис. куб. м на суму 

заподіяної шкоди – 814,2 млн грн [8, c. 11]. 

Про неефективність проведення заходів щодо забезпечення належної охорони лісів свідчить те, що 

Держлісагентством у 2019 р. під час проведення перевірок у лісах Харківського облуправління виявлено 

незаконних рубок в обсязі 6446 куб. м на суму заподіяної шкоди 51,7 млн грн, Херсонського – 1333 куб. м 

на суму 16,9 млн грн, Житомирського – приблизно 1 тис. куб. м на суму більше 5 млн грн [8, c. 11]. 

Статистичні дані, опубліковані в Публічному звіті Державного агентства лісових ресурсів України 

за 2019 р. свідчать про зменшення кількості випадків незаконних рубок. Так, у 2017 р. зафіксовано 7052 

випадки, у 2018 – 5384 випадки, у 2019 – 4993 випадки [8, c. 14]. Крім того, за перше півріччя 2020 р., по- 

рівняно з аналогічним періодом минулого року, незаконні вирубки деревини в Україні зменшилися на 46% 

[9]. Проте існує тенденція до збільшення обсягу незаконних рубок лісу – зокрема з 26,1 тис. куб. м у 2017 

р. до 118 тис. куб. м у 2019 р. Найбільші обсяги незаконних рубок виявлені в лісах обласних управлінь: 

Херсонському – 60251 куб. м; Харківському – 41055 куб. м; Житомирському – 2962 куб. м [8, c. 14]. 

В разі виявлення незаконних рубок лісу працівники державної лісової охорони мають право скла- 

дати протоколи про адміністративні правопорушення. 

Проаналізуємо деякі справи з Єдиного державного реєстру судових рішень. 

Так, Косівський районний суд Івано-Франківської області 01.02.2020, розглянувши матеріали, які 

надійшли від НПП «Гуцульщина» про притягнення до адміністративної відповідальності особи, яка вчи- 

нила правопорушення, що передбачене ст. 91 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі 

– КУпАП) (незаконна порубка одного дерева породи ялиця біла діаметром пня 10 см), ухвалив рішення про 

визнання особи винною та застосував стягнення у вигляді штрафу – 153,00 грн [10]. 

Суд Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області 27.01.2020, розглянувши матеріали, 

що надійшли від Державної екологічної інспекції у Вінницькій області, про притягнення до адміністра- 

тивної відповідальності особи (пенсіонера), що вчинила правопорушення, передбачене ст. 91 КУпАП (не- 

законна порубка дерев породи Верба, діаметром 60 см (1 шт) та 67 см (1 шт) сухостійні в межах території 

заказника місцевого значення «Снивода»), ухвалив рішення визнати особу винною у вчиненні правопору- 

шення та застосувати стягнення у вигляді штрафу – 170,00 грн [11]. 

Зауважимо, що відшкодування збитків, завданих державі внаслідок незаконної порубки лісу, також 

здійснюється в порядку господарського судочинства за позовом компетентних органів. 

Так, у справі № 909/272/20, що розглянута Господарським судом Івано-Франківської області 

01.07.2020, Державна екологічна інспекція Карпатського округу звернулася до суду з позовом до Надвір- 

нянського спеціалізованого агролісгоспу ОКП «Івано-Франківськоблагроліс» про відшкодування шко-  

ди, заподіяної лісу внаслідок порушення норм лісового законодавства (незаконна порубка лісу) на суму 

176 812,33 грн. За результатами розгляду справи суд прийняв рішення про відшкодування шкоди, заподі- 

яної лісу внаслідок порушення норм лісового законодавства, в повному обсязі. Крім того, на підставі мате- 

ріалів, надісланих Державною екологічною інспекцією щодо виявленого порушення, Надвірнянським ВП 

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області 19.09.2019 зареєстроване кримінальне провадження 

№ 12019090200000763 за ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі – КК України) [12]. 

Водночас зауважимо, що КК України не містить положень, що встановлюють відповідальність ке- 

рівника лісового господарства за незаконну (необґрунтовану) порубку дерев у лісах, здійснену за відома 

лісовим господарством, що є недоліком правового регулювання. 

Отже, в разі заподіяння значної шкоди державі внаслідок незаконної рубки справа передається у 

правоохоронні органи для подальшого розслідування та відкриття кримінального провадження (співробіт- 

ники лісової охорони не мають права проводити слідчі дії та відкривати кримінальні справи) [5, с. 202]. 

Численні справи про відшкодування шкоди, заподіяної лісу внаслідок порушення норм лісового 

законодавства, які містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, свідчать про: низький рівень 

профілактики деліктів у сфері використання й охорони лісового фонду; технічну оснащеність злочинних 

груп; низький рівень матеріального забезпечення населення, зокрема вчинення правопорушень особами 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1019/ed_2020_07_01/pravo1/T012341.html?pravo=1&1019
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пенсійного віку; значну кількість приватних пилорам; відсутність бюджетного фінансування для утриман- 

ня працівників державної лісової охорони, що спонукає їх до звільнення з роботи за власним бажанням, 

внаслідок цього значні площі лісів залишаються без нагляду [8, c. 14]. 

Вбачається, що причини виникнення незаконних рубок потрібно поділити на соціальні (незадо- 

вільний рівень заробітної плати, низька зайнятість населення тощо) та економічні (зокрема, заготівля де- 

ревини для переробки або комерційного продажу лісопильним об’єктам (пилорамам), що діють за межами 

чинного законодавства, з метою отримання швидкої вигоди). 

Це зумовлює потребу в прийнятті державними органами рішень, спрямованих на вдосконален- 

ня адміністративно-правових норм, що забезпечують охорону лісового фонду, підвищення ефективності 

практики їх застосування і попередження деліктів, зокрема шляхом удосконалення діяльності правоохо- 

ронних, контролюючих органів та громадських об’єднань [5, с. 205]. 

Аналіз судових рішень дає можливість зробити висновок про недостатність розміру визначених 

санкцій за вчинення адміністративних правопорушень у сфері використання лісового фонду. 

З метою усунення цієї проблеми Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів» № 2708-8 (далі – Закон 

№ 2708-8), згідно з яким збільшено розміри штрафів, передбачені за порушення встановленого порядку 

використання лісосічного фонду, заготівлі й вивезення деревини, заготівлі живиці, незаконну порубку, по- 

шкодження та знищення лісових культур і молодняка, знищення або пошкодження полезахисних лісових 

смуг та захисних лісових насаджень, підросту в лісах (ст. 64, 65, 65-1, 66 КУпАП) [13]. Однак негативний 

вплив, що заподіюється екологічному становищу держави, й досі значно перевищує негативні наслідки для 

порушників при сплаті штрафів. 

З огляду на це єпотреба в посиленні штрафних санкцій статей КУпАП, що визначають порядок 

притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення. 

Деякі кроки на шляху до цього вже здійснено. Так, Верховна Рада України ухвалила Закон України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля щодо посилення 

відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження 

об’єктів рослинного світу» від 13.04.2020 № 556-IX, яким посилила адміністративну відповідальність. Зо- 

крема, штраф за порушення вимог пожежної безпеки в лісах для громадян тепер становить від дев’яноста 

до двохсот сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а для посадових осіб – від двохсот 

сімдесяти до дев’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Для порівняння, санкція ст. 77 

КУпАП в попередній редакції передбачала відповідальність для громадян – штраф від п’яти до п’ятнадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і для посадових осіб – від п’ятнадцяти до п’ятдесяти нео- 

податковуваних мінімумів доходів громадян. Також посилено відповідальність за знищення або пошко- 

дження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в 

лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі [14]. 

Крім того, враховуючи численні випадки несанкціонованої організації сміттєзвалищ в Україні, до- 

цільно доповнити ст. 73 КУпАП частиною другою, передбачивши відповідальність за створення сміттєзва- 

лищ та розміщення сміття і відходів на звалищах, які вже функціонують, з використанням транспортних 

засобів незалежно від кількості відходів. 

Водночас перелік осіб, уповноважених на складання протоколів за цією статтею фактично обме- 

жено лише працівниками лісового господарства, як і розгляд таких протоколів. Тому необхідно розширити 

перелік осіб, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 73 КУпАП, 

шляхом надання права виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад визначати уповнова- 

жених на це осіб. Це дасть органам місцевого самоврядування додаткові важелі впливу на стан лісових 

насаджень на території відповідної громади. 

Зауважимо, що Законом № 2708-8 передбачено внесення змін до об’єктивної сторони ст. 201-1 КК 

України «Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від 

митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів нео- 

броблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України» [13]. 

Так, зменшено з 1 000 до 18 неоподаткованих мінімумів вартість лісоматеріалів, пиломатеріалів цінних та 

рідкісних порід дерев і необроблених матеріалів, яка вважається переміщенням у великому розмірі. Під 

переміщенням в особливо великому розмірі тепер вважається переміщення деревини, вартість якої переви- 

щує неоподатковуваний мінімум доходів громадян у 36 і більше разів [13]. 

У ст. 246 КК України «Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу» зна- 

чною шкодою тепер вважається така шкода, яка у 20 і більше разів (раніше – дві тисячі) перевищує нео- 

податковуваний мінімум доходів громадян. Тяжкими наслідками вважаються такі, які у 60 і більше разів 

(раніше у п’ять тисяч разів) перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян [13]. 

Важливе значення має правильна кваліфікація при розмежуванні адміністративного правопору- 

шення та злочину. Неврахування положень лісового законодавства та неправильна оцінка окремих обста- 

вин чи ознак злочину призводить до помилок у кваліфікації. 

Іноді в процесі кваліфікації правопорушення уповноважені особи не можуть розмежувати ознаки 

адміністративного правопорушення, такого як незаконна порубка та злочин з ознаками розкрадання. 

Крім того, заподіяну шкоду не завжди можна обчислити у грошовому виразі, незважаючи на на- 

явність такс для вимірювання збитків. Реальна суспільна небезпека знищення або пошкодження лісів або 

інших насаджень набагато вище, ніж, наприклад, суспільна небезпека умисного знищення або пошкоджен- 

ня чужого майна шляхом підпалу. 

Зауважимо, що адміністративне і кримінальне законодавство розмежовує об’єкти посягання проти 

власності та проти довкілля. Метою значної частини правопорушень є отримання матеріальної вигоди. 

Тому значення для кваліфікації та застосування до порушника кримінальної або адміністративної відпо- 

відальності має сума збитку. Крім того, важливим завданням органів Національної поліції є встановлення 

походження зрубаної деревини [5, с. 209]. 

Чітке розмежування складів адміністративних та кримінальних правопорушень є одним із спосо- 

бів забезпечення превентивної функції відповідальності за вчинене правопорушення. 

Водночас, перш ніж перейти до застосування санкцій у межах адміністративного чи кримінально- 

го процесу, важливо, щоб органи, які здійснюють адміністративно-правове регулювання, при формуванні 

політики у сфері використання й охорони лісового фонду враховували всі соціальні, економічні та фізичні 

умови, а політика передбачала встановлення системи стимулів до користувачів ресурсів та була спрямо- 

вана на оптимізацію структури управління ресурсами, зокрема в частині профілактики адміністративних 

деліктів [5, с. 209]. 

Одним із основних напрямів діяльності лісогосподарських підприємств має бути посилення опе- 

ративної роботи щодо охорони лісів відомчих рейдових бригад разом з працівниками правоохоронних та 

природоохоронних органів. З метою контролю за ефективності проведення рейдів у 2018 році відновлено 

заходи із встановлення GPS-трекерів на транспортні засоби держлісохорони з метою відстеження їх пере- 

сування [15, с. 26]. 

Територіальними органами Держлісагентства відповідно до доручення Прем’єр-міністра України 

О. В. Гончарука  від 21.01.2020 № 1419/1/1-20, з метою підвищення ефективності роботи із запобігання  

та боротьби з незаконними рубками, попередження розкрадання лісопродукції та іншими порушеннями 

лісового законодавства проведено спільні наради за участю обласних державних адміністрацій, територі- 

альних органів прокуратури, поліції, Служби безпеки України, Державної екологічної інспекції України з 

метою напрацювання, затвердження та проведення спільних заходів з питань охорони лісів і проведення 

систематичних перевірок пилорам, інших деревопереробних підприємств на предмет законності придбан- 

ня деревини. За результатами проведених нарад до проведення спільних рейдів у складі мобільних рейдо- 

вих груп, створених у підприємствах, що належать до сфери управління Держлісагентства, долучаються 

працівники поліції [8, c. 14]. 

Враховуючи зазначене, злагоджена робота всіх державних органів сприяє усуненню негативних 

наслідків збільшення кількості деліктів у сфері використання лісового фонду. 

Однак є випадки, коли працівники державної лісової охорони не виконують належним чином свої 

посадові обов’язки, а окремі з них сприяють скоєнню незаконних рубок. Наприклад, у 2019 р. Харківське 

облуправління надало Держлісагентству недостовірні (навмисне приховування) звітні дані щодо обсягів 

незаконних рубок [8, c. 11]. 

Зауважимо, що упродовж 2019 р. до дисциплінарної відповідальності притягнуто 717 працівників 

державної лісової охорони, звільнено із займаних посад 78 осіб, проти 4 осіб розпочаті кримінальні про- 

вадження [8, c. 11]. 

Крім того, на проблеми кадрового забезпечення вказує те,, що частина справ про адміністративні 

правопорушення закриваються судами за відсутністю складу злочину або направляються для належного 

оформлення. Так, 12.02.2020 Зміївський районний суд Харківської області, розглянувши матеріали справи 

про адміністративне правопорушення, які надійшли з Національного природного парку «Гомільшанські 
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ліси» Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Державного агентства 

лісових ресурсів України матеріали справи про притягнення до адміністративної відповідальності особи 

за ст. 91 КУпАП, повернув їх для належного оформлення. Суд аргументував свою позицію тим, що викла- 

дена у протоколі про адміністративне правопорушення об’єктивна сторона правопорушення не відповідає 

диспозиції ст. 91 КУпАП, адже у протоколі вказано «скоїв незаконний поруб та привласнення вітровальних 

сухих дерев», між тим незаконна порубка і пошкодження дерев є об`єктивною стороною правопорушення 

за ст. 65 КУпАП. Водночас докази щодо здійснення особою саме порубки дерев у матеріалах справи від- 

сутні [16]. 

Для прикладу, 05.06.2020 Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області, розглянувши 

матеріали справи про адміністративне правопорушення, що надійшли з Ужгородського РВП Ужгородсько- 

го ВП ГУНП в Закарпатській області про притягнення до адміністративної відповідальності особи за ч. 1 

ст. 65 КУпАП, закрив провадження у справі у зв’язку з відсутністю в діях особи складу адміністративного 

правопорушення. Суд аргументував свою позицію тим, що всупереч вимогам ст. 251 КУпАП протокол про 

адміністративне правопорушення та фотознімки до нього не підтверджені жодними фактичними даними, 

на основі яких у визначеному законом порядку посадова особа встановила наявність адміністративного 

правопорушення. Крім того, в протоколі не вказано місце вчинення правопорушення, нормативний акт, 

який було порушено, та нормативний акт, що передбачає відповідальність за таке правопорушення, прізви- 

ща, адреси свідків цієї події. Отже, у матеріалах справи відсутні належні та допустимі докази вини особи у 

вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого у ч. 1 ст. 65 КУпАП [17]. 

На думку О. М. Костенко, виявлення порушень недостатньо, важливими є результати проведених 

контрольних заходів та виявлення правопорушення, запровадження ефективних механізмів попередження 

та виявлення вчинюваних правопорушень [18, с. 119]. 

Н. С. Васильєва зазначає, що під профілактикою адміністративних правопорушень розуміють ді- 

яльність органів державної влади, недержавних органів та установ, громадських організацій та громадян, 

яка полягає в реалізації комплексу заходів з метою виявлення та усунення причин і умов, які сприяють 

вчиненню правопорушень [19, с. 64]. 

Водночас вбачається, що профілактика адміністративних правопорушень у сфері використання й 

охорони лісового фонду полягає в діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, інших 

юридичних та фізичних осіб та спрямована на виявлення й усунення причин і умов, які сприяють вчинен- 

ню неправомірних дій, що посягають на об’єкти лісового фонду, та полягає в реалізації комплексу заходів. 

Водночас вказані заходи потрібно поділити на адміністративно-правові (екологічний аудит, моніторинг, 

планові та позапланові перевірки) та організаційні (виховна та роз’яснювальна робота, ефективна кадрова 

політика, здійснення рейдів з метою виявлення та недопущення порушень лісового законодавства). 

Профілактика правопорушень як самостійне правове явище спрямована на захист інтересів держа- 

ви, однак може бути пов’язана із втручанням у сферу приватних інтересів громадян. Тому доцільно розро- 

бити та ухвалити Закон України «Про профілактику правопорушень у сфері охорони і використання лісо- 

вого фонду», який має визначати напрями профілактичної діяльності, підстави і межі втручання в сферу 

приватних інтересів громадян, систему заходів державного регулювання профілактики адміністративних 

деліктів у сфері використання й охорони лісового фонду України. 

Зауважимо, що норми адміністративної відповідальності відіграють лише допоміжну роль у сфері 

використання й охорони лісового фонду. Адміністративна відповідальність за посягання на навколишнє 

природне середовище в правовій доктрині розглядається здебільшого як крайня міра, як інструмент стри- 

мування, превенції, оскільки адміністративне право не може бути використане безпосередньо для запо- 

бігання екологічного збитку або усунення його наслідків. Встановлення юридичної відповідальності за 

будь-які суспільно-шкідливі чи суспільно-небезпечні діяння, визнання їх правопорушенням є підтверджен- 

ня державою факту, що їй не вдалося запобігти таким явищам за допомогою профілактичних (освітніх, 

виховних, економічних та ін.) заходів [5, с. 211]. 

Ефективність адміністративно-правового регулювання у сфері лісових відносин визначається ви- 

конанням принципів, що забезпечують досягнення стратегічної мети сталого управління лісами, а саме: 

рівновага екологічних, економічних і соціальних цілей; економічна відповідальність суб’єктів лісових від- 

носин відповідно до наданих їм повноважень і прав; економічна зацікавленість усіх суб’єктів лісових від- 

носин у реалізації стратегії сталого управління лісами [5, с. 211]. 

Висновки. Зважаючи на сучасну ситуацію, що характеризується значною кількістю правопору- 

шень, надзвичайно важливо, щоб норми адміністративного права, спрямовані на захист лісового фонду, 

були чітко сформульовані, відповідали правовим умовам притягнення до відповідальності винних у запо- 

діянні шкоди лісовому фонду, зокрема шляхом порушення встановленого порядку його використання, по- 

рядку заготівлі і вивезення деревини, незаконна порубка, пошкодження полезахисних лісових смуг тощо. 

Безумовно ефективність застосування заходів адміністративної відповідальності потрібно підви- 

щити заходами організаційно-профілактичного характеру. Йдеться про збільшення чисельності працівни- 

ків лісових служб, які безпосередньо займаються охороною лісів; залучення до цього процесу громадян 

шляхом  грошового та іншого стимулювання їхньої активності в боротьбі з порушенням законодавства    

у сфері використання та охорони лісового фонду; налагодження взаємодії між різними громадськими 

об’єднаннями, які займаються охороною навколишнього природного середовища, яка на сьогодні не функ- 

ціонує належним чином; збільшення витрат на охорону навколишнього природного середовища, в тому 

числі лісової та іншої рослинності; створення підрозділів екологічної поліції у складі МВС України. 

Водночас профілактика правопорушень у сфері використання й охорони лісового фонду виконує: 

запобіжно-регулятивну та охоронну функції. Запобіжно-регулятивна функція профілактики забезпечує 

ефективне правове регулювання, функціонування механізмів захисту суспільних інтересів, зокрема шля- 

хом створення дієвих інституційних структур у цій сфері. Охоронна функція профілактики забезпечує 

вплив на поведінку суб’єктів суспільно-правових відносин у сфері використання й охорони лісового фон- 

ду, що попереджає формування умислу на вчинення суспільно-небезпечних діянь у цій сфері. 

На основі аналізу судових рішень з’ясовано, що є необхідність у посиленні відповідальності – під- 

вищенні розміру штрафних санкцій за вчинення адміністративних правопорушень за використання лісо- 

вого фонду. З метою недопущення вчинення кримінальних правопорушень під час використання лісового 

фонду і нанесення значної шкоди екологічній ситуації в Україні, запропоновано внести зміни до положень 

чинного законодавства, зокрема до ст. 77 КУпАП. 

Крім того, для підвищення ефективності правового регулювання у сфері використання й охорони 

лісового фонду та запобігання правопорушень у цій сфері, потребує подальшого вдосконалення система 

органів виконавчої влади та механізми контролю за їхньою діяльністю. Таке вдосконалення забезпечить 

якісне управління лісовим фондом, його охорону й захист, соціальну й екологічну безпеку держави та 

сприятиме реалізації державної політики у сфері лісових відносин. 
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scientists. A critique of the position of identifying the concept of «state function» with the activities of individual public 

authorities is presented. The definition that the functions of the state reveal the essence of the state is demonstrated. The 

definition of the functions of the state as the main, socially significant areas of its activities, due to the objective needs of 

social development, which are a means of internal and external tasks, which express and specify the essence of the state 

as a complex social system. It is emphasized that the signs of the function of the state are the main socially significant 

areas of its activity; constant substantive activity, which is inherent in the state during all or a certain stage of existence, 

ie the content of each function of the state consists of a set of homogeneous aspects of state activity; reflect the essence 

and social purpose of the state, ie the functions of the state reveal the main features of the state, and the social purpose 

of the state characterizes the goal facing the state; have an objective character that is directly related to the functions 

ФУНКЦЇЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ 

Розкрито дискусійні питання визначення функцій держави. Зазначено, що дослідження функцій дер- 

жави обтяжується певними проблемами (невизначеність дефініції «функції держави», відсутність загально- 

визнаної класифікації явища, розуміння сутності та значення у сучасній державі). Продемонстровано основні 

історичні етапи зміни підходів до поняття функцій держави. Розкрито на підставі доктринальних підходів 

вітчизняних та зарубіжних науковців поняття функцій держави як напрямків діяльності держави. Представ- 

лено критику позиції ототожнення поняття «функції держави» з діяльністю окремих органів державної вла- 

ди. Продемонстровано визначення, що функції держави розкривають сутність держави. Набуло подальшого 

уточнення визначення функцій держави як основних, соціально значущих напрямків її діяльності, зумовлених 

об’єктивними потребами суспільного розвитку, що є засобами виконання внутрішніх і зовнішніх завдань, в 

яких виражаються і конкретизуються сутність держави як складної соціальної системи. Наголошено, що 

ознаками функції держави є основні соціально значущі напрямки її діяльності; стала предметна діяльність, 

яка притаманна державі протягом всього або певного етапу існування, тобто зміст кожної функції держа- 

ви складається із сукупності однорідних аспектів державної діяльності; відображають сутність і соціальне 

призначення держави, тобто функції держави розкривають основні риси держави, а соціальне призначення 

держави характеризує мету, яка стоїть перед державою; мають об’єктивний характер, що пов’язаний з без- 

посередньою обумовленістю функцій завданнями і цілями, які породжені необхідністю держави реагувати на 

вплив внутрішнього та зовнішнього середовища; є системними скільки держава – це складна багаторівнева 

система; здійснюються притаманними їй методами і формами. 

Ключові слова: функції держави, напрямки діяльності держави, сутність держави, соціальне призна- 

чення держави, ознаки функцій держави. 

Ткаченко И. 

Функции государства: проблемы определения 

Освещены дискуссионные вопросы определения функций государства Продемонстрировано основные 

исторические этапы изменения подходов к понятию функций государства. Раскрыто понятие функций го- 

сударства как направлений деятельности государства. Представлены критику позиции отождествления 

понятия «функции государства» с деятельностью отдельных органов государственной власти. Продемон- 

стрировано определения, функции государства раскрывают сущность государства. Получило дальнейшего 

уточнения определения функций государства как основных, социально значимых направлений ее деятельности, 

обусловленных объективными потребностями общественного развития, являются средствами выполнения 

внутренних и внешних задач, в которых выражаются и конкретизируются сущность государства как слож- 

ной социальной системы. Отмечено, что признаками функции государства основные социально значимые на- 

правления ее деятельности; стала предметная деятельность, которая присуща государству в течение всего 

или определенного этапа существования; отражают сущность и социальное назначение государства; имеют 

объективный характер; являются системными; осуществляются присущими ей методами и формами. 

Ключевые слова: функции государства, направления деятельности государства, сущность государ- 

ства, социальное назначение государства, признаки функций государства. 

Tkachenko I. 

Functions of the state: problems of definition 

The article covers the issues of defining the functions of the state. The author notes that the study of state 

functions is burdened by certain problems such as the uncertainty of the definition of «state function», the lack of a 

generally accepted classification of the phenomenon, understanding of the essence and meaning in the modern state. 

The main historical stages of changing approaches to the concept of state functions are demonstrated. The concept of 

state functions as directions of state activity is revealed on the basis of doctrinal approaches of domestic and foreign 

 

© Ірина Ткаченко, 2020 

of tasks and goals, which are generated by the need of the state to respond to the influence of internal and external 

environment; are systemic as the state is a complex multilevel system; carried out by its inherent methods and forms. 

Keywords: functions of the state, directions of activity of the state, essence of the state, social purpose of the 

state, signs of functions of the state. 

Постановка проблеми. Поняття «функцій держави» дотепер залишається одним із найважливі- 

ших напрямів наукових розвідок юриспруденції. Це пов’язано з тим, що: по-перше, функції дають змогу 

визначити найважливіші сфери суспільного життя, врегулювання яких становить першочергове значення; 

по-друге, розуміючи сутність функцій держави, маємо змогу простежити «матеріальне» вираження існу- 

вання держави; по-третє, залежно від того, якою мірою реалізуються функції держави, можна визначити, 

наскільки ефективними є інститути держави [1, с. 53]. 

Дослідження функцій держави обтяжується певними проблемами (невизначеність дефініції «функ- 

ції держави», відсутність загальновизнаної класифікації явища, розуміння сутності та значення у сучасній 

державі). 

Мета статті полягає у виявленні сучасного підходу до розуміння функцій держави. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Функції держави у своїх працях розглядали науковці: 

О. Г. Варич, М. В. Дзевелюк О. О. Джураєва, С. М. Мельничук, С. В. Кухтик, П. В. Онопенко, Г. В. Падалко, 

В. І. Сало та ін. Але вагомі й актуальні напрацювання науковців не вичерпали можливостей дослідження 

широкого кола питань, що виникають у процесі розвитку держави. Це пов’язують, з одного боку, з викли- 

ками сучасності – тобто необхідністю вдосконалення наявних і дослідження нових функцій держави у 

зв’язку зі змінами, що відбуваються в процесі розвитку держави під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх 

чинників; з другого боку – потребами науки, тобто необхідністю уточнення, виведення єдиного підходу до 

визначення поняття «функції держави», а їх класифікації, визначення сутності [1, с. 53]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Виникнення поняття «функція держави» пов’язують 

із працею Т. Гоббса «Левіафан» [2, с. 545]. Як відомо, англійський науковець поряд з тим, що розробив 

цілісну й оригінальну концепцію походження держави, яка здійснила переворот у європейській політичній 

і правовій думці [3, с. 19–25; 4, с. 70–83], ще й запропонував власне бачення того, як вона має функціону- 

вати, причому зробив це в дусі притаманного його доктрині принципу механіцизму. На думку мислителя, 

функції держави слід тлумачити не як випадкові реакції на певні зовнішні обставини, а як необхідний ви- 

раз її сутності, який тісно пов’язаний із самою ідеєю публічної влади та державно організованої спільноти 

людей. Спираючись на це положення, Т. Гоббс розробив доволі оригінальну й цікаву концепцію основних 

напрямів діяльності держави, яка суттєво вплинула на розвиток державно-правової думки наступних сто- 

літь і яка дає змогу краще зрозуміти історичну ґенезу сучасних теоретичних уявлень про функції держави 

[5, с. 47]. 

Розуміння сутності і поняття функції держави історично змінювались. До початку ХХ століття 

вона розглядалася в контексті загального вчення про державу; з початку ХХ століття до середини ХХ сто- 

ліття зміст поняття «функції держави» досліджувався через соціальну сутність держави (розкривав тенден- 

цію розширення сфер впливу державної діяльності); з другої половини ХХ століття до 90 р. ХХ століття 

положення теорії функцій держави розкривались шляхом виявлення їх природи, критеріїв класифікації, 

характеристики окремих видів; функції держави трактуються як основні напрями її діяльності, що відо- 

бражають її соціальну сутність і призначення держави (це визначення є в обігу сучасної юридичної науки 

й до нині); з кінця ХХ століття під впливом доктрин демократичної, правової держави, забезпечення прав 

людини змінився зміст функцій держави; початок ХХІ століття й до нині зміна змістових аспектів поняття 

«функції держави» (у зв’язку з впровадженням ідеї сервісної держави й децентралізації), посилення вза- 

ємовпливу внутрішніх й зовнішніх функцій держави [6, с. 54]. 
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Сьогодні відсутнє єдине визначення поняття «функції держави». Якщо виходити з лінгвістичного 

розуміння цього терміну, то в перекладі з латинської, функція означає здійснення, діяльність. Тому біль- 

шість науковців, характеризуючи поняття функції держави, надає перевагу розумінню її як діяльності дер- 

жави. Визначення функцій держави, згідно з яким вони являють собою напрями її діяльності, вважається 

класичним. Саме таке визначення містить переважна кількість досліджень [1, с. 56]. 

Так, О. Ф. Скакун, визначає функції держави як головні (основні) напрями її діяльності напрями, 

що зумовлені цілями та завданнями (соціальним призначенням) держави (спрямовані на виконання відпо- 

відних цілей та завдань), які конкретизують сутність держави [7, с. 76]. Т. М. Шкляр розкриває їх як по- 

стійні (стабільні) напрями [8, с. 65]. 

Вказані визначення функцій держави поєднують сутність функцій з діяльністю держави. Однак не 

завжди діяльність держави зводиться до його функцій. Справедливими є судження Г. Єллінека, який ствер- 

джував, що необхідно розрахувати поняття «матеріальних функцій держави» та «формальних функцій 

держави». Матеріальні функції розглядаються як напрямок діяльності держави, спрямований на досягнен- 

ня її цілей, а формальні функції – як функції окремих органів держави або систем органів [9, c. 162–170]. 

Деякі науковці ототожнюють поняття «функції держави» з діяльністю окремих органів державної 

влади, виокремлюючи законодавчу, виконавчу, судову, контрольно-наглядову та інші функції держави [10, 

с. 140]. В. В. Копєйчиков зауважує про «…роботу всього державного апарату і кожного з його окремих 

органів» [11, с. 130]. Якщо проаналізувати зазначену позицію, то можна побачити підміну понять, зокрема 

«функції держави» як категорії більш широкої та «функції державного апарату». Адже функції держави 

охоплюють не лише діяльність державного апарату чи окремих органів держави, а й діяльність інших 

складових механізму держави: державні підприємства, державні установи, державні організації тощо. Без- 

умовно, між державним апаратом та функціями держави є тісний зв’язок, адже останні здійснюються через 

діяльність системи органів влади, однак це не означає, що вони є структурним елементом функцій – їхній 

зміст у жодному разі не може зводитися лише до діяльності органів влади держави [5, с. 47]. 

На думку О. В. Коломоєць, «функції сучасної держави варто розуміти, як конкретизовані, інсти- 

туційно та нормативно оформлені напрями реалізації діяльності держави в ключових сферах життя сус- 

пільства (економічній, соціальній, правовій, зовнішньополітичній, культурній, екологічній тощо. В межах 

реалізації діяльності в цих сферах виражаються конкретні функції, які здійснюються у відповідній формі 

[12, с. 43]. Таким чином, функції держави є головними напрямами діяльності держави загалом, основними 

ознаками яких є їхня постійність (довготривалість) і комплексний характер. 

Ю. О. Легеза вважає, що сутність держави (як її внутрішній зміст) реалізується у змісті її функцій 

(наприклад, у визначенні сфер діяльності органів публічної влади та адміністрації), в економічній системі 

(у вирішенні питання типології та форми держави через визначення економіко-правового підґрунтя, на 

якому базується здійснення функцій державно-публічного управління суспільством та виробництвом), у 

соціально-політичних взаємозв’язках між громадянами, державними органами та іноземними державами 

на внутрішньому та міжнародному рівні (наприклад, у вирішенні спрямованості державної політики на 

задоволення інтересів певних соціальних груп) [13, с. 73]. 

С. М. Олейніков зазначає, що функції держави не виводяться тільки з її сутності, бо зумовлені 

об’єктивно-суб’єктивними факторами (модернізацією суспільства, випадковими та надзвичайними обста- 

винами, планетарними процесами). Однак функції держави – головний осередок змісту, який втілений у 

напрямах її соціального впливу, що потребують уточнення методологічних складових їх пізнання [14, с. 76] 

Цікавою є дефініція функцій держави, яку пропонує М. В. Дзевелюк: «це особливі канали кому- 

нікації між державою і суспільством, що виникають унаслідок раціоналізації їх нормативних та інститу- 

ційних засад, що веде до їх становлення як дискурсів – стабільних і тривалих форм взаємодії між людьми, 

покликаних вирішувати завдання загальносуспільного значення» [5, с. 47]. 

Найбільш вдалим, на наш погляд, є визначення О. Г. Варич: функції держави – «це структурно і 

змістовно відокремлені напрями діяльності держави, що зумовлені системою об’єктивних факторів, є засо- 

бами реалізації завдань, відображають закономірності організації держави як складної соціальної системи, 

зумовлюють процес становлення, історичної зміни держав, відображають їх сутність та можливості як 

суб’єкта міжнародних відносин» [15, с. 31–32]. 

Отже, функції держави – це основні, соціально значущі напрямки її діяльності, зумовлені 

об’єктивними потребами суспільного розвитку, є засобами виконання внутрішніх і зовнішніх завдань, в 

яких виражаються і конкретизуються сутність держави як складної соціальної системи. 

Будь якому явищу взагалі, функціям держави зокрема, притаманні такі ознаки: 

По-перше, функції держави є основними соціально значущими напрямками її діяльності. Автори 

підручника наголошують, що поняття «основний напрямок діяльності» дає змогу виокремити функції із 

множини різних виявів державної діяльності як найбільш широкі і загальні за обсягом. Відповідно функ- 

ціями визнаються такі напрямки діяльності, які мають своїм об’єктом широке коло схожих суспільних 

відносин в окремих сферах соціального життя (політика, економіка, культура, соціальна сфера, екологія та 

ін.); є комплексними за своїм змістом і структурою; є один із вирішальних напрямків впливу держави на 

суспільні відносини в середині країни або за її межами; здійснюються всіма або багатьма ланками держав- 

ного апарату [16, с. 69]. 

По-друге, функції держави є стійкою, сталою предметною діяльність, без якої держава не може обі- 

йтися протягом всього або даного етапу існування. Зміст кожної функції держави складається із сукупності 

однорідних аспектів державної діяльності. Відповідно схожі сторони державної діяльності об’єднуються 

в одну функцію відповідно до специфіки і характеру тих суспільних відносин, на які вони впливають [17, 

с. 31–32]. Хоча деякі науковці піддають сумніву зазначену рису, вказуючи, що в епоху постмодернізму 

говорити про стабільність та сталість функцій держави є недоречним. Адже інформаційна ера сприяє ди- 

намічності функцій держави та загалом функції держави є феноменом нестатичним. 

По-третє, функцій держави відображають сутність і соціальне призначення держави. Функції дер- 

жави розкривають основні риси держави, тобто її сутність. А соціальне призначення держави характеризує 

мету, яка стоїть перед державою. Вона здатна залишатися незмінною протягом тривалого часу аж до того, 

доки не зміниться сутність держави. Водночас функції держави не варто ототожнювати з соціальним при- 

значенням. Насправді функції певною мірою незалежні від соціального призначення держави, яка може 

інколи здійснювати і не властиві їй функції. Така обставина обумовлюється тим, що держава є динамічною 

системою, яка здійснює управління суспільством під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів, що здатні 

змінюватися 

Але виникають функції держави, зумовлені не лише її сутністю, а й специфікою конкретної держа- 

ви, конкретного суспільства, конкретного часово-територіального простору. Наприклад, через відсутність 

збройних конфліктів та агресивних дій зі сторони інших країн щодо нашої держави, тривалий час оборон- 

на функція не була пріоритетною. Деякі з науковців навіть визнавали її як допоміжну, вторинну, «підфунк- 

цію» правоохоронної функції [18, с. 4–10]. 

По-четверте, об’єктивний характер функцій держави, що пов’язаний з безпосередньою обумовле- 

ністю функцій завданнями і цілями, які породжені необхідністю держави реагувати на вплив внутрішнього 

та зовнішнього середовища. Невирішеність або неналежне вирішення тих або інших завдань, що постали 

перед державою на тому чи іншому етапі її функціонування, призводить до несприятливих для держави і 

суспільства наслідків. 

По-п’яте, реалізація функцій держави здійснюється притаманними їй методами і формами. Варто 

зазначити, що, на відміну від функцій, форми і методи їх здійснення частіше і більш суттєво можуть змі- 

нюватися, якщо відповідних змін зазнає соціальна сутність держави. 

По-шосте, системний характер функцій держави, оскільки держава – це складна багаторівнева сис- 

тема [17, с. 31–32]. 

Зауважимо, що деякі науковці виокремлюють таку ознаку функцій держави як обов’язковий на- 

прямок її діяльності, проте ані критерії такої обов’язковості, ані її зовнішні вияви не характеризуються. 

Погоджуючись із думкою О. В. Коломоєць і вважаємо що поділ усієї діяльності держави на «обов’язкову» 

та «необов’язкову» є помилковим, оскільки якщо держава здійснює необов’язкову діяльність, то це озна- 

чає, що вона починає переходити межу своїх повноважень. Тут може іти мова про концепцію мінімальної 

держави, яка має бути звільнена від обов’язку управляти працею приватних осіб і спрямована на діяль- 

ність, що якнайбільше відповідає інтересам суспільства. З цих позицій держава має лише три обов’язкових 

напрямки діяльності: оборона, захист прав і свобод громадян та створення суспільно необхідних служб. 

Це – класичний підхід до розуміння мінімальної держави, необхідна діяльність якої обмежується тільки 

сферою забезпечення належної життєдіяльності людей. Але виклики сьогодення, пов’язані з пандемією, 

можуть поставити під сумнів продуктивність мінімальної держави [11, с. 42]. 

Висновки. Отже, з огляду на те, що єдине поняття функцій держави відсутнє, під функціями дер- 

жави пропонуємо розуміти основні, соціально значущі напрямки її діяльності, зумовлені об’єктивними по- 

требами суспільного розвитку, є засобами виконання внутрішніх і зовнішніх завдань, в яких виражаються 

і конкретизуються сутність держави як складної соціальної системи. 
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Основними ознаками функцій держави є такі: функції держави визнаються основними соціально 

значущими напрямками її діяльності; вони становлять сталу предметну діяльність, яка притаманна держа- 

ві протягом всього або певного етапу існування; відображають сутність і соціальне призначення держави; 

мають об’єктивний; мають системний характер; здійснюються притаманними їй методами і формами. 
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зобов’язань нашої держави перед європейським співтовариством. Для імплементації в законодавство Укра- 

їни положень ст. 36 Конвенції ООН проти корупції «Спеціалізовані органи» [1] було затверджено Концеп- 

цію реформування кримінальної юстиції України [2], з урахуванням змін, внесених у жовтні та листопаді 

2011 р., було передбачено, зокрема, прийняття Кримінального процесуального кодексу України, а згодом – 

Закон України «Про Державне бюро розслідувань» [3]. 

Створення Державного бюро розслідувань спрямоване на  забезпечення чесності, неупередженос- 
ті, незалежності та відсутності матеріальної зацікавленості посадових осіб як самого бюро, так і інших 

ЗАГАЛЬНІ НАПРЯМИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОГО БЮРО 

РОЗСЛІДУВАНЬ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

Досліджено передумови створення Державного бюро розслідувань. Акцентується увага на діяльнос- 

ті, що пов’язана із взаємодією Державного бюро розслідувань з іншими органами державної влади. Аналізу- 

ються наукові погляди на формування поняття «взаємодія». Встановлено, що одним із засобів адміністра- 

тивно-правового регулювання відносин між суб’єктами адміністративного права є взаємодія, узгодження, 

координація, угода, адміністративний договір. Беручи до уваги коло повноважень ДБР та завдання, покладені 

на бюро, спираючись на норми законодавства, виокремлено основні напрями взаємодії з іншими державними 

органами: 1) організація досудового розслідування кримінальних правопорушень, вирішення відповідно до зако- 

ну інших питань під час кримінального провадження; 2) претензійно-позовний напрям; 3) обмін оперативною 

інформацією; 4) співпраця у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин- 

ним шляхом, та посилення контролю за використанням коштів Державного бюджету України; 5) взаємодія  

з виявлення фактів катування та жорстокого поводження з людьми; 6) для організації превентивних заходів 

у боротьбі з кримінальними правопорушеннями, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань; 

7) обмін інформацією. Проаналізовано реалізацію кожного із зазначених напрямів взаємодії, акцентовано увагу 

на нормативно-правових актах, в яких вона визначена та закріплена. Підкреслено необхідність врахування 

шляхів сприяння підвищенню рівню взаємодії, а саме: необхідне на законодавчому рівні закріплення поняття 

форм і меж взаємодії між зазначеними суб’єктами досудового розслідування; у зв’язку з відсутністю єдиного 

нормативно-правового акту з регламентації взаємодії необхідно ввести єдину інструкцію з організації та здій- 

снення взаємодії правоохоронних органів, діяльність яких пов’язана зі здійсненням досудового розслідування та ін. 

Ключові слова: взаємодія, напрями, форми, правоохоронні органи, державні органи, організація, стра- 

тегія. 

Frantsevych A. 

General directions of interaction of the state bureau of investigations with public authorities 

The article examines the preconditions for the establishment of the State Bureau of Investigation. Emphasis   

is placed on activities related to the interaction of the State Bureau of Investigation with other public authorities. 

Scientific views on the formation of the concept of «interaction» are analyzed. The article establishes that one of the 

means of administrative and legal regulation of relations between the subjects of administrative law is interaction, 

coordination, coordination, agreement, administrative contract. Taking into account the scope of powers of the DBR 

and the tasks assigned to the bureau, based on the law, the main areas of cooperation with other government agencies 

are identified: 1) organization of pre-trial investigation of criminal offenses, resolution of other issues during criminal 

proceedings; 2) claims-claim direction; 3) exchange of operational information; 4) cooperation in the field of prevention 

and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime and strengthening control over the use of funds 

from the State Budget of Ukraine; 5) interaction to identify facts of torture and ill-treatment of people; 6) for the 

organization of preventive measures in the fight against criminal offenses under the jurisdiction of the State Bureau of 

Investigation7) exchange of information. The implementation of each of these areas of interaction is analyzed, attention 

is focused on the regulations in which it is defined and enshrined. The need to take into account ways to promote the level 

of interaction, namely: the need to consolidate at the legislative level the concept of forms and boundaries of interaction 

between these subjects of pre-trial investigation; due to the lack of a single legal act regulating the interaction, it is 

necessary to introduce a single instruction on the organization and implementation of the interaction of law enforcement 

agencies, whose activities are related to the pre-trial investigation, etc. 

Keywords: interaction, directions, forms, law enforcement agencies, state agencies, organization, strategy. 

Постановка проблеми. Зміни, які відбуваються останнім часом у соціально-політичних умовах 

життя суспільства, обрання побудови прозорості та неупередженості в діяльності державних та право- 

охоронних органів, суддівського апарату та прокуратури, створили передумови для реформування систе- 

ми кримінальної юстиції та правоохоронних органів відповідно до вимог міжнародних правових актів і 
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посадовців державних служб, суддівського апарату та прокуратури, діяльність яких направлена на забез- 

печення захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави. На користь діяльності 

Державного бюро розслідувань говорять цифри. Згідно з оприлюдненими даними, з дати початку роботи – 

27 листопада 2018 р., працівники Державного бюро розслідувань порушили понад 11 тисяч проваджень, 

більш 1191 скеровано до суду з обвинувальними актами. У результаті діяльності Державного бюро розслі- 

дування за зазначений період судами постановлено 122 обвинувальних вироки [4, с. 3]. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Дослідженням особливостей регулювання відносин 

у правоохоронних органах займалися у своїх працях такі вчені, як А. С. Атаманчук, В. Б. Авер’янов, Ю. Г. 

Барабаш, Ю. П. Битяк, А. Л. Ворожко, В. О. Гринюк, Ю. М. Грошевий, В. П. Гусєєва, Б. В. Деревянко, А. 

А. Єлісєєва, О.Р. Звоненко, В.С. Зеленецький, О.В. Ільченко, В.В. Комашко, О. В. Курганський, О. В. Мар- 

целяк, М. І. Мельник, І. В. Черемис, Ю. С. Шемчушенко та інші. Але, зважаючи на терміни початку ре- 

форми в кримінальної юстиції України та правоохоронних органах, дослідження особливостей діяльності 

Державного бюро розслідування набуває особливої актуальності. 

Метою дослідження є розкриття шляхів та видів взаємодії Державного Бюро розслідувань з орга- 

нами державної влади з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як ми вже зазначали, Державне бюро розслідувань 

було утворено Постановою Кабінету Міністрів України № 127 від 29 лютого 2016 р. № 127 [5] з визна- 

ченням статусу як державного правоохоронного органу, на який покладаються завдання щодо запобігання, 

виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його 

компетенції [3]. 

Як зазначив А. Яценюк, створення ДБР як окремого органу досудового розслідування має забезпе- 

чити незалежність та об’єктивність у процесі розслідування злочинів. Це рішення зумовлено необхідністю 

приведення діяльності прокуратури відповідно до європейських стандартів, серед яких – відсутність у 

прокуратури інструменту слідства. Тому Державне бюро розслідувань з початком фактичної діяльності 

візьме на себе слідчі функції [6, с. 5–6]. Нагляд за додержанням Державним бюро розслідувань законів під 

час проведення оперативно-розшукової діяльності і досудового розслідування здійснює Генеральний про- 

курор України безпосередньо та через уповноважених ним прокурорів. 

Для ефективної діяльності, спрямованої на запобігання, виявлення, припинення, розкриття і роз- 

слідування злочинів, Державне бюро розслідувань (далі – ДБР) взаємодіє в рамках своїх повноважень з 

іншими державними органами. 

Звертаючись до етимологія поняття «взаємодіяти», то як визначають словники української мови: 

«взаємодія – це співпраця, співдія, співдіяння» [7, с. 38]; «взаємодіяти – перебуваючи у зв’язку, взаємно 

проявляти дію або погоджено взаємно діяти, бути у взаємодії» [8, с. 346]. 

Як зазначає В. В. Галунько, одним із засобів адміністративно-правового регулювання відносин 

між суб’єктами адміністративного права є взаємодія, узгодження, координація, угода, адміністративний 

договір тощо [9, с. 15]. Науковець вказує, що в адміністративному праві існує чимало ситуацій, коли не- 

обхідно регулювати так звані горизонтальні суспільні відносини, сторони яких перебувають на одному 

ієрархічному рівні. Інша ситуація: усі адміністративні послуги, які надаються суб’єктами публічної адмі- 

ністрації, передбачають не однобічний вплив уповноваженого суб’єкта на підпорядкований об’єкт, а їхню 

двосторонню взаємодію [9, с. 15; 10]. 

Відповідно до ст.  22 Закону України  «Про Державне бюро розслідувань» від 12.11.2015 остан-  

нє взаємодіє з органами прокуратури, внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро України, 

Служби безпеки України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну податкову і митну політику, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну полі- 

тику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
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фінансуванню тероризму (далі – спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового 

моніторингу [3]. 

Вказаним законодавчим актом визначено принципи взаємодії ДБР, за основу яких взято верховен- 

ство права, законність, справедливість, неупередженість, незалежність і персональна відповідальність 

кожного працівника Державного бюро розслідувань, відкритість та прозорість у діяльності останніх. 

Із ч. 2 ст. 22 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» від 12.11.2015 однією із форм 

взаємодії є обмін оперативною інформацією між Державним бюро розслідувань та Національним антико- 

рупційним бюро України, органами внутрішніх справ, органами Національної поліції, Службою безпеки 

України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну подат- 

кову і митну політику, щодо спільних заходів та з іншими державними органами, які відповідно до зако- 

ну здійснюють оперативно-розшукову діяльність, здійснюється за письмовим розпорядженням керівників 

відповідних підрозділів. Умови і порядок обміну цією інформацією регулюються спільними нормативно- 

правовими актами. 

Як визначено у Стратегічній програмі діяльності ДБР на 2017–2022 рр. взаємодія ДБР з органами 

державної влади відбувається у таких формах, як: 

а) обмін інформацією; 

б) проведення спільних досліджень; 

в) вироблення заходів щодо виконання завдань кримінального судочинства, мінімізації корупцій- 

них ризиків у діяльності кожного відомства, розшуку осіб, які ухиляються від слідства, повернення акти- 

вів, здобутих злочинним шляхом, захисту співробітників правоохоронних органів та учасників криміналь- 

ного провадження тощо; 

г) підготовка спільних нормативно-правових актів для ефективної взаємодії; 

д) інші форми взаємодії, що не суперечать чинному законодавству [11, с. 15]. 

Варто звернути увагу, що відповідно до ч. 15 ст. 6 Закону України «Про Державне бюро розсліду- 

вань» від 12.11.2015 ДБР співпрацює з поліцейськими та іншими відповідними органами іноземних дер- 

жав відповідно до законів та міжнародних договорів України. На сьогодні це актуально, оскільки ДБР є но- 

воствореним правоохоронним органом, який має діяти на основі європейських стандартів, спираючись на 

світові практики розслідувань. Як визначено Стратегічною програмою діяльності ДБР на 2017–2022 рр., це 

вбачається шляхом надання експертної допомоги провідних міжнародних організацій щодо розробки нор- 

мативно-правових документів, формування та розвитку Державного бюро розслідувань; організації та про- 

ведення тренінгів та навчання працівників Бюро; здійсненням обміну досвідом та інформацією [11, с. 16]. 

Окремо виокремлено співробітництво ДБР відповідно до законів і міжнародних договорів Укра- 

їни з поліцейськими та іншими відповідними органами інших держав, у тому числі щодо: розшуку під- 

озрюваних, котрі переховуються від слідства та суду; повернення в Україну з-за кордону коштів та іншого 

майна, виведених під час вчинення злочинів. Співпраця з міжнародними, міжурядовими організаціями, 

мережами, діяльність у сфері виявлення, розшуку та управління коштів, майна майнових та інших прав, 

на які може бути накладено арешт у кримінальних провадженнях про злочини, підслідні Бюро [11, с. 16]. 

Сучасна чинна нормативно-правова база регламентує порядок взаємодії ДБР з державними органа- 

ми, беручи до уваги специфіку діяльності кожного, на основі чого виокремлено напрями взаємодії Держав- 

ного бюро розслідувань з останніми. Тож, взявши до уваги коло повноважень ДБР та завдання, покладені 

на бюро, спираючись на норми законодавства, виокремимо основні напрями взаємодії. 

1. Перший напрям взаємодії, спрямований на реалізацію першочергового завдання ДБР із запо- 

бігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування – це організація досудового розслідування 

кримінальних правопорушень, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального про- 

вадження. Взаємодія за цим напрямом ДБР здійснюється насамперед з прокуратурою України, на підставі 

Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні, 

затвердженого наказом Генерального прокурора України від 28.03.2019 № 51 [12]. Відповідно до цього 

наказу, прокуратура України здійснює організацію та процесуальне керівництво досудовим розслідуван- 

ням, нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів досудового розслідування, 

підтримання публічного (державного) обвинувачення (далі – обвинувачення) в суді, оскарження судових 

рішень, здійснення інших повноважень у межах компетенції органів прокуратури. 

Також цей напрям співпраці Державного бюро розслідувань реалізується з Національним анти- 

корупційним бюро України, Службою безпеки України, Національною поліцією України, Державною по- 

датковою службою України та іншими державними органами, які відповідно до закону здійснюють опе- 

ративно-розшукову діяльність. Але, як ми вже зазначали, така співпраця між цими органами здійснюється 

за письмовим розпорядженням керівників відповідних підрозділів та на основі укладених спільних норма- 

тивно-правових актів. 

2. Наступним напрямом взаємодії є претензійно-позовна. Насамперед це реалізується шляхом 

співпраці із органами судової влади, що забезпечує належний розгляд відповідних клопотань слідчих у кри- 

мінальних провадженнях та об’єктивний розгляд скарг на дії слідчих. Як зазначено у звіті за 2018–2019 рр. 

Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Мелітополі, така співпраця 

налагоджена з Мелітопольським міськрайонним судом Запорізької області, Запорізьким та Херсонським 

апеляційними судами тощо [13, с. 18]. 

3. Обмін оперативною інформацією. Цей напрям взаємодії чітко відображений у ч. 2 ст. 22 Закону 

України «Про Державне бюро розслідувань» від 12.11.2015, як ми вже зазначали вище. 

4. Співпраця у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло- 

чинним шляхом, та посилення контролю за використанням коштів Державного бюджету України. Ре- 

гламентація реалізації цього напряму відображена у ч. 1 ст. 22 Закону України «Про Державне бюро роз- 

слідувань» від 12.11.2015 шляхом введення у штатних розписах центрального органу виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, а також центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, посади осіб, до функціональних 

обов’язків яких належить здійснення взаємодії з Державним бюро розслідувань. центральних апаратів за- 

значених органів. 

Для реалізації цього напряму взаємодії ч. 6 ст. 22 Закону України «Про Державне бюро розсліду- 

вань» від 12.11.2015 виокремлено обов’язки Національного банку України, Антимонопольного комітету 

України, Фонду державного майна України, органу державного фінансового контролю в Україні, а також 

інших державні органи, що здійснюють державний контроль за дотриманням фізичними та юридичними 

особами законодавства України, з метою запобігання та протидії кримінальним правопорушенням, відне- 

сеним до підслідності Державного бюро розслідувань [3]. 

Також 31 січня 2019 р. підписаний меморандум між ДБР та Рахунковою палатою, відповідно до 

якого Рахункова палата має інформувати ДБР про виявлені в процесі здійснення заходів державного зо- 

внішнього фінансового контролю (аудиту) ознаки кримінальних правопорушень, підслідних Державному 

бюро розслідувань [14]. 

5. Взаємодія з виявлення фактів катування та жорстокого поводження з людьми. З метою сво- 

єчасного та ефективного розслідування фактів катування чи жорстокого поводження з людьми у ДБР під- 

готували проєкт Інструкції, яка визначає механізм взаємодії всіх правоохоронних органів, закладів охорони 

здоров’я, омбудсмена, представників суддівського та адвокатського самоврядування та інших державних 

органів у разі виявлення можливих фактів катування [15]. На сьогодні цей проєкт все ще не врегульований 

на законодавчому рівні. 

6. Для організації превентивних заходів у боротьбі з кримінальними правопорушеннями, що нале- 

жать до підслідності Державного бюро розслідувань. Цей напрям реалізується шляхом обміну інформа- 

цією про осіб, притягнутих до відповідальності за кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності 

Державного бюро розслідувань [3]. 

7. Обмін інформацією, який здійснюється в результаті співпраці ДБР з органами державної влади, 

навчальними закладами, науково-дослідними установами та Консультативною місією Європейського Со- 

юзу. На сьогодні укледний меморандум з Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при 

Міністерстві закордонних справ, підписаний 29 вересня 2020 р. Меморандум передбачає розробку проєк- 

тів законів, міжнародних договорів, інших нормативно-правових актів та проведення наукової експертизи 

нормативно-правових актів із залученням фахівців ДБР та Дипломатичної академії України [16]. 

Також 29 жовтня 2019 р. між Державним бюро розслідувань та Головою Консультативної місії Єв- 

ропейського Союзу в Україні Антті Хартікайнен підписано Меморандум про взаєморозуміння між КМЄС 

та ДБР щодо проведення конкурсного відбору на зайняття посад у Державному бюро розслідувань. Доку- 

мент дасть змогу залучати експертів КМЄС в Україні як спостерігачів для здійснення моніторингу під час 

роботи конкурсних комісій ДБР [17]. 

Висновки. Підсумовуючи дослідження напрямів взаємодії Державного бюро розслідувань з дер- 

жавними органами, які безпосередньо задіяні у досудовому розслідуванні, вважаємо, що необхідно враху- 

вати такі шляхи, які, на нашу думку, сприятимуть підвищенню рівня взаємодії: необхідне на законодавчому 
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рівні закріплення поняття форм і меж взаємодії між зазначеними суб’єктами досудового розслідування; у 

зв’язку з відсутністю єдиного нормативно-правового акта з регламентації взаємодії, необхідно ввести єди- 

ну інструкцію з організації та здійснення взаємодії правоохоронних органів, діяльність яких пов’язана зі 

здійсненням досудового розслідування; окремо має бути розроблена інструкція з організації та здійснення 

взаємодії ДБР з державними установами та іншими організаціями, які взаємодіють з ДБР з метою поперед- 

ження та здійснення превентивних заходів у боротьбі зі злочинністю. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КАДРОВОЇ 

РОБОТИ В СУДОВІЙ СИСТЕМІ 

Проаналізовано правове регулювання кадрової роботи в судовій системі України. 

Коли звучить проблема кадрів у судовій системі, насамперед мова йде про організацію добору суддів, 

що є логічним та закономірним явищем в умовах підвищення якості правосуддя. Натомість кадрова робота є 

не менш важливою, оскільки саме її функції забезпечують ефективний добір суддів, стабільність та професій- 

не зростання суддівського корпусу та інших працівників суду. 

Розрізняють вузький та широкий підхід до кадрової функцій, межі якого важливо оцінювати з огляду на 

суб’єкти кадрового обслуговування. За вузького підходу останніми є тільки судді. Натомість широкий підхід 

охоплює стратегію кадрового обслуговування усього персоналу, залученого до здійснення правосуддя. 

Кадровий менеджмент – це самостійна функція в системі організації судової гілки влади, яка охо- 

плює як поточні hr-завдання (добір, підготовку, становлення, розвиток, оцінку професійних компетентностей, 

звільнення), так і стратегічну мету (підвищення рівня правової захищеності шляхом підвищення якості під- 

правлення правосуддя) у сфері управління людськими ресурсами. 

Кадрова функція ДСА становить самостійний елемент врядування, спрямований на створення умов для 

повного та незалежного здійснення правосуддя. Без її комплексного врахування в нормативному забезпеченні 

роботи із персоналом судових органів неможливою є розбудова судової системи. 

Характер сучасного правового забезпечення кадрової роботи обумовлений такими чинниками: судо- 

вою реформою та посиленням громадської участі у формуванні якісного суддівського корпусу; підвищенням ви- 

мог до дисциплінарної поведінки суддів; підвищенням антикорупційних стандартів у державі щодо державних 

службовців та патронатної служби. Простежується модернізація кадрової діяльності в судових органах, про 

що свідчить поява законодавчих норм щодо розширенням кадрових процедур на етапі відбору суддів та розши- 

рення кола суб’єктів, залучених до кадрових процесів. 

Пожвавлення участі громадського суспільства у формуванні високоякісного судового корпусу несе ри- 

зики масового використання рішень, думок та суджень громадських організацій у процесі формуванн, висновку 

про недоброчесність суддів, а також перевищення меж допустимого збирання громадськістю інформації про 

суддів у рамках пошуку ознак доброчесності, що може призвести до порушення права на приватне життя та 

гідності. У зв’язку із цим є необхідність в удосконаленні законодавчого та нормативного забезпечення кадрової 

роботи та суміжних процесів в органах правосуддя. 

Ключові слова: кадрова діяльність, суд, доброчесність, Вища рада правосуддя, Державна судова адмі- 

ністрація, громадська участь. 

Shevchenko A. 

Human resources management in the field of Justice: legal regulation 

In the article is analyzes the legal regulation of human resources management in the judicial system of Ukraine. 

When the issue of personnel in the judiciary sounds, the primary issue is the organization of the selection of 

judges, which is quite logical and natural phenomenon in the conditions of improving the quality of justice. Instead, 

the work of the cadre is no less important as its functions ensure the effective selection of judges, the stability and 

professional growth of the judicial corps and other court staff. 

There are a narrow and broad approach to personnel functions, the boundaries of which are important to 

evaluate based on the staffing services. In according to the narrow approach, the latter are exclusively judges. Instead, 

the broad approach encompasses a staffing strategy for all staff involved in the administration of justice. 

Personnel management is an independent function in the system of organization of the judicial branch, covering 

both current hr-tasks (selection, preparation, formation, development, assessment of professional competence of 

dismissal), as well as a strategic goal (improving the level of legal protection by improving the quality of justice) in the 

field of human resources management. 
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The nature of the current legal support for staffing is due to the following factors: judicial reform and increased 

public participation in the formation of a quality judicial body; increasing requirements for the disciplinary behavior of 

judges; raising of anti-corruption standards in the state regarding the civil servants and the patronage service. 

The modernization of human resources in the judicial bodies is being traced, as evidenced by the emergence of 

legislative norms on the extension of personnel procedures at the stage of selection of judges and the expansion of the 

range of subjects involved in human resources processes, enhancement of the institutional capacity of the SCA in the 

organizational and human resources of justice. 

Enhancing the participation of civil society in the formation of a high-quality judicial corpus carries the risk 

of mass use of decisions in formulating the opinion on the dishonesty of judges, as well as exceeding the limits of 

permissible public gathering of information about judges in the search for signs of integrity privacy and dignity. In this 

regard, there is a need to further improve the legislative and regulatory support for staffing and related processes in the 

judiciary. 

Keywords: human resources management, court, integrity, High Council of Justice, State Judicial Administration, 

public participation. 

Постановка проблеми. З усвідомленням того, що сучасний стан реформування судової системи 

неможливий без якісного складу суддів та персоналу, який забезпечує функціонування судової гілки влади, 

кардинально змінився кадровий підхід до управління зазначеними процесами. Натомість організація робо- 

ти кадрових служб та підрозділів апарату судів з організації кадрового менеджменту не зазнала суттєвих 

змін. Закони України «Про судоустрій та статус суддів», «Про державну службу» та процесуальні кодекси 

більшою мірою дублюють застарілі положення попереднього законодавства, а правове забезпечення об- 

слуговування нових кадрових процесів не створене повною мірою відповідно до високої динаміки судової 

реформи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність дослідження питання правового регулю- 

вання кадрової роботи в судовій системі обумовлене, в тому числі, відсутністю достатньої уваги вчених- 

правників до зазначеної проблеми. Поодинокі праці належать таким представникам правової думки, як: 

О. І. Русанов, М. Г. Мельник, Л. Д. Оліфіренко, Т. М. Віктор, І. Винокурова, А. О. Мовчан, О. В. Краснобо- 

ров, В. І. П’ятковський тощо. Положення щодо правового регулювання у зазначених працях лиш оглядово 

окреслюють кадрові процесі, без системного бачення. 

Як правило, коли звучить проблема кадрів у судовій системі, першочергово мова йде про органі- 

зацію добору суддів, що є логічним та закономірним явищем в умовах підвищення якості правосуддя. На- 

томість діяльність кадрова робота є не менш важливою, оскільки саме її функції забезпечують ефективний 

добір суддів, стабільність та професійне зростання суддівського корпусу та інших працівників суду. 

Отже, мета статті полягає в аналізі правового регулювання кадрової роботи в судовій системі 

України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Питання кадрового менеджменту у вітчизняному су- 

дочинстві стоїть вже досить давно. Втім, організація роботи кадрових підрозділів та кадровий менеджмент 

не є співставними категоріями за змістом з позиції правового регулювання. Діяльність кадрових підроз- 

ділів – це елемент внутрішньо управлінської системи суддівського самоврядування та апарату судів, а ка- 

дровий менеджмент – це самостійна функція в системі організації судової гілки влади, яка охоплює як 

поточні hr-завдання (добір, підготовку, становлення, розвиток, оцінювання професійних компетентностей 

звільнення), так і стратегічну мету (підвищення рівня правової захищеності шляхом підвищення якості 

підправлення правосуддя) у сфері управління людськими ресурсами. 

Отже, кадровий менеджмент орієнтований на діяльність основних суб’єктів у системі правосуддя – 

суддів, а предметом кадрової роботи є насамперед організація кадрових служб та їхніх функцій. 

Також варто розрізняти вузький та широкий підхід до кадрової функцій, межі якого важливо оці- 

нювати з огляду на суб’єкти кадрового обслуговування. За вузького підходу останніми є тільки судді. На- 

томість широкий підхід охоплює стратегію кадрового обслуговування усього персоналу, залученого до 

здійснення правосуддя. 

Поява нових норм щодо кадрової діяльності в органах правосуддя стартувала ще з 1992 р. у зв’язку 

із прийняттям Закону України «Про судоустрій» від 15.12.1992 року № 2862-XII. На відміну від сучасного 

законодавства тодішній закон не містив загалом змісту кадрової діяльності та функції із human management 

(людського менеджменту). У ч. 4 ст. 8 Закону України «Про судоустрій» містилися норми щодо роботи 

кваліфікаційних комісій суддів, які виконували одну із кадрових функцій – оцінювання кандидатів суддів, 

які претендують на зайняття посад суддів шляхом прийняття кваліфікаційного екзамену [7]. Значно ширші 

норми щодо кадрової діяльності були визначені у Типовому положенні про апарат місцевого, апеляційного 

судів, затвердженого Наказом Державної судової адміністрації 28.09.2012 № 115 (втратив чинність). За- 

значеним Наказом передбачаються такі функції у сфері кадрового забезпечення: здійснення заходів щодо 

фінансового, кадрового забезпечення суддів та працівників апарату суду; забезпечення роботи з кадрами 

апарату суду та ведення кадрового діловодства суду; забезпечення реалізації державної політики у сфері 

державної служби з питань управління персоналом суду; здійснення добору персоналу суду; забезпечення 

організації заходів з підвищення рівня професійної компетентності персоналу суду; здійснення докумен- 

тального оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення; забезпечує дотримання 

вимог Закону України «Про охорону праці» [5]. 

На сьогодні основоположні засади кадрової роботи встановлені в Законі України «Про судоустрій 

та статус суддів». Зокрема, у ч. 4 ст. 31 зазначеного Закону встановлено кадрову автономію для апеляційних 

палат вищих спеціалізованих судів [8], а в ст. 104 передбачено «кадрову» роль Національної школи суддів 

України як державної установи, яка забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для системи пра- 

восуддя [8]. Серед завдань органів судового самоврядування в ст. 126 згадуваного Закону передбачено, що 

їхня діяльність має сприяти створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормаль- 

ної діяльності судів і суддів, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання  

в їхню діяльність, а також підвищувати рівень роботи з кадрами у системі судів [8]. Окрім цього, органи 

судового самоврядування беруть участь у формуванні потреб для кадрового забезпечення роботи судів 

[8], що є дуже важливим у ході з’ясування ключових необхідностей для формування стратегії кадрового 

менеджменту. 

Закон України «Про судоустрій та статус суддів» також встановлює: по-перше, кадрові повнова- 

ження Державної судової адміністрації України (далі ДСА), зокрема, закріплює за останньою компетен- 

цію із: вивчення кадрових питань апарату судів, прогноз потреб у спеціалістах, організації замовлення на 

підготовку відповідних спеціалістів; по-друге, деякі адміністративні повноваження щодо обрання та за- 

твердження кількості та персонального складу слідчих суддів, лічильних комісії, конкурсних комісій, су- 

дових палат та кількість суддів у судових палатах; по-третє, кадрову компетентність адміністративних 

посад у судових органах (керівників судів та апаратів судів) [8]. 

ДСА, відповідно до п. 2 Положення про Державну судову адміністрацію України від 17.01.2019 

року № 141/0/15-19, здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади з 

метою створення належних умов функціонування судів і діяльності суддів [4]. 

Як міркує В. І. П’ятковський, створення ДСА є результатом пошуку шляхів належного забезпе- 

чення умов здійснення правосуддя в судах першої та апеляційної інстанції за допомогою застосування 

інструментів державного управління наявними, в тому числі кадровими ресурсами [2]. 

На сьогодні роль ДСА в кадровому менеджменті важко недооцінити. Як зазначає О. В. Краснобо- 

ров, діяльність ДСА щодо кадрового забезпечення здійснюється у двох напрямках, а саме: внутрішньоор- 

ганізаційному (здійснюється в середині апарату) та зовнішньоорганізаційному (кадрові питання апарату 

судів та взаємодії із позавідомчими інституціями у сфері реалізації правосуддя) [1]. Кадрова функція ДСА 

становить самостійний елемент врядування, спрямований на створення умов для повного та незалежного 

здійснення правосуддя. Без її комплексного врахування в нормативному забезпеченні роботи із персоналом 

судових органів неможливою є розбудова судової системи. 

Відповідно до завдань, ДСА здійснює: 

по-перше, розробку нормативів кадрового забезпечення судів; 

по-друге, вивчення кадрових питань апарату судів, організовує та контролює кадрову роботу в те- 

риторіальних управліннях, прогнозує потребу у спеціалістах, здійснює замовлення на підготовку відповід- 

них спеціалістів; 

по-третє, забезпечення необхідних умов для підвищення кваліфікації працівників апарату судів, 

створює систему підвищення кваліфікації [4]. 

У кадровому менеджменті спільно із ДСА беру участь Вища рада правосуддя. П. 17 ст. 3 Закону 

України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя затверджує за поданням ДСА нормативи 

кадрового забезпечення судів [3]. 

Окремо варто звернути увагу на посилення дисциплінарних повноважень Вищої ради правосуддя, 

що загалом набуло нового інституційного змісту в питаннях дотримання суддею етики та застосування 

відповідальності. У пп. 5-6 ст. 3 вищезазначеного Закону встановлено, що Вища рада правосуддя реалізує 

не тільки дорадчий, а й повноцінний дисциплінарний характер кадрової функції шляхом, по-перше, роз- 
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гляду скарг на рішення відповідних органів про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді; 

по-друге, ухвалення рішення про звільнення судді з посади [3]. 

Суттєві зміни та вплив на зміст кадрової діяльність в судових органах відбулись у результаті про- 

ведення судової реформи та прийняття базових змін до законодавства про судоустрій та діяльність суддів. 

Підвищення суддівського самоврядування, громадського контролю та доброчесності й незалежності суддів 

без залишили правовий відбиток на кадрових функціях. Насамперед очевидним є розширення кадрових 

процедур на етапі відбору суддів. 

Згідно зі ст. 70 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» добір та призначення на посаду 

судді складається із таких процедур: (1) подання особами, які виявили намір стати суддею, документів, 

перевірки їх на відповідність вимогам закону; (2) допуск Вищою кваліфікаційною комісією суддів Укра- 

їни до участі у доборі та складенні відбіркового іспиту; (3) складання іспиту; (4) проведення щодо осіб, 

які успішно склали відбірковий іспит, спеціальної перевірки в рамках антикорупційного законодавства; 

(5) проходження кандидатами, які успішно склали відбірковий іспит та пройшли спеціальну перевірку, 

спеціальної підготовки; (6) складення кандидатами, які пройшли спеціальну підготовку, кваліфікаційного 

іспиту та встановлення його результатів; (7) зарахування Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 

кандидатів на посаду судді за результатами кваліфікаційного іспиту до резерву на заміщення вакантних 

посад судді; (8) проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсу на заміщення ва- 

кантної посади судді на основі рейтингу кандидатів, які взяли участь у такому конкурсі; (9) розгляд Вищою 

радою правосуддя рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та ухвалення рішення щодо 

кандидата на посаду судді; (10) видання указу Президента України про призначення на посаду судді – у 

разі внесення Вищою радою правосуддя подання про призначення судді на посаду [8]. 

Ключовим аспектом процедури добору суддів є оцінювання їхньої професійної придатності, а саме: 

здатності здійснювати правосуддя. Згідно з Положенням Про порядок та методологію кваліфікаційного 

оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, 

затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 03.11.2016 № 143/зп-16, кваліфіка- 

ційне оцінювання – це встановлена законом процедура визначення здатності судді (кандидата на посаду 

судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді або оцінювання відповідності судді займаній посаді за 

визначеними законом критеріями, а саме: компетентність (професійна, особиста, соціальна), професійна 

етика, доброчесність [6]. 

Наступною ознакою модернізації кадрової діяльності є розширення кола суб’єктів, залучених до 

кадрових процесів. Тільки із кадрової процедури добору, згідно зі ст. 70 Закону України «Про судоустрій 

та статус суддів», беруть участь Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Вища рада правосуддя, дис- 

циплінарні комісії та інші органи, утворені Вищою радою правосуддя. Після призначення суддів на посаду 

в суди їхнісправи передаються до кадрових підрозділів апарату суду. 

Відповідно до ст. 2 Регламенту Громадської ради доброчесності, її завдання – це сприяння Вищій 

кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності суддів (кандидата на посаду судді) 

критеріям професійної етики та доброчесності для кваліфікаційного оцінювання шляхом надання інформа- 

ції про них або висновків про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) цим критеріям [10]. 

Дискусійність участі Громадської ради доброчесності у процедурах добору суддів все ще триває. 

Незважаючи на те, що Законом України «Про судоустрій та статус суддів» встановлено правовий статус Гро- 

мадської ради доброчесності, ряд її функцій виконують інші громадські організації. Наприклад, у процесі 

формування висновку про доброчесність судді, що прямо впливає на результат проходження оцінювання 

кандидата на посаду судді, Громадська рада доброчесності враховує висновки інших громадських органі- 

зацій, громадських об’єднань та рухів. Хоча, як зазначається на вебсайті Громадської ради доброчесності, 

свідчення про недоброчесність суддів є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними 

рішеннями та висновками державних органів [9]. На наш погляд, незважаючи на необхідність пожвавлення 

участі громадського суспільства у формуванні високоякісного судового корпусу, тобто прийнятті участі у 

кадрових процесах добору суддів, не можна масово використовувати рішення, думки та судження громад- 

ських організацій для остаточного формування висновку щодо доброчесності судді. Більше того, збирання 

громадськістю інформації про суддів повинне відбуватись із дотримання меж їх права на приватне життя 

та поваги до гідності. У зв’язку із цим потребують додаткового нормативного врегулювання як відносини 

щодо участі громадських організацій та окремих осіб у збиранні та поширенні інформації про суддів, так і 

методика встановлення факту доброчесності судді. 

Висновки. Загалом характер сучасного правового забезпечення кадрової роботи обумовлений та- 

кими чинниками: судовою реформою та посиленням громадської участі у формуванні якісного суддів- 

ського корпусу; підвищенням вимог до дисциплінарної поведінки суддів; підвищенням антикорупційних 

стандартів у державі щодо державних службовців та патронатної служби. 

Прослідковується модернізація кадрової діяльності в судових органах, про що свідчить поява 

законодавчих норм щодо розширенням кадрових процедур на етапі відбору суддів та розширення кола 

суб’єктів, залучених до кадрових процесів, підвищення інституційних спроможностей ДСА в організацій- 

но-кадровому забезпеченні правосуддя. 

Пожвавлення участі громадського суспільства у формуванні високоякісного судового корпусу несе 

ризики масового використання рішень, думок та суджень громадських організацій доя формування висно- 

вку про недоброчесність суддів, а також перевищення меж допустимого збирання громадськістю інформа- 

ції про суддів у рамках пошуку ознак доброчесності, що може призвести до порушення права на приватне 

життя та гідність. У зв’язку із цим є необхідність удосконалювати законодавче та нормативне забезпечення 

кадрової роботи та суміжних процесів в органах правосуддя. 
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МЕДІАЦІЯ ЯК ПОЗАСУДОВИЙ МЕТОД 

ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ 

У статті досліджується процес медіації як позасудового вирішення конфліктів. Визначено переваги 

та недоліки медіації. Здійснено аналіз законопроекту «Про медіацію». Досліджено дискусійні питання, які мо- 

жуть виникати в процесі здійснення медіації. 

Ключові слова: конфлікт, медіація, позасудові методи вирішення спорів, медіатор, альтернативні ме- 

тоди врегулювання конфліктів. 

Shevchuk O. 

Mediation as an extrajudicial method of conflict settlement 

Despite the recent judicial reform in Ukraine, the level of public confidence in the judiciary is rather low. This 

is due to the imperfection of the judicial system, the workload of the courts, the delay in the consideration of the case 

and the distrust of the judges. 

Today, an increasing number of people are interested in resolving disputes by other, alternative methods, without 

bringing the conflict to justice. The experience of leading European countries shows that alternative dispute resolution 

methods are a fairly effective way to avoid litigation. The most common and most effective in Europe is mediation - a 

way for the parties to resolve the conflict with the involvement of a qualified mediator - the mediator, whose main task is 

to establish communication between the parties and resolve the dispute on mutually beneficial terms. 

It should be noted that in the Ukrainian legislation the concept of mediation is not enshrined at the legislative 

level, and therefore there is no regulation of this issue. 

The Verkhovna Rada of Ukraine is considering the draft Law «On Mediation» dated 19.05.2020, submitted by 

the Cabinet of Ministers of Ukraine. 

The authors of the bill define a fairly wide scope of mediation, which in addition to civil, family, labor, economic, 

administrative disputes also includes criminal proceedings in which it is possible to reconcile the victim with the suspect. 

An important feature of mediation is that, unlike litigation, it is not clearly regulated and structured, so the 

parties to the conflict have the opportunity to build this process on their own. 

The position of the mediator as a mediator in resolving disputes is debatable. 

Another issue for discussion is the implementation of the decision made in the mediation process. As mediation 

is not a legally established way of resolving a conflict, decisions made by the parties are not binding. 

An important step for the introduction of the institution of mediation at the national level should be the creation 

of a network of training centers that will train and improve the skills of staff who will provide the mediation process. 

The article examines the process of mediation as an out-of-court settlement of conflicts. The advantages and 

disadvantages of mediation are identified. An analysis of the draft law «On Mediation» was made. Discussion issues that 

may arise in the process of mediation are studied. 

Keywords: conflict, mediation, out-of-court methods of dispute resolution, mediator, alternative methods of 

conflict resolution. 

Постановка проблеми. Пошук нових способів вирішення конфліктів вже тривалий час є одним 

із головних викликів українського суспільства. Складовою будь-яких відносин між людьми є виникнення 

конфліктних ситуацій, які потребують кваліфікованого вирішення. 

Зважаючи на завантаженість судової системи та недостатню кількість професійних суддів виникає 

потреба у пошуку позасудових методів врегулювання конфліктів. Одним із таких способів є медіація як 

альтернативний метод врегулювання конфліктів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематикою дослідження питання медіації за- 

ймалися такі вітчизняні науковці А. Арутюнян, С. Ф. Демченко, Г. І. Козирєв, В. В. Рєзнікова, А. П. Гаври- 

лішин, Є. Р. Бершеда та ін. Незважаючи на значну кількість праць, що стосуються дослідження медіації, 

цей процес і досі залишається не до кінця вивченим та потребує подальших досліджень, а в першу чергу 
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законодавчого закріплення, яке в майбутньому дозволить створити розгалужену нормативну базу та до- 

зволить розвивати цю тематику в подальшому. 

Метою статті є дослідження процесу медіації як альтернативного методу вирішення спорів та ана- 

ліз переваг та недоліків медіаційного врегулювання конфліктів в українському суспільстві. 

Виклад основного матеріалу долідження. Незважаючи на нещодавню судову реформу Україні 

досить низький рівень довіри громадськості до судової гілки влади. Це пов‘язано із недосконалістю судо- 

вої системи, завантаженістю судів, затягуванням строків розгляду справи та недовіри до суддів. 

На сьогодні, все більша кількість осіб зацікавлена у вирішенні спорів іншими, альтернативними 

методами, без переведення конфлікту у судову площину. Досвід провідних європейських країн доводить, 

що альтернативні методи вирішення спорів є доволі ефективним способом уникнення судового процесу. 

Найпоширенішою та найефективнішою у Європі є медіація – спосіб вирішення сторонами конфлікту із за- 

лученням кваліфікованого посередника – медіатора, основним завданням якого є налагодження комунікації 

між сторонами та вирішення суперечки на взаємно вигідних умовах. 

В Україні медіацією почали цікавитися на початку 2000-х років. Саме тоді з’явились перші громад- 

ські організації, які взяли на себе навчання медіаторів та дослідження зарубіжного досвіду [2]. 

Однак, зважаючи на ментальні, економічні та соціальні відмінності європейських країн від Укра- 

їни дискусійним залишається питання про те, чи зможуть позасудові методи вирішення спорів належно 

функціонувати в Україні. 

П. 5.4 Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015– 

2020 рр., затвердженої Указом Президента України від 20.05.2015 р. №276, передбачено розширення спо- 

собів альтернативного (позасудового) врегулювання спорів, зокрема, шляхом практичного впровадження 

інституту медіації та посередництва [1]. 

Варто відзначити, що в українському законодавстві поняття медіації не закріплене на законодавчо- 

му рівні, а тому і відсутнє нормативне регулювання цього питання. 

Беручи до уваги особливості українського суспільства, у процесі медіації можна виділити ряд пе- 

реваг і недоліків: 

Позитивні сторонами цього процесу є: 

– короткий час вирішення конфлікту; 

– відсутність витрат, пов‘язаних із слуханням справи у суді 

– конфіденційність; 

– пошук рішення, яке буде задовільняти обидві сторони; 

– довільний вибір форм та методів вирішення спору. 

Щодо недоліків, то можемо визначити такі: 

– проводиться лише за згодою обох сторін по справі; 

– відсутність механізму контролю за виконанням рішень, прийнятих у ході проведення процедури 

медіації; 

– невелика кількість кваліфікованих медіаторів. 

Для України медіація є відносно новим явищем, яке потребує насамперед законодавчого закріплен- 

ня та широкого поширення серед громадськості. У США та країнах Європи ситуація трохи інша. Для при- 

кладу, у Великій Британії близько 80 % справ вирішуються у процесі медіації, а у США у деяких категоріях 

справ (цивільні, господарські та адміністративні) медіація є обов‘язковою. 

На розгляді Верховної Ради України знаходиться проєкт Закону «Про медіацію» від 19.05.2020 р., 

поданий Кабінетом Міністрів України. Згідно цього документу, медіація – добровільна, позасудова, конфі- 

денційна, структурована процедура, під час якої сторони за допомогою медіатора (медіаторів) намагаються 

врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів [4]. 

Незважаючи на відсутність законодавчого регулювання процедури медіації, в Україні все таки є 

власний досвід вирішення спорів цим методом, який підтверджує ефективність його функціонування. 

В Україні є Український Центр Медіації (далі – УЦМ), що створений при Києво-Могилянській Біз- 

нес-Школі. УЦМ має намір діяти у двох напрямах: навчання медіаторів (освітня сфера) і надання послуг 

незалежними едіаторами. На сьогодні головне завдання Центру – донести інформацію про медіацію як 

ефективний інструмент у вирішенні конфліктів та продемонструвати успішний досвід її застосування [3]. 

Авторами законопроекту визначена доволі широка сфера застосування медіації, яка окрім цивіль- 

них, сімейних, трудових, господарських, адміністративних спорів включає також і кримінальні прова- 

дження в яких можливий варіант примирення потерпілого з підозрюваним. Виключенням є конфлікти, які 
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впливають чи можуть вплинути на права і законні інтереси третіх осіб, які не беруть участі у медіації, та в 

інших випадках, передбачених законом [4]. 

Важливою ознакою медіації є те, що на відміну від судового процесу вона не є чітко регламентова- 

ною та структурованою, тому у сторін конфлікту є можливість самостійно побудувати цей процес. Сторони 

можуть самостійно обирати медіатора, обирати час та місце проведення процедури, обирати форми та 

методи. Під час розгляду справи у суді, сторони не мають таких можливостей. 

Зважаючи на те, що регулювання процедури медіації не закріплено нормативно, існує ряд про- 

блемних питань. 

Дискусійним є положення щодо особи медіатора як посередника у вирішенні спорів. Немає одно- 

значної думки чи повинна ця особа мати певну кваліфікацію медіатора чи це може бути особа, чия про- 

фесійна діяльність відноситься до іншої сфери (юрист або психолог). У проєкті Закону «Про медіацію» від 

19.05.2020 р. зазначено, що медіатором може бути фізична особа, яка має вищу освіту та пройшла базову 

підготовку у сфері медіації в Україні або за її межами 

Іншим проблемним питанням є обрання форм та методів проведення процедури. Тут може бути два 

варіанти: або вони обираються медіатором, який пропонує їх сторонам, або навпаки – сторони обирають 

форми та методи та обговорюють їх з посередником. На цьому етапі можуть виникати деякі розбіжності, 

що стосуються форм та методів здійснення медіації. Врегулювання цього питання покладається на сторін 

процесу, оскільки відсутнє будь-яке нормативне регулювання. 

Ще одним питанням для дискусій є виконання рішення, прийнятого в процесі медіації. Оскільки 

медіація не є юридично закріпленим способом вирішення конфлікту, то рішення прийняті сторонами не 

мають обов‘язкового характеру. Можливі випадки, коли одна із сторін відмовляється виконувати це рішен- 

ня, або виконує його неналежно. Виникає проблема відсутності гарантій виконання зобов‘язання сторона- 

ми по відношенню один до одного. 

Зважаючи на високий рівень корупції в українському суспільстві, існує небезпека неправомірного 

впливу сторін на медіатора з метою надання переваги одній із сторін задля вирішення спору на свою ко- 

ристь. 

Беручи до уваги досвід країн Європи, який показує ефективність медіації, доцільно забезпечити 

належний розвиток цього процесу в Україні. Першим кроком у забезпеченні функціонування інституту має 

стати прийняття Закону «Про медіацію», який буде визначити порядок здійснення та основні принципи 

медіації, а також права та обов‘язки медіатора та сторін конфлікту. 

Важливим кроком для запровадження інституту медіації на національну рівні має стати створен- 

ня мережі навчальних центрів, які будуть займатися підготовкою та підвищенням кваліфікації кадрів, які 

будуть забезпечувати процес медіації. Існуючі центри медіації є недостатньо ефективними та потребують 

реорганізації та оновлення. 

Висновки. Отже, медіація як процес позасудового вирішення спорів є доволі ефективним спосо- 

бом вирішення конфліктів, як показує досвід провідних європейських країн. 

Найбільш проблемним питанням є відсутність законодавчого акта, який буде регулювати цей про- 

цес. Прийняття Закону «Про медіацію» дозволить зробити процес медіації широко застосовуваним не 

лише на регіональних рівнях, а й на загальнонаціональному, що в свою чергу сприятиме популяризації 

медіаційного врегулювання конфліктів серед українського суспільства. 
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ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ 

СПРАВ З ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ НЕЗАКОННИМИ 

РІШЕННЯМИ, ДІЯМИ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНУ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ДОСУДОВЕ 

РОЗСЛІДУВАННЯ, ПРОКУРАТУРИ АБО СУДУ 

Досліджено окремі процесуальні особливості розгляду цивільних справ з відшкодування шкоди, завданої 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досу- 

дове розслідування, прокуратури або суду. Проаналізовано статус держави як сторони в цивільному процесі у 

цій категорії спорів. Зроблено висновок, що залежно від виду завданої шкоди може застосовуватися позовний 

та непозовний спосіб вирішення спорів. 

Ключові слова: відшкодування шкоди, матеріальна шкода, моральна шкода, позов, цивільний процес, 

суд, юрисдикція 
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Гнатив О., Манвелишвили И. 

Процессуальные особенности рассмотрения гражданских дел по возмещению вреда, причиненного 

незаконными решениями, действиями или бездействием органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность, досудебное расследование, прокуратуры или суда 

Исследовано отдельные процессуальные особенности при рассмотрении гражданских дел по возме- 

щению вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органа, осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование, прокуратуры или суда. Проанализировано 

статус государства как стороны в гражданском процессе в данной категории споров. Сделан вывод, что в 

зависимости от вида причиненного вреда может применяться исковой и неискового способ разрешения споров. 

Ключевые слова: возмещение вреда, материальный ущерб, моральный вред, иск, гражданский процесс, 

суд, юрисдикция. 

Hnativ O., Manvelishvilі I. 

Procedural features of consideration of civil cases on compensation of the damage caused by illegal decisions, 

actions or inaction of the authority carrying out operatively-search activity, pre-judicial investigation, prosecutor’s 

office or court 

Procedural features of consideration of civil cases on compensation of the damage caused by illegal decisions, 

actions or inaction of the authory carrying out operatively-search activity, pre-judicial investigation, prosecutor’s office 

or court 

The Constitution of Ukraine contains provisions that provide for the right of citizens to compensation for damage 

caused by illegal actions of officials in the exercise of their powers. The article examines some procedural features of 

civil cases for damages caused by illegal decisions, actions or omissions of the authority carrying out operational and 

investigative activities, pre-trial investigation, prosecution or court. 

The purpose of the article is to support the peculiarities of civil cases for compensation , illegal decisions, actions 

of inaction of the authority carrying out operational and investigative activities, pre-trial investigation, prosecutor’s 

office or court. 

The status of the state as a party in civil proceedings in this category of disputes is analyzed. It is concluded that, 

depending on the type of damage, a claim and non-claim method of dispute resolution can be used. Moral and material 

damage is subject to compensation. If the criminal proceedings are closed on the basis of an amnesty law or a pardon 

act, the right to compensation does not arise. 

It is important that the damage is reimbursed to the person in full, regardless of the fault of officials of the bodies 

carrying out operational and investigative activities, pre-trial investigation, prosecution and court. It is a guarantee that 

removes from the person whose rights have already been violated the obligation to prove the guilt or illegality of the 

actions of the authorities against him. 

The damage is compensated at the expense of the state budget of Ukraine. 

It should be noted that the exercise of a person’s right to compensation for damage caused by illegal decisions, 

actions or omissions of the body carrying out operational and investigative activities, pre-trial investigation, prosecution 

or court depends not only on its normative consolidation, but also on the existence of quality and effective implementation 

mechanism of this right. 

Keywords: reparation, pecuniary damage, non-pecuniary damage, claim, civil proceedings, court, jurisdiction. 

Постановка проблеми. Конституція України містить положення, якими передбачає право грома- 

дян на відшкодування шкоди, завданої незаконними діями посадових осіб під час здійснення ними своїх 

повноважень. 

Реалізація особою права на відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи без- 

діяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури 

або суду породжує процесуальні особливості, адже у практиці немає єдино правильного визначення відпо- 

відача у цій категорії справ (держава чи конкретний орган), у ЦК не встановлений розмір відшкодування 

моральної шкоди, тому це питання залишається без належного правового врегулювання. Судова практика 

демонструє, що є багато прогалин щодо повноважень судів цивільної юрисдикції у вирішені спорів щодо 

матеріальної та моральної шкоди. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремі аспекти процесуальних особливостей роз- 

гляду цивільних справ з відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльніс- 

тю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, 

розглядали Н. Ю. Голубєва, М. Р. Мазур, О. О Грін, І. В. Спасибо-Фатєєва та ін. Водночас ряд питань, 

пов’язаних із розглядом справ цієї категорії у межах цивільного судочинства залишаються маловивченими 

та потребують подальшого наукового дослідження. 

Мета статті – з’ясування особливостей розгляду цивільних справ з відшкодування шкоди, завданої 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, 

досудове розслідування, прокуратури або суду. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до ст. 56 Конституції України кожен має 

право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та мораль- 

ної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів міс- 

цевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб у процесі здійснення ними своїх повноважень [1]. 

Реалізація особою права на відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи без- 

діяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури 

або суду базується на нормах Конституції України, ЦК та ЦПК України, Закону України від 01 грудня 

1994 р. «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, 

досудового слідства, прокуратури і суду» та положенні про застосування Закону України «Про порядок 

відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно- 

розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду», затверджене наказом Мініс- 

терства юстиції, Генеральної прокуратури та Міністерства фінансів України від 04.03.1996 р. за № 6/5/3/41. 

Відповідно до ст. 1176 ЦК України, яка регулює питання відшкодування шкоди, що завдана вна- 

слідок незаконних рішень, дій чи бездіяльності органу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, 

досудове розслідування, прокуратури або суду, шкода, яка завдана фізичній особі внаслідок її незаконного 

засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування запо- 

біжного заходу, незаконного затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді 

арешту чи виправних робіт, підлягає відшкодовуванню державою у повному обсязі незалежно від наяв- 

ності вини посадових і службових осіб органу, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове 

розслідування, прокуратури або суду [2]. 

Право на відшкодування шкоди, яке завдане фізичній особі внаслідок незаконних дій органу, який 

здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, виникає у ви- 

падках, які прямо передбачені законом. 

У законодавстві України виокремлюються два різні способи реалізації права особи на відшкоду- 

вання шкоди: непозовний та позовний (залежно від виду завданої шкоди). 

Так, варто зауважити, що для відшкодування шкоди майнового характеру передбачається непозо- 

вний порядок у межах кримінального провадження шляхом звернення до відповідного органу, який закрив 

кримінальне провадження за реабілітивними обставинами або ухвалив виправдувальний вирок. Узагаль- 

нивши, можна зробити висновок, що майнову шкоду можуть нараховувати органи досудового розслідуван- 

ня, прокуратура чи суд [4, с. 195]. 

Відповідно до ст. 12 ЗУ «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними 

діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, про- 

куратури і суду» розмір відшкодовуваної шкоди, зазначеної в пунктах 1, 3, 4 статті 3 цього Закону, залежно 

від того, який орган провадив слідчі (розшукові) дії чи розглядав справу, у місячний термін з дня звернення 

громадянина визначають відповідні органи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове 

розслідування, прокуратура і суд, про що виносять постанову (ухвалу). Якщо кримінальне провадження 

закрито судом у процесі розгляду кримінальної справи в апеляційному або касаційному порядку, зазначені 

дії провадить суд, що розглядав справу в першій інстанції [5]. 

Науковці зазначають, що такий непозовний порядок, що передбачається законом, суперечить по- 

ложенням Конституції України, а також ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод, яка є гарантом на звернення до суду з будь-якою вимогою щодо своїх цивільних прав та обов’язків. 

Проте варто наголосити, що у разі незгоди з прийнятою постановою (ухвалою) про відшкодування 

шкоди громадянин відповідно до положень цивільного процесуального законодавства може оскаржити по- 

станову до суду, а ухвалу суду – до суду вищої інстанції в апеляційному порядку. 

Хочемо зазначити, що Верховний Суд у своїй постанові від 29 травня 2019 р. у справі № 522/1021/16- 

ц провадження № 14-136цс19 зазначив, що оскільки закон № 266/94-ВР не прописує вимоги щодо про- 

цесуальної форми документа, з яким особа має звернутися до суду за захистом свого порушеного права, то 

таким способом захисту згідно з положеннями статей 15, 16 ЦК України може бути, зокрема, звернення до 

суду з відповідною позовною заявою. 
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За правилами загального позовного порядку відповідно до норм цивільного судочинства особа 

має також право звернутися для компенсації моральної шкоди. Відповідно до ст. 23 ЦК України особа має 

право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав [2]. 

Позовна заява повинна відповідати вимогам ст. 175 ЦПК України. У позовній заяві про відшко- 

дування шкоди має бути викладений: зміст позовних вимог, іншими словами, має бути зазначено, в чому 

полягає заподіяна шкода, мають бути викладені обставини, які обґрунтовують позовні вимоги, особа має 

зазначити, якими саме неправомірними діями чи бездіяльністю завдана ця шкода. Особа має також надати 

документи, якими підтверджує свої позовні вимоги, після чого суд може відкрити провадження у справі 

або залишити позовну заяву без руху, повернути заяву, про що постановляє відповідну ухвалу. 

Аналізуючи підсудність категорії таких справ, варто звернутися до ч. 4 ст. 28 ЦПК. Законодавець 

передбачає, що в особи, якій завдана шкода незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що 

здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду є можливість 

пред’явити позов за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача [2]. 

Відповідно до п. 13 ч. 2 ст. 5 ЗУ «Про судовий збір» судовий збір не справляється за подання по- 

зовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 

органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, 

їх посадовою або службовою особою, а так само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю орга- 

нів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури або 

суду [3]. 

Якщо аналізувати, яка саме шкода може відшкодовуватися, то Ст. 3 ЗУ «Про порядок відшкодуван- 

ня шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури 

і суду» конкретизує, що громадянину може відшкодовуватися: 1. заробіток та інші грошові доходи, які він 

втратив внаслідок незаконних дій; 2. майно (в тому числі гроші, грошові вклади і відсотки за ними, цінні 

папери та відсотки за ними, частка у статутному фонді господарського товариства, учасником якого був 

громадянин, та прибуток, який він не отримав відповідно до цієї частки, інші цінності), конфісковане або 

звернене в дохід держави судом, вилучене органами досудового розслідування, органами, які здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, а також майно, на яке накладено арешт; 3. штрафи, стягнуті на виконан- 

ня вироку суду, судові витрати та інші витрати, сплачені громадянином; 4. суми, сплачені громадянином у 

зв’язку з поданням йому юридичної допомоги; 5. моральна шкода [5]. 

Шкода відшкодовується за рахунок коштів державного бюджету України. Майно, відповідно до 

чинного законодавства, повертається в натурі, а в разі його відсутності – відшкодовується за рахунок тих 

підприємств, установ, організацій, яким воно передано безоплатно [5]. 

Хочемо звернути увагу, що закон також пов´язує виникнення права на компенсацію моральної шко- 

ди внаслідок страждань, заподіяних громадянинові внаслідок фізичного чи психічного впливу, що при- 

звели до погіршень або позбавлення можливості для реалізації ним своїх звичок та бажань, погіршень у 

відносинах з людьми, та інших негативних наслідків, які мають моральний характер. 

Варто наголосити, що у позовній заяві має бути зазначений розмір відшкодування моральної шкоди 

в грошовій або іншій матеріальній формі. Хочемо зазначити, що на практиці питання про розмір відшко- 

дування моральної шкоди виникають доволі часто. У ЦК відсутній встановлений розмір відшкодування 

моральної шкоди, тому це питання залишається без належного правового врегулювання. 

У ст. 13 ЗУ «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями ор- 

ганів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і 

суду» законодавець зазначив мінімальний розмір моральної шкоди з огляду на установлений законодав- 

ством розмір заробітної плати на момент розгляду справи судом за кожен місяць перебування під слідством 

та судом. Цей розмір у є гарантованим мінімумом та не може бути зменшений [5]. 

Розмір відшкодування моральної шкоди залежить від певних чинників, а саме: від характеру та 

обсягу страждань (фізичного болю, душевних і психічних страждань тощо), яких зазнав позивач, а також 

має значення можливість відновлення немайнових втрат, їхня тривалість, тяжкість вимушених змін у його 

життєвих і суспільних стосунках, ступінь зниження престижу, репутації, час та зусилля, необхідні для 

відновлення попереднього стану, і сама можливість такого відновлення у необхідному чи повному обсязі. 

Особа, якій завдали шкоди незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює 

оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, виступатиме позивачем, 

якщо звернеться до суду з позовною заявою, але в науковій літературі та судовій практиці немає єдиної 

відповіді, хто буде відповідачем. Це питання є дискусійним. 

Аналізуючи ч. 2 ст. 48 ЦПК України можна зробити висновок, що держава як учасник цивільних 

відносин – належний відповідач у справах про відшкодування шкоди, яка заподіяна органом державної 

влади, їх посадовою або службовою особою, адже відповідно до ч. 2 ст. 48 ЦПК України позивачем і від- 

повідачем можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава [2]. 

Ми схильні вважати, що у цій категорії справ держава бере участь у судовому процесі як відповідач 

через конкретний орган державної влади, як демонструє практика, через орган, дії якого завдали шкоду 

позивачу. Варто також зауважити, що залученість або незалученість до участі в таких категоріях спорів 

органу, дії якого завдали позивачу шкоду, не впливає на правильність визначення належного відповідача у 

справі, оскільки відповідачем є держава, а не певний державний орган. 

Велика Палата Верховного Суду у своїй постанові від 27 листопада 2019 р. в справі № 242/4741/16-ц 

(провадження № 14-515цс19) зазначила, що «з урахуванням того, що саме на державу покладено обов’язок 

запровадити внутрішні процедури, які посилять прозорість і ясність їхніх дій, мінімізують ризик помилок і 

сприятимуть юридичній визначеності в цивільних правовідносинах, Велика Палата Верховного Суду вва- 

жає за необхідне вказати, що належним відповідачем у справах про відшкодування шкоди, завданої орга- 

ном державної влади, їх посадовою або службовою особою, є держава як учасник цивільних відносин, як 

правило, в особі органу, якого відповідач зазначає порушником своїх прав [1]. 

Варто зазначити, що у своїй практиці Верховний Суд не має єдиного підходу щодо визначення на- 

лежного відповідача у справах про відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, їх посадовою 

або службовою особою. 

Після відкриття провадження у справі суд, який вирішує спір, має з’ясувати законність доводів 

позивача щодо обґрунтування ним як обставин спричинення, так і розміру моральної шкоди, дослідити та 

оцінити надані докази, визначити конкретний розмір моральної шкоди, зважаючи на засади верховенства 

права, вимоги розумності, виваженості та справедливості, а також має заслухати та взяти до уваги закон- 

ність та аргументованість доводів відповідача. 

Відповідно до ст. 263-265 ЦПК України суд постановляє рішення, яке повинно ґрунтуватися на 

засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим [2]. 

У науковій літературі законним вважається рішення, яке ухвалене судом відповідно до норм мате- 

ріального права із дотриманням норм процесуального права. Обґрунтованим визнається рішення, ухвалене 

на підставі повного і всебічного з`ясування обставин, на які сторони посилаються, доводячи свої вимоги і 

заперечення, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні. 

Під час ухвалення рішення суд вирішує, зокрема, чи були обставини (факти), якими обґрунтовува- 

лися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються, чи є інші фактичні дані, які мають 

значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження, які правовідносини сторін випливають із 

встановлених обставин. 

У мотивувальній частині рішення зазначаються фактичні обставини, встановлені судом, та зміст 

спірних правовідносин, з посиланням на докази, на підставі яких встановлені відповідні обставини, чи 

були і ким порушені, не визнані або оспорені права, свободи чи інтереси, за захистом яких було звернення 

до суду. 

Варто також зазначити, що після винесення рішення сторони мають 30 днів на подання апеляції, 

адже ЦПК не встановлює обмеження для кола рішень судів першої інстанції, що підлягають апеляційному 

оскарженню. Таке обмеження законодавець передбачив лише для ухвал, із яких оскарженню підлягають 

лише прямо передбачені ст. 353 ЦПК України. 

Так, відповідно до ст. 352 ЦПК України, учасники справи, а також особи, які не брали участі у 

справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, мають право оскар- 

жити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково [2]. 

Аналізуючи практику Верховного Суду можна побачити, що є чимало рішень у цій категорії справ, 

це можна пояснити складністю визначення моральної шкоди та доволі специфічним порядком відшкоду- 

вання матеріальних прав. Перегляд рішення у суді в касаційному порядку слугує додатковою гарантією за- 

конності рішення суду першої або апеляційної інстанції, особливість якого полягає в перевірці дотримання 

судами, які вирішували спір норм матеріального і процесуального права під час постановлення рішення. 

Іншими словами основним завданням касаційного суду є контроль за однаковим застосуванням нижчими 

судами законодавства України. 



Гнатів О., Манвелішвілі І. 

Процесуальні особливості розгляду цивільних справ з відшкодування шкоди, завданої незаконними ... 
Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Трудове право. 

Міжнародне приватне право. Господарське право. Господарсько-процесуальне право. 

130 ISSN 2524-0129 (Print) / ISSN (2664-5718) (Online). Актуальні проблеми правознавства. 3 (23)/2020 131 ISSN 2524-0129 (Print) / ISSN (2664-5718) (Online). Актуальні проблеми правознавства. 3 (23)/2020 

 

 

Касаційний перегляд варто відносити до постапеляційних процесуальних форм перегляду судових 

рішень, які обумовлені їх оскарженням сторонами, що здійснюється судом касаційної інстанції у встанов- 

леному законом порядку. 

Висновки. З огляду на вищесказане можна сказати, що реалізація особою права на відшкодування 

шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшу- 

кову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду залежить не лише від його нормативного 

закріплення, а й від існування якісного та дієвого механізму реалізації цього права. 
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ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА ЕКОЛОГІЧНОГО ОБОВ’ЯЗКУ 

Розкрито актуальність та значущість приділення належної уваги дослідженню поняття та струк- 

тури екологічного обов’язку. Проаналізовано наукові точки зору щодо поняття та структури екологічного 

обов’язку, виокремлено основні характеристики та особливості екологічних обов’язків. Досліджено основні 

концептуальні підходи до розкриття змісту екологічного юридичного обов’язку. Розвиваючи погляди науковців, 

визначено принципи, на яких ґрунтуються екологічні обов’язки. 

Ключові слова: екологічні обов’язки, правовий статус, юридичні обов’язки структура, складові елемен- 

ти, екологічне право. 

Бібл.: 10. 

Зыгрий О., Крамарчук С., Крамарчук Т. 

Понятие и структура экологической обязанности 

Раскрыты актуальность и значимость уделения должного внимания исследованию понятия и 

структуры экологических обязанностей. Проанализированы научные точки зрения относительно понятия и 

структуры экологической обязанности, выделены основные характеристики и особенности экологических об- 

язанностей. Исследованы основные концептуальные подходы к раскрытию содержания экологического юриди- 

ческой обязанности. Развивая взгляды ученых, определены принципы, на которых основываются экологические 

обязанности. 

Ключевые слова: экологические обязанности, правовой статус, юридические обязанности, структура, 

составные элементы, экологическое право. 

Zyhrii O., Kramarchuk S., Kramarchuk T. 

The concept and structure of environmental responsibility 

Environmental duty is a way of enforcing environmental rights, where their effectiveness is conditional on 

reality. If environmental law is the sphere of power and will of the individual, then environmental duty is the sphere of 

necessity and subordination. 

It is important that the environmental responsibilities are assigned to the obligated person, who must choose 

one of the legally prescribed options. She must take certain actions or refrain from them. 

Legal obligations must be exercised within or outside the legal relationship. Within the legal relationship, the 

legal obligation is subject to specification: the authorized party is determined, the object is defined, the content and 

limits of the behavior of the obligated person are specified. 

A feature of environmental responsibilities is their predominant implementation outside the legal relationship. 
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Thus, legal obligations are based on the principles of priority of public interest over individual. This is 

manifested as follows: 

1) sometimes the participants of ecological and legal relations are not free to impose legal obligations on them 

and determine their scope; 

2) legal obligations are defined by law and do not provide for regulation by the participants of environmental 

legal relations; 

3) the model of correct behavior is formed not by the bearers of legal obligations, but by the state in the person 

of authorized subjects of public authority; 

4) fulfillment of a legal obligation in the field of environmental law is carried out with the help of an imperative 

nature, the provision of force of state coercion, the focus on achieving the common good; 

5) bearers of environmental obligations are not free to choose to perform them, the state controls the 

implementation of legal obligations in the field of environmental rights. Failure to do so leads to bringing the violator 

to justice; 

6) if in private law the decision on whether to bring the violator to justice for failure to fulfill a legal obligation 

depends almost entirely on the opinion of the other party, in environmental law the issue of prosecution and the magnitude 

of this responsibility is decided by the commissioners. bodies within their powers; 

7) there are rights in environmental legislation that are considered as responsibilities. 

Keywords: environmental responsibilities, legal status, legal responsibilities, structure, components, 

environmental law. 

Постановка проблеми. В умовах посиленого використання природних ресурсів та підвищеної 

уваги до екологічної обстановки важливого значення набуває проблема чіткого визначення в законодав- 

стві екологічних обов’язків громадян. Забезпечення та реалізація контролю за дотриманням екологічних 

обов’язків громадян мають стати одним із пріоритетних напрямів державної екологічної політики в Украї- 

ні, а також предметом наукових досліджень у цій сфері. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Дослідженню екологічних обов’язків громадян 

присвячено праці українських науковців, а саме: В. Андрейцева, Г. Анісімової, В. Попова, М. Краснової, 

О. Колбасова, Н. Малишевої, Т. Слинько та ін. Однак сутність поняття екологічного обов’язку громадян у 

різних джерелах трактують дещо по-різному, а також не повною мірою досліджено структуру екологічних 

обов’язків громадянина. 

Мета статті полягає в з’ясуванні визначення поняття екологічних обов’язків громадянина на осно- 

ві аналізу нормативно-правових актів природоохоронного спрямування та уточнення їхньої структури. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Екологічний обов’язок є важливим способом забезпе- 

чення екологічних прав, умовою їхньої ефективності та реальності. Якщо екологічне право є сферою влади 

й волі індивіда, то екологічний обов’язок є сферою необхідності та підпорядкування [3, с. 71]. 

Екологічні обов’язки належать зобов’язаній особі, яка має обрати один із передбачених правом 

варіант поведінки, тобто здійснювати певні дії або утримуватись від них. У цьому випадку право визначає 

межі необхідної поведінки. Серед головних характеристик екологічних обов’язків варто виокремити такі: 

1) екологічні обов’язки є елементом механізму регулювання правових екологічних відносин, за до- 

помогою якого визначається, яким чином з погляду права має діяти особа у певних життєвих умовах і які 

наслідки на неї чекають у разі порушення відповідних вимог; 

2) екологічні обов’язки закріплюють зразок (еталон, стандарт) правомірної поведінки громадяни- 

на, встановлюють наслідки для особи в разі її порушення, тобто ці обов’язки слугують правовим критері- 

єм щодо оцінювання поведінки особи як необхідної чи забороненої та для визначення можливих правових 

наслідків; 

3) виконання екологічних обов’язків забезпечуються погрозою застосування державного примусу. 

Останній виконує, перш за все, роль гарантії, що необхідна на випадок можливих порушень норми. Ви- 

рішальним у такому разі має бути варіант добровільного дотримання юридичних правил, що базується на 

внутрішньому переконанні особи в правильності (доцільності та справедливості) покладених на неї еколо- 

гічних обов’язків, сприйманні їх як легітимних вимог. Але незважаючи на вищесказане, їх обов’язковість 

підтримується силою державного впливу та погрозою застосування примусу; 

4) екологічні обов’язки мають певні форми свого зовнішнього вираження, тобто закріплюються в 

спеціальних джерелах: правових звичаях, нормативно-правових актах, судових прецедентах тощо. Саме 

джерела права роблять доступними для громадськості та суб’єктів господарювання стандарти правомірної 

поведінки у галузі екологічних правовідносин і наслідки в разі відхилення від них. Норми екологічного 

права в нашій країні закріплюються здебільшого в нормативно-правових актах; 

5) у змісті екологічних обов’язків переважає публічно-правовий елемент. У приватному й публіч- 

ному праві сформовано різні моделі взаємодії елементів суб’єктивного права та юридичного обов’язку. 

Основними з них є такі три моделі: перша – суб’єктивне право на власні дії кореспондує обов’язок вчиняти 

певні дії; друга – суб’єктивне право на дію іншої особи відповідає обов’язку вчинити конкретну дію; третя 

– суб’єктивне право на власні дії веде до обов’язку утриматися від вчинення певної дії. В практиці публіч- 

ного права, крім означених вище трьох моделей взаємозв’язку елементів юридичних прав та обов’язків, 

наявні ще дві: 1) обов’язку вчиняти конкретні дії, з одного боку, кореспондує повинність щодо вчинення 

певних дій, з іншого боку; 2) обов’язку вчиняти конкретні дії відповідає зобов’язання утримуватися від 

вчинення певних дій. 

Отож, реалізація юридичних обов’язків, як і реалізація суб’єктивних прав, має відбуватися або в 

межах правовідносин, або поза ними. Відповідно, у межах правовідносин юридичний обов’язок, визначе- 

ний за допомогою норм права, підлягає конкретизації: визначається уповноважена сторона, окреслюється 

об’єкт, уточнюється зміст і межі поведінки зобов’язаної особи. 

Особливістю екологічних обов’язків є їх переважна реалізація поза правовідносинами. Зокрема, до 

таких обов’язків належать: 

– не знищувати і не пошкоджувати газони, самовільно не знищувати та не висаджувати дерева, 

кущі тощо; «не вивозити і не звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, 

листя» [4]; 

– «утримуватися від торгівлі лікарськими і декоративними видами рослин та їх частинами (корені, 

стебла, плоди тощо), зібраними в порядку загального використання природних рослинних ресурсів» [5]; 

– «не поводитися жорстоко із тваринами, сприяти відтворенню відновлюваних об’єктів тваринного 

світу» [6]; 

– «забезпечувати охорону, захист, відтворення і підвищення продуктивності лісових насаджень, 

посилення їхніх корисних властивостей та покращення родючості ґрунтів, виконувати інші заходи відпо- 

відно до вимог лісового законодавства; дотримуватися правил і норм використання лісових ресурсів; вести 

лісове господарство та використовувати лісові ресурси способами, які не завдають шкоди навколишньому 

природному середовищу» тощо [7]. 

Оскільки системність права виявляється не лише на рівні юридичних норм, а також і на інших 

рівнях, суб’єктивні юридичні права й обов’язки становлять «систему, тобто сукупність елементів, що зна- 

ходяться у відносинах (зв’язках) між собою і утворюють певну цілісність» [10, с. 427]. 

Сьогодні в наукових юридичних працях представлено кілька підходів щодо розкриття змісту еко- 

логічного юридичного обов’язку. 

Першим прийнято вважати так званий «поелементний» підхід. Основою його є виокремлення у 

юридичному обов’язку певних частин за аналогією із правомочностями, які становлять суб’єктивне пра- 

во. Проте визначеності щодо кількості й змісту цих елементів у науковій літературі немає. Поелементний 

підхід отримав розвиток ще у дореволюційному правознавстві. Науковець Ф. В. Тарановський поділяв всі 

юридично обов’язкові дії на три групи: 

1) щось робити; 

2) чогось не робити; 

3) щось терпіти. 

Дослідник вважав, що до кожного із зазначених обов’язків є відповідне чуже право. Така модель 

сутності юридичного обов’язку грунтується на принципах протилежності поведінки зобов’язаного та упо- 

вноваженого суб’єкта, а також спирається на положення про те, що юридичні обов’язки є засобом задо- 

волення інтересів уповноваженої особи [9, с. 156]. 

С. С. Алексєєв виокремлює в структурі обов’язку інші три елементи (необхідності). Окрім обов’язку 

діяти й обов’язку дотримуватися приписів, він вказує ще на одну необхідність, а саме – обов’язок нести 

відповідальність, себто зазнавати державно-примусового впливу за здійснене правопорушення [1, с. 130]. 

Позицію С. С. Алексєєва поділяє С. А. Комаров. Вчений виокремлює три форми, в яких може ре- 

алізовуватися правовий обов’язок: 

1) пасивна поведінка – утримання від заборонених дій; 

2) активна поведінка – здійснення конкретних дій; 

3) заходи юридичної відповідальності – отримання обмежень у правах особистого, майнового чи 

організаційного характеру. 
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Поелементний підхід до змісту юридичного обов’язку представлений також у наукових досліджен- 

нях М. І. Матузова та Б. М. Семенко, які виокремили такі «чотири елементи обов’язку: 

1) необхідність здійснення певних дій; 

2) необхідність утриматися від певних дій; 

3) необхідність вимагати здійснення або нездійснення певних дій; 

4) необхідність відповідати за невчинення певних дій» [8, с. 33]. 

Наведений підхід до характеристики екологічних обов’язків видається нам найбільш обґрунтова- 

ним. Відповідно, екологічні обов’язки передбачають: 

а) необхідність вчинення певних дій або утримання від них; 

б) необхідність реагувати на законні вимоги вповноваженої особи; 

в) необхідність не чинити перешкод уповноваженій особі користуватися тими благами, на які вона 

має законне право; 

г) необхідність приймати заходи державного примусу в випадку невиконання своїх обов’язків. 

Доцільно зазначити, що в науковій юридичній літературі означений елемент юридичного обов’язку 

формулюється дещо вужче через вказівку лише на необхідність зазнавання заходів юридичної відповідаль- 

ності. На нашу думку, порушення екологічних обов’язків, крім юридичної відповідальності, також може 

мати наслідками застосування заходів для припинення правопорушень, а також прийняття заходів право- 

вого захисту, або ж правовідновних заходів. Так, засобами правового захисту може бути відшкодування 

нанесеної шкоди, вилучення незаконно добутих природних ресурсів та виготовленої із них продукції, кон- 

фіскація засобів з допомогою яких здійснено правопорушення. 

За іншою концепцією зміст юридичного обов’язку складається із обов’язків діяти та утримува- 

тися від дій. Прихильником такого підходу є В. С. Ем. Дослідник поділяє обов’язки за своїм змістом на 

обов’язки активного та пасивного типу. У складі обов’язків пасивного типу В. С. Ем виокремлює такі еле- 

менти: імпліцитні заборони та обов’язки-принципи. 

Імпліцитні заборони – це заборони, які вводяться до складу позитивного обов’язку з допомогою 

встановлення санкцій за його невиконання. Цей вид заборон ґрунтується на тому, що позитивні обов’язки 

та заборони є взаємно визначеними. Підтвердженням цього тезису є глава 7 КУпАП, яка охоплює велику 

кількість складів адміністративних порушень, об’єктом яких є навколишнє природне середовище. Фак- 

тично цим законодавець визначає заборонені варіанти поведінки, а отже, вказує на обов’язок утриматися 

від певних дій (не псувати земельні угіддя, не забруднювати їх радіоактивними й хімічними речовинами, 

нафтопродуктами, виробничими й іншими відходами, неочищеними стічними водами, вживати заходи зі 

знищення бур’янів; не забруднювати й не засмічувати водні ресурси; не здійснювати незаконну порубку та 

пошкодження дерев і чагарників тощо). 

Заборону на найнебезпечніші види дій щодо навколишнього природного середовища подано у 

Кримінальному кодексі України в вигляді відповідних складів злочинів. Варто зазначити, що як адміні- 

стративні, так і кримінальні правові порушення належать до правопорушень у сфері публічного права. 

Основною їхньою відмінністю від приватно-правових порушень є те, що в приватно-правових відносинах 

вирішення питання щодо того, чи притягати порушника до юридичної відповідальності, практично по- 

вністю залежить від думки другої сторони відносин. До прикладу, покупець, що придбав товар із певними 

недоліками, самостійно має вирішити, чи звертатися йому до продавця з приводу обміну товару на більш 

якісний, чи повернути товар та вимагати повернення сплачених коштів, а за наявності обґрунтованих під- 

став – відшкодування завданої шкоди. І лише в випадку виникнення спору щодо самого факту здійснення 

правопорушення або щодо визначеної міри відповідальності його буде направлено для вирішення в суді. 

Ті самі види відповідальності, які належать до публічно-правових (а порушення екологічних 

обов’язків належать саме до цієї групи), навпаки орієнтовані на те, щоб незалежно від того, яку позицію 

займе особа, чиї інтереси були порушені, питання притягнення до відповідальності та міри цієї відпові- 

дальності вирішувалися лише уповноваженими органами. 

Обов’язки-принципи – це обов’язки, функція яких виявляється шляхом встановлення загальної 

заборони щодо порушення закону. До цих обов’язків належать названі у статті 12 Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища» такі зобов’язання: берегти природу, раціонально вико- 

ристовувати її ресурси; здійснювати діяльність з дотриманням вимог екологічної безпеки; не порушувати 

екологічні права й законні інтереси інших суб’єктів тощо. 

Наступний підхід до розкриття структури екологічного обов’язку базується на аналогії із виробле- 

ною теорією права, структурою права. Так, за класифікацією Р. Алексі, права-вимоги є «трьохкомпонент- 

ними відносинами, першим елементом у яких є бенефіціар, або носій права (а), другим – адресат права (b), 

а третім – предмет права (S). Якщо а має по відношенню до b право на S, то b має обов’язок щодо S перед 

а, і навпаки» [2, с.122]. 

Якщо право у своїй структурі зазвичай має адресата, структура обов’язку часто може обмежувати- 

ся такими елементами як предмет обов’язку і носій обов’язку, не маючи адресата. 

Щодо носія екологічного обов’язку, то для того, щоб певна особа могла мати суб’єктивні права й 

юридичні обов’язки, вона має бутиьправоздатною, а для того, щоби самостійно здобувати й реалізовувати 

свої суб’єктивні права та юридичні обов’язки, – ще й дієздатною. Якщо особа є правоздатною, але не дієз- 

датною (наприклад, через свій вік чи стан здоров’я), то у правовідносини разом із нею вступає інша особа, 

що володіє дієздатністю й виступає її представником. 

Суб’єкт права повинен відповідати таким ознакам: 

1) бути зовнішньо відокремленим; 

2) бути персоніфікованим (індивідуалізованим); 

3) мати свідомість, могти самостійно виражати свою волю; 

4) бути суб’єктом права, який може бути визнаним у відповідній правовій системі. 

Нормативно-правові акти, що стосуються екології, зазвичай, не містять спеціальних положень і 

приписів щодо визначення правосуб’єктності – як екологічної, так і її різних видів (земельної, водної 

тощо). 

Екологічна правоздатність – є невід’ємною властивістю кожного індивіда, який є правоздатним 

протягом свого життя незалежно від здоров’я та віку. Це можливість суб’єкта мати певні права та обов’язки 

від народження до смерті. Ці права є невід’ємними й невідчужуваними, вони забезпечують в екології єд- 

ність приватних та публічних інтересів. Зміст екологічної правоздатності кожної особи завжди є конкрет- 

ним, але також динамічним, тому що залежить від характеру відносин та специфіки правового режиму. 

Висновки. Аналіз наведених вище теоретико-методологічних положень науковців щодо розуміння 

сутності екологічного обов’язку та його структури дав змогу зробити такі висновки: 

Екологічні обов’язки характеризуються такими ознаками: 

вони є елементом механізму регулювання правових екологічних відносин; 2) закріплюють зразок 

(еталон, стандарт) правомірної поведінки громадянина, встановлюють наслідки для особи в разі її пору- 

шення, слугують правовим критерієм щодо оцінювання поведінки особи як необхідної чи забороненої та 

для визначення можливих правових наслідків; 3) виконання екологічних обов’язків забезпечуються погро- 

зою застосування державного примусу; 4) мають певні форми свого зовнішнього вираження, тобто закрі- 

плюються в спеціальних джерелах: правових звичаях, нормативно-правових актах, судових прецедентах 

тощо; 5) в їхньому змісті переважає публічно-правовий елемент. 

В екологічному праві юридичні обов’язки ґрунтуються на принципах пріоритету суспільного ін- 

тересу над індивідуальним. Зокрема, це виявляється у тому, що: переважно учасники еколого-правових 

відносин не є вільними в покладенні на них юридичних обов’язків та визначенні їхнього обсягу; юридич- 

ні обов’язки в екологічному праві, зазвичай, визначаються нормативно і не передбачають регулювання   

із сторони учасників екологічних правових відносин; модель правильної поведінки формують не носії 

юридичних обов’язків, а держава в особі уповноважених суб’єктів публічної влади; виконання юридич- 

ного обов’язку в сфері екологічного права здійснюється зазвичай за допомогою їхнього імперативного 

характеру, забезпеченості силою державного примусу, направленості на досягнення загальних благ; носії 

екологічного обов’язку не є вільні у виборі щодо їхнього виконання, держава скурпульозно контролює за 

виконанням юридичного обов’язку в сфері екологічних прав, невиконання веде до притягнення порушника 

до юридичної відповідальності; якщо у приватно-правових відносинах вирішення питання щодо того, чи 

притягувати порушника до юридичної відповідальності за невиконання юридичного обов’язку, практично 

повністю залежить від думки другої сторони відносин, то в екологічному праві питання щодо притягнення 

до відповідальності та величини цієї відповідальності вирішують уповноважені органи у межах своїх по- 

вноважень; в екологічному законодавстві є права, які розглядаються як обов’язки. 
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ПЕРЕВІЗНИК ЯК СУБ’ЄКТ ДОГОВІРНИХ 

ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З НАДАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ 

Досліджено поняття перевізника як суб’єкта договірних зобов’язань з надання транспортних послуг. 

З’ясовано поняття перевізника у міжнародних нормативно-правових актах та чинному законодавстві Украї- 

ни, звичаях ділового обороту. Усі легальні дефініції перевізника класифіковано на дві групи: 1) в змісті яких ак- 

центується увага на об’єкті перевезення; 2) в змісті яких зазначається об’єкт перевезення та вид транспорту. 

На підставі проведеного дослідження запропоновано модельне поняття перевізника та сформульовано основні 

вимоги до нього як суб’єкта договірних зобов’язань з надання транспортних послуг. Розмежовано поняття 

перевізника із найбільш близькими за змістом поняттями: національний перевізник, фактичний перевізник, по- 

слідовний перевізник, замінюючий перевізник. 

Ключові слова: перевізник, національний перевізник, фактичний перевізник, послідовний перевізник, за- 

мінюючий перевізник. 

Лукасевич-Крутнык И. 

Перевозчик как субъект договорных обязательств по предоставлению транспортных услуг 

Статья посвящена исследованию понятия перевозчика как субъекта договорных обязательств по 

предоставлению транспортных услуг. В ней установлено понятие перевозчика в международных нормативно- 

правовых актах и законодательстве Украины, обычаях делового оборота. Все легальные дефиниции пере- 

возчика классифицированы на две группы: 1) в содержании которых акцентируется внимание на объекте 

перевозки; 2) в содержании которых указывается объект перевозки и вид транспорта. На основании про- 

веденного исследования предложено модельное понятие перевозчика и сформулированы основные требования 

к нему как субъекта договорных обязательств по предоставлению транспортных услуг. Разграничены поня- 

тия перевозчик с наиболее близкими по смыслу понятиями: национальный перевозчик, фактический перевозчик, 

последовательный перевозчик, заменяющий перевозчик. 

Ключевые слова: перевозчик, национальный перевозчик, фактический перевозчик, последовательный 

перевозчик, заменяющий перевозчик. 

Lukasevych-Krutnyk I. 

Carrier as a subject of contractual obligations to provide transport services 

The article is devoted to the study of the concept of carrier as a subject of contractual obligations for the 

provision of transport services. Its relevance is due to the fact that, taking into account the European integration 

vector of our state, the legislation of Ukraine, including in the field of contractual regulation of transport services, 

must go the way of maximum approximation to European standards. In this context, reference should be made to the 

Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the EU and the EU Commission on 

general guidelines for quality assurance in the design of Community legislation of 22 December 1998 (1999 / C 73/01), 

the preamble to which states that clear, simple and clear drafting of legislation by the members of the Community is 

necessary, as such acts must be transparent and understandable to the public and participants in economic relations; 

concepts or terminology specific to any national legal system should be used with caution. 

It is important that the terminology is stable, uniform both within such an act and in the whole array of existing 

acts, in particular those relating to one area of regulation. Identical concepts should be expressed in the same terms as 

far as possible, without deviating from their meaning in ordinary, legal or technical language. Given this, the analysis 

through the prism of the established requirements of the conceptual apparatus, which is used in the legislation of 

Ukraine in the regulation of contractual relations for the provision of transport services. 

The purpose of the study is to formulate the concept and define the legal requirements for the carrier as a 
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subject of contractual obligations to provide transport services in accordance with international and national law of 

Ukraine, distinguishing the concept of carrier with other closest concepts. 

The concept of carrier in international regulations and legislation of Ukraine is clarified and legal definitions 

are classified into two groups: 1) in the content of which attention is focused on the object of transportation; 2) in the 

content of which the object of transportation and the type of transport are indicated. 

Based on the analysis of special features inherent exclusively to the carrier, the model concept of the carrier  

is proposed: “The carrier is a natural or legal person who has entered into a contract of carriage, owns or otherwise 

legally owns vehicles and this type of transportation requires its receipt». 

The main requirements to the carrier as a subject of contractual obligations for the provision of transport 

services are formulated: 1) it is a party to the contract of carriage, which undertakes to provide transport services on a 

paid contractual basis; 2) it is a person who on the basis of ownership or other legal grounds owns a vehicle and carries 

out its operation; 3) obtaining a license, if the implementation of this type of transportation requires its receipt. 

The concepts of «national carrier», «actual carrier», «consecutive carrier», «substitute carrier» are 

distinguished. The content of the terms «actual carrier» and «substitute carrier» has been found to be identical. The 

introduction of the concept of the actual carrier is associated with the definition of the liability of the carrier as a 

party to the contract. In cases where all or part of the carriage is entrusted to the actual carrier, the carrier under the 

contract remains responsible for all carriage. It is argued that the carrier may transfer the performance of the contract 

of carriage to the actual carrier only in cases where this is established in the content of the contract of carriage. The 

successive carrier, in contrast to the actual carrier, is a party to the contract of carriage and, as a rule, is responsible 

for the part of the carriage that he performed. 

Keywords: carrier, national carrier, actual carrier, successive carrier, substitute carrier. 

Постановка проблеми. У зв’язку з євроінтеграційним вектором нашої держави законодавство 

України, в тому числі в сфері договірного регулювання надання транспортних послуг, має пройти шлях 

максимального наближення до європейських стандартів. У цьому контексті варто звернути увагу на Між- 

інституційну угоду між Європейським парламентом, Радою ЄС та Комісією ЄС щодо загальних наста- 

нов, спрямованих на забезпечення якості проєктування законодавства Співтовариства від 22 грудня 1998 р. 

(1999/С 73/01), у преамбулі якої зазначено, що просте й чітке проєктування законодавчих актів учасниками 

Співтовариства є необхідним, оскільки такі акти мають бути прозорими та зрозумілими для громадськості 

й учасників економічних відносин. Важливо, щоб використана термінологія була стійкою, єдиною як у 

межах такого акта, так і в усьому масиві вже чинних актів, зокрема тих, що стосуються однієї сфери регу- 

лювання. Ідентичні поняття мають бути виражені однаковими термінами, наскільки це можливо, без від- 

хилення від їхнього значення у звичайній, юридичній чи технічній мові. З огляду на вказане актуального 

значення набуває аналіз понятійного апарату, який використовується в законодавстві України при регулю- 

ванні договірних відносин з надання транспортних послуг, крізь призму встановлених вимог. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суб’єкти договірних відносини з надання транспорт- 

них послуг неодноразово ставали предметом наукових досліджень у працях українських та зарубіжних 

цивілістів, серед яких І. О. Безлюдько, М. І. Брагінський, В. В. Вітрянський, І. В. Булгакова, Т.В. Гриняк, 

У. П. Гришко, І. А. Діковська, О. В. Клепікова, Т. О. Колянковська, О. С. Кужко, В. С. Ломака, В. В. Луць, 

А. О. Мінченко, С. Ю. Морозов, О. М. Нечипуренко, Н. С. Нечипоренко, В. А. Попов, Д. А. Рябікін, Г. В. Са- 

мойленко, Л. Я. Свистун, Є. Д. Стрельцова, М. Л. Шелухін та багато інших. Проте такі наукові доробки сто- 

сувались, як правило, суб’єктного складу окремих різновидів договорів, що опосередковують зобов’язання 

з надання транспортних послуг, а загальне поняття та законодавчі вимоги до перевізника як суб’єкта до- 

говірних зобов’язань з надання транспортних послуг не було досліджено належним чином. Тому зазначена 

тематика є цікавою як з теоретичної, так і з практичної точок зору. 

Метою дослідження є формулювання поняття та визначення законодавчих вимог до перевізника 

як суб’єкта договірних зобов’язань з надання транспортних послуг відповідно до норм міжнародного та  

національного законодавства України, розмежування поняття перевізника з іншими найбільш близькими 

за змістом поняттями. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У національному законодавстві України різного рівня 

закріплено більше сорока визначень понять перевізника [1]. Спершу звернемо увагу на дефініції, сформу- 

льовані в міжнародних нормативно-правових актах, ратифікованих Україною. Так, відповідно до Афінської 

конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 р., «перевізник» означає особу, якою або від 

імені якої укладено договір перевезення, незалежно від того, чи здійснює фактично перевезення він сам 

чи перевізник, який його замінює [2]. В Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення 

пасажирів і багажу 1973 р. під перевізником потрібно розуміти будь-яку особу, яка як професійний пере- 

візник, але діє по-іншому, ніж особа, яка експлуатує таксі, чи особа, що надає в найм транспортні засоби з 

водієм, зобов’язується з метою виконання індивідуального або колективного договору перевезення пере- 

везти одну або кілька осіб і – у відповідних випадках – їхній багаж, незалежно від того, сама вона виконує 

це перевезення чи ні [3]. В Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу 1997 р. 

під перевізником запропоновано розуміти юридичну або фізичну особу, яка здійснює міжнародні переве- 

зення пасажирів і багажу та зареєстрована як суб’єкт підприємницької діяльності згідно із законодавством 

держави місцезнаходження [4]. 

У більшості двосторонніх міжнародних договорів щодо перевезення, підписаних Україною, під пе- 

ревізником розуміється компетентна особа відповідно до законодавства обох держав, яка має «ліцензію», 

«повноваження» на здійснення відповідного виду перевезення. Так закріплено в Угоді між Урядом України 

і Урядом Республіки Білорусь про міжнародне автомобільне сполучення від 17 грудня 1992 р. [5] та Угоді 

між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про міжнародні комбіновані перевезен- 

ня від 04 листопада 2016 р. [6]. 

Значна кількість дефініцій поняття перевізника міститься в законах України. Проте переважно такі 

визначення зроблені з урахуванням особливостей сфери застосування кодифікованого акта чи закону. Так, 

відповідно до ст. 1 Повітряного кодексу України від 19 травня 2011 р. авіаційний перевізник (авіаперевіз- 

ник) – суб’єкт господарювання, що надає послуги з перевезення пасажирів, вантажу, пошти повітряним 

транспортом. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про автомобільний транспорт» від 05 квітня 2001 р. ав- 

томобільний перевізник – фізична або юридична особа, яка здійснює на комерційній основі чи за власний 

кошт перевезення пасажирів чи (та) вантажів транспортними засобами. Крім того, закон закріплює поняття 

автомобільного самозайнятого перевізника, під яким запропоновано розуміти фізичну особу – суб’єкта 

господарювання, яка здійснює на комерційній основі чи за власний кошт перевезення пасажирів на таксі 

без застосування праці найманих водіїв. У Законі України «Про перевезення небезпечних вантажів» від 

06 квітня 2000 р. перевізник небезпечного вантажу – юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа 

(громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка здійснює перевезення небезпечного ванта- 

жу. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про прикордонний контроль» від 05 листопада 2009 р. перевізник 

– будь-яка фізична або юридична особа, яка здійснює на комерційній основі чи за власний кошт діяльність 

із перевезення пасажирів чи (та) вантажів через державний кордон. 

Дефініція перевізника закріплюється також у звичаях ділового обороту. Так, відповідно до Офіцій- 

них правил тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (Міжнародні правила інтер- 

претації комерційних термінів, далі – ІНКОТЕРМС) 2010 р. під перевізником розуміють будь-яку особу, 

яка за договором перевезення зобов’язується виконати або забезпечити виконання перевезення залізницею 

чи автомобільним шляхом, морем, повітрям, внутрішніми (судноплавними) шляхами, або сполучаючи ці 

способи. 

Залежно від виду договору перевезення та сфери його застосування перевізник може  мати різ-  

ну назву – перевізник, авіаперевізник, автомобільний перевізник, залізниця, судновласник, власник судна, 

фрахтувальник, оператор рейсу тощо. Варто зазначити, що єдиного поняття перевізника немає навіть у 

сфері регулювання перевезень одним видом транспорту. Це чітко простежується під час з’ясування понят- 

тя перевізника повітряним транспортом (авіаперевізника). Так, найбільш загальна дефініція закріплюється 

у Повітряному кодексі України (зазначено вище). Інші поняття авіаційного перевізника закріплені в під- 

законних нормативно-правових актах. Наприклад, відповідно до п. 6 Авіаційних правил України «Пра- 

вила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу» від 26 листопада 2018 р. авіаційний 

перевізник (далі – авіаперевізник) – суб’єкт господарювання, який надає послуги з перевезення пасажирів 

повітряним транспортом: український авіаперевізник – на підставі ліцензії, а також сертифіката експлуа- 

танта, виданого Державіаслужбою; іноземний авіаперевізник – на підставі відповідного документа компе- 

тентного органу іншої країни, який відповідає положенням міжнародних договорів, що є обов’язковими 

для України. Тоді як згідно з п. 3.8 наказу Міністерства транспорту України «Про організацію повітряних 

перевезень літерними та підконтрольними рейсами» від 24 грудня 1996 р. авіаційний перевізник – експлу- 

атант, що здійснює авіаційні перевезення. Безумовно, поняття перевізника щодо одного і того самого виду 

транспорту повинно бути єдиним та однозначним. 

Поняття перевізника міститься також в інших багаточисленних підзаконних нормативно-правових 

актах. Серед такої їхньої кількості важко знайти єдиний підхід законодавця до формулювання досліджу- 

ваного поняття. Переважноі визначення сформульовано таким чином, що в ньому зазначається, що пере- 
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візником може бути певний суб’єкт («фізична чи юридична особа», «суб’єкт господарювання» або упо- 

вноважений суб’єкт, наприклад ПАТ «Укрзалізниця»), який «здійснює перевезення» або «надає послуги з 

перевезення». Усі багаточисленні дефініції перевізника у підзаконних нормативно-правових актах умовно 

можна поділити на дві групи. Критерієм такого поділу є розставлення законодавцем акцентів у самому 

понятті. Так, в одних визначеннях зосереджується увага на те, який об’єкт перевозиться (п. 2. 19 Правил 

ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджених 

наказом Державного комітету ядерного регулювання України 30 серпня 2006 р. № 132; п. 1.2 Правил екс- 

плуатації власних вантажних вагонів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 29 

січня 2015 р. № 17). В інших – зазначається і об’єкт перевезення, і вид транспорту (п. 1 Правил перевезень 

вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України 

від 14 жовтня 1997 р. № 363; п. 1.2. Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного марш- 

руту, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 07 травня 2010 р. № 278; п. 

1.7 Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, 

затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 грудня 2006 р. № 1196). 

Така різноманітність законодавчих підходів свідчить про необхідність виявлення основних ознак 

перевізника як сторони договору перевезення. По-перше, перевізник є суб’єктом договірних зобов’язань 

з надання транспортних послуг, який бере на себе зобов’язання надати транспортну послугу. По-друге, 

перевізником може бути фізична або юридична особа, яка на підставі права власності чи інших закон- 

них підставах володіє транспортним засобом (транспортними засобами) та здійснює його експлуатацію. 

Ще Г. Ф. Шершеневич серед характерних ознак договору перевезення визначав обставину, відповідно до 

якої перевезення здійснюється перевізником власними засобами, які йому належать на праві власності або 

відповідно до найму [7, c. 212–213]. По-третє, для надання окремих видів транспортних послуг повинна 

бути отримана ліцензія на здійснення перевезення, тобто внесений запис до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування 

щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду господарської ді- 

яльності, що підлягає ліцензуванню. 

Таким чином, перевізником є фізична або юридична особа, яка уклала договір перевезення, має   

у власності або на інших законних підставах транспортні засоби і зобов’язується надати транспортну по- 

слугу відповідно до отриманої ліцензії, якщо здійснення такого виду перевезення вимагає її отримання [8, 

c. 180]. 

Надання окремих транспортних послуг належить до видів господарської діяльності, що підлягають 

ліцензуванню. Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02 бе- 

резня 2015 р. до видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, належать: перевезення па- 

сажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським, автомобільним, залізничним 

та повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом; 

перевезення, ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психо- 

тропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і пре- 

курсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України (п. 22, 24 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування 

видів господарської діяльності»). Як вдало зазначають з цього приводу О. Д. Крупчан та В. Г. Перепелюк, 

у загальносуспільних інтересах закон забороняє здійснення без ліцензії тих видів діяльності, які несуть 

потенційну загрозу життю та здоров’ю громадян, навколишньому середовищу, безпеці держави [9, c. 22]. 

Окрім поняття «перевізник», у законодавстві України закріплено поняття «національний переві- 

зник». Така назва не вказує на організаційно-правову форму чи вид власності залежно від суб’єкта. На сьо- 

годні закріплюється поняття «національного автомобільного перевізника» та «національного перевізника 

для морських і річкових судноплавних компаній». У законодавстві України також закріплювалось поняття 

«національного повітряного перевізника», проте на сьогодні відповідне Положення втратило чинність [10], 

тому не є актуальним. Вимоги до національного перевізника та його статус визначається відповідною по- 

становою Кабінету Міністрів України. Так, постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. 

статус національного автомобільного перевізника надано закритому акціонерному товариству «Київська 

виробнича компанія «РАПІД». У сфері річкового та морського транспорту статус національного переві- 

зника наданий ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» та судноплавній компанії «Укрферрі» (наказ 

Міністерства транспорту України Про надання судноплавній компанії «Укрферрі» статусу національного 

перевізника від 26 квітня 2002 р. № 284). Такий статус зобов’язує забезпечити першочергове виконання 

державного замовлення. Згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про національного опе- 

ратора поштового зв’язку» від 10 січня 2002 р. виконання функцій національного оператора поштового 

зв’язку покладено на публічне акціонерне товариство «Укрпошта». 

Від перевізника як сторони договору перевезення варто відрізняти фактичного перевізника, по- 

няття якого введено до правової термінології ще у 60-х роках ХХ ст. у міжнародних нормативно-правових 

актах. Так, Конвенція, додаткова до Варшавської конвенції, для уніфікації деяких правил, що стосуються 

міжнародних повітряних перевезень, які здійснюють особи, що не є перевізниками за договором від 18 

вересня 1961 р. [11], запровадила поняття «фактичного перевізника» як особи, яка не є перевізником за 

договором, але уповноважена ним здійснювати всю або частину перевезення, яке підпадає під дію Вар- 

шавської конвенції 1929 р. або Гаазького протоколу 1955 р. Дещо інше поняття закріплено в Конвенції про 

уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, укладеної 28 травня 1999 р. в м. Монреалі 

(Монреальська конвенція) [12]. Відповідно до ст. 39 зазначеної конвенції фактичним перевізником є авіа- 

компанія, яка надає літак на певній правовій підставі. Оскільки зазначені конвенції стосуються однієї сфе- 

ри правового регулювання – повітряних перевезень, на практиці під час вирішення спірних питань судові 

інстанції, як правило, посилаються на обидва міжнародні нормативно-правові акти. Прикладом цього є 

Постанова Великої Палати Верховного Суду України від 15 травня 2018 р. у справі № 761/18854/14-ц [13]. 

Поняття «фактичний перевізник» закріплюється також у міжнародних нормативно-правових ак- 

тах, які регулюють перевезення іншими видами транспорту [14; 15] і його ведення пов’язано передусім із 

з’ясуванням питання меж відповідальності перевізника як сторони договору. В тих випадках, коли здій- 

снення всього перевезення або його частини доручено фактичному перевізнику, перевізник залишається 

відповідальним за все перевезення. Перевізник несе відповідальність за дії і упущення фактичного переві- 

зника та його службовців і агентів, які діяли в межах своїх службових обов’язків. 

Принагідно варто навести справу Sibley v. City Service Transit Co., де відповідачем у справі висту- 

пив власник автобуса, який в зимову ніч пересадив пасажирів зламаного автобуса в інший автобус. Проте 

через неуважність на дорозі водій іншого автобуса з’їхав з дороги. Суд поклав тягар відповідальності на 

водія першого автобуса [16]. 

Поняття фактичного перевізника закріплюється також у національному законодавстві, наприклад 

у наказі Міністерства транспорту та зв’язку України та Державної авіаційної адміністрації «Про впро- 

вадження електронних перевізних документів» від 20 січня 2009 р. В окремих дефініціях поняття пере- 

візника та фактичного перевізника поєднуються в одному визначенні, як це зроблено в Авіаційних пра- 

вилах України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу» від 26 листопада 

2018 р. До поняття «перевізник» віднесено агентів, працівників, представників і підрядників перевізника. 

Таке формулювання надає можливість віднести до поняття «перевізник», яке передусім розуміється як сто- 

рона договору перевезення, надто широке коло суб’єктів, що може спричинити неправильне тлумачення 

та застосування на практиці. Тому пропонуємо внести зміни до вказаного підзаконного нормативно-пра- 

вового акта та вилучити із дефініції «авіаційний перевізник, що провадить діяльність», останнє речення. 

Як зазначає І. Діковська, «у наведених нормах фактичний перевізник ототожнюється з перевізни- 

ком за договором. Між тим, функції цих осіб не співпадають. Протягом усього перевезення вони залиша- 

ються самостійними його учасниками» [17, с. 25]. Це підтверджується п. 17.2 Правил повітряних переве- 

зень вантажів, затверджені наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації 

від 14 березня 2006 р., та п. 2 розд. XХIV Правил повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і 

багажу. Так, зазначені норми, визначаючи межі відповідальності перевізників, встановлюють, що переві- 

зник за договором підпадає під дію відповідних правил щодо всього перевезення, фактичний перевізник – 

лише щодо того перевезення, яке він здійснює. 

Наявність «фактичного перевізника» як учасника в договірних відносинах з надання транспортних 

послуг виправдана світовою практикою. Проте для договорів перевезення як одного із різновидів дого- 

ворів про надання послуг наявність фактичного перевізника, який «де-юре» не є стороною договору, але 

«де-факто» надає транспортні послуги, швидше за все, є винятком із загального правила. Адже відповідно 

до ч. 1 ст. 901 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. виконавець повинен надати послугу осо- 

бисто. І лише як виняток у випадках, встановлених договором про надання послуг, виконавець має право 

покласти виконання договору про надання послуг на іншу особу, залишаючись відповідальним у повному 

обсязі перед замовником за порушення договору (ч. 2 ст. 901 ЦК України). Така норма відповідає загальним 

положенням про виконання обов’язку боржника іншою особою, відповідно до яких виконання обов’язку 

може бути покладене боржником на іншу особу, якщо з умов договору, вимог ЦК України, інших актів 

цивільного законодавства або суті зобов’язання не випливає обов’язок боржника виконати зобов’язання 
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особисто. У цьому разі кредитор зобов’язаний прийняти виконання, запропоноване за боржника іншою 

особою (ч.1 ст. 528 ЦК України). Таким чином, із аналізу норм ЦК України випливає, що перевізник може 

передати виконання договору перевезення фактичному перевізнику лише у випадках, коли це буде вста- 

новлено в змісті самого договору. 

Юридичне оформлення можливості виконання договору фактичним перевізником може відбува- 

тись по-різному. «Фактичний перевізник» може бути зазначений як третя сторона договору. В такому ви- 

падку він набуває юридичного статусу перевізника. Якщо ж фактичний перевізник не включений як третя 

сторона договору, між юридичним і фактичним перевізником має бути укладений відповідний цивільно- 

правовий договір на виконання зобов’язань з надання транспортних послуг. Це можуть бути різні догово- 

ри. Так, у сфері повітряних перевезень договори між перевізниками «відомі як угоди про «спільне викорис- 

тання кодів» (codesharing), перевезення за угодою «інтерлайн» (interline) (п. 1 розд. XХI Правил повітряних 

перевезень та обслуговування пасажирів і багажу, п. 1 розд. 14 Правил повітряних перевезень вантажів). 

Аналіз норм законодавства свідчить, що між юридичним та фактичним перевізником (перевізниками) мо- 

жуть укладатися договори чартеру (фрахтування) (п. 3 Правил повітряних перевезень вантажів). 

Окрім поняття фактичного перевізника, існує поняття послідовного перевізника, який, на відміну 

від фактичного, виступає стороною договору перевезення. Відповідно до п. 3 ст. 1 Монреальської Конвен- 

ції про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень від 28 травня 1999 р. «перевезення, 

яке повинно бути здійснене декількома послідовними повітряними перевізниками, утворює, з точки зору 

застосування цієї Конвенції, єдине перевезення, якщо воно розглядалося сторонами як одна операція, неза- 

лежно від того, чи була вона оформлена у вигляді одного договору чи декількох договорів, і вона не втрачає 

свого міжнародного характеру виключно в силу того, що один або кілька договорів повинні бути виконані 

повністю на території однієї й тієї ж держави» [12]. 

Як зазначаєтьсяї в рішенні Шевченківського районного суду м. Києва від 03 серпня 2018 р. у справі 

№ 761/12849/18, «згідно зі ст. 36 Конвенції у випадку перевезень, що підпадають під визначення п. 3 ст. 1 

та здійснюються кількома послідовними перевізниками, на кожного перевізника, який приймає пасажирів, 

багаж або вантаж, поширюється дія норм, установлених цією Конвенцією, і він розглядається як одна зі 

сторін у договорі перевезення (курсив наш – І. Л.-К.), оскільки цей договір стосується частини перевезен- 

ня, яка здійснюється під його наглядом» [18]. 

Такі норми Конвенції відображені у національному законодавстві і закріплені у розд. XХII Правил 

повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу та розд. 15 Правил повітряних перевезень 

вантажів. У законодавстві України також уточнюється, що перевезення пасажирів і багажу послідовними 

перевізниками повинно бути оформлено складеним квитком, а перевезення вантажу – однією чи кількома 

авіавантажними накладними. 

Для визначення статусу послідовного перевізника важливим питанням є з’ясування меж відпо- 

відальності кожного з послідовних перевізників. Як правило, в процесі перевезення кожен із перевізників 

відповідальний за ту частину перевезення, яку він здійснював, хоча в договорі можуть бути передбачені 

спеціальні умови, коли перший перевізник бере на себе відповідальність за весь шлях перевезення. Якщо 

йдеться про перевезення багажу чи товарів (вантажу), відправник може порушити справу проти першо- 

го перевізника, а одержувач, який має право на отримання, – проти останнього, і той, і інший можуть 

звернутися з позовом до одного з послідовних перевізників, який здійснював перевезення, протягом якого 

виникло порушення. Ці перевізники будуть нести солідарну відповідальність перед відправником і одер- 

жувачем. 

Поряд з поняттям «фактичний перевізник» Афінська конвенція про перевезення морем пасажирів 

та їх багажу 1974 р. закріплює поняття «замінюючий перевізник», який означає особу, іншу ніж перевізник, 

яка, будучи власником, фрахтувальником чи оператором судна, фактично здійснює все перевезення чи його 

частину (п. b) ст. 1). Аналіз визначення свідчить, що тут йдеться про особу, яка фактично здійснює пере- 

везення, тобто за своїм змістом поняття «замінюючого перевізника» збігається з поняттям «фактичного 

перевізника». Підтвердженням цього є норма ст. 4 Конвенції, яка закріплює загальні положення, аналогічні 

до правового статусу фактичного перевізника в інших актах. Очевидно, до одного і того самого поняття 

варто застосовувати одну і ту саму термінологію. Оскільки усі зазначені міжнародні нормативно-правові 

акти розміщені на сайті Верховної Ради України в розділі «Законодавство України» як національні джерела 

правового регулювання, термінологія, яка застосовується в офіційних перекладах на українську мову щодо 

аналогічних понять, повинна бути єдиною. 

Висновки. У законодавстві України немає єдиного підходу до формулювання поняття перевізника. 

Багаточисленні легальні визначення досліджуваного поняття можна класифікувати на дві групи: 1) в змісті 

яких акцентується увага на об’єкті перевезення; 2) в змісті яких зазначається об’єкт перевезення та вид 

транспорту. Поняття перевізника відрізняються також залежно від різновиду договору перевезення. 

Така різноманітність визначень щодо одного і того самого поняття не сприяє формуванню стій- 

кої юридичної термінології у сфері надання транспортних послуг. Тому пропонуємо закріпити на законо- 

давчому рівні модельне визначення поняття перевізника: «Перевізником є фізична або юридична особа, 

яка уклала договір перевезення, має у власності або на інших законних підставах транспортні засоби і 

зобов’язується надати транспортну послугу відповідно до отриманої ліцензії, якщо здійснення такого виду 

перевезення вимагає її отримання». 

Основними вимогами до перевізника як суб’єкта договірних зобов’язань з надання транспортних 

послуг є наступні: 1) це сторона договору перевезення, яка зобов’язується надати транспортну послугу на 

оплатних договірних засадах; 2) це особа, яка на підставі права власності чи інших законних підставах во- 

лодіє транспортним засобом та здійснює його експлуатацію; 3) отримання ліцензії, якщо здійснення такого 

виду перевезення вимагає її отримання. 

На підставі проведеного вище дослідження розмежовано поняття перевізника з іншими найбільш 

близькими за змістом поняттями: національний перевізник, фактичний перевізник, послідовний переві- 

зник, замінюючий перевізник. Так, за змістовим навантаження понять «фактичний перевізник» та «за- 

мінюючий перевізник» є тотожним. Введення поняття фактичного перевізника пов’язано із визначенням 

межі відповідальності перевізника як сторони договору. В тих випадках, коли здійснення всього перевезен- 

ня або його частини доручено фактичному перевізнику, перевізник за договором залишається відповідаль- 

ним за все перевезення. Перевізник може передати виконання договору перевезення фактичному переві- 

знику лише у випадках, коли це буде встановлено в змісті договору перевезення. Послідовний перевізник, 

на відміну від фактичного, виступає стороною договору перевезення і, як правило, несе відповідальність 

за ту частину перевезення, яку він здійснював. 
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law of Ukraine and some foreign countries. Peculiarities of determining the place of artificial intelligence and robots in 

the law of different countries are studied. The possibility of recognizing artificial intelligence and robots as an object of 

civil rights (legal relations) is considered. The position on the inexpediency of understanding artificial intelligence and 

robots as a subject of civil rights is defended, instead, it is proposed to understand artificial intelligence as an object. In 

addition, the inexpediency of recognizing the legal personality of individual animals is substantiated. Emphasis is placed 

on the need to strengthen legal guarantees of safe human life given the possible negative impact of modern technology. 
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Постановка проблеми. З кожним роком наше життя стає все більш динамічним. Розвиток пере- 

дових технологій змінює формат цивільно-правових відносин у їх класичному розумінні (до яких звикли 

юристи або прості громадяни). Сьогодні для нас нормою є використання технологій штучного інтелекту 

для оцінювання ризиків кредитування, впровадження їх у судах, юридичних відділах великих компаній, 

органах державної влади та управління, на виробництвах, для укладення розумних контрактів і, зрештою, 

у наших домівках (в процесі використання технологій розумних будинків). Ми навіть не замислюємося 

над тим, що практично кожного дня використовуємо ті чи інші програми штучного інтелекту. Наприклад, 

спам-фільтри на електронній пошті, розпізнавання обличчя, рекомендації щодо пошуку, розумні особисті 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИЗНАННЯ НОВИХ 

СУБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ (ПРАВОВІДНОСИН) 

Проаналізовано поняття, сутність та елементи «правосуб’єктності» у цивільному праві України та 

деяких зарубіжних країн. Досліджено особливості визначення місця штучного інтелекту та роботів у праві 

різних країн. Розглянуто питання можливості визнання штучного інтелекту та робота об’єктом цивільних 

прав (правовідносин). Обстоюється позиція щодо недоцільності розуміння штучного інтелекту та робота  

як суб’єкта цивільних прав, натомість запропоновано розуміти штучний інтелект як об’єкт. Окрім того, 

обґрунтовується недоцільність визнання правосуб’єктності окремих тварин. Наголошується на необхіднос- 

ті посилення правових гарантій безпечного життя людини з огляду на можливий негативний вплив сучасних 

технологій. 

Ключові слова: правосуб’єктність, цивільні правовідносини, штучний інтелект, робот, суб’єкт цивіль- 

них прав, об’єкт цивільних прав, електронна особа. 

Марценко Н., Кучарска Х. 

Перспективы признания новых субъектов гражданских прав (правоотношений) 

Проанализированы понятие, сущность и элементы «правосубъектности» в гражданском праве 

Украины и некоторых зарубежных стран. Исследованы особенности определения искусственного интеллекта 

и роботов в праве разных стран. Рассмотрены вопросы возможности признания искусственного интеллек- 

та и работа объектом гражданских прав (правоотношений). Отстаивается позиция о нецелесообразности 

понимание искусственного интеллекта и работа как субъекта гражданских прав, вместо того, предложено 

понимать искусственный интеллект как объект. Кроме того, обосновывается нецелесообразность признание 

правосубъектности отдельных животных. Отмечается необходимость усиления правовых гарантий безопас- 

ной жизни человека, учитывая возможное негативное влияние современных технологий. 

Ключевые слова: правосубъектность, гражданские правоотношения, искусственный интеллект, ро- 

бот, субъект гражданских прав, объект гражданских прав, электронная лицо. 

Martsenko N., Kucharska H. 

Prospects for the recognition of new subjects of civil rights (legal relations) 

Relevance of the research topic. The chosen topic is relevant in view of the transformations that are taking place 

in the modern world and are primarily related to digitalization and active implementation of information technology and 

artificial intelligence in almost all spheres of human life and society. Moreover, attempts to quickly regulate the use of 

artificial intelligence at the level of recognition of its legal personality are risky and change the established approaches 

to the very understanding of civil relations. Therefore, the chosen topic has a social demand of society and does not call 

into question the feasibility of the study. 

The purpose of this study is to analyze the composition of civil law and to explore the features of legal personality, 

which is inherent in the subjects of civil rights. At the same time, it will help to choose and justify one or another way of 

legal regulation that can be applied to artificial intelligence and robotics. 

Results of the research. The article analyzes the concept, essence and elements of «legal personality» in the civil 
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асистенти (Siri), додатки для спільного користування (Uber) та ін. 

Такі зміни є позитивними, оскільки сучасні технології мають спростити життя людини, допомогти 

їй у роботі або в доступі до державних послуг. Однак вони супроводжуються низкою невідомих юридич- 

ній доктрині процесів, котрі потребують детального вивчення. Так значні зміни та перетворення у політич- 

ному, економічному та суспільному житті ХХ ст. призвели до необхідності реформування та подальшого 

дослідження цивільних прав та правовідносин, перегляду уже усталених поглядів та концепцій у доктрині 

цивільного права. Дослідження трансформації характеру та особливостей цивільних правовідносин в умо- 

вах активного розвитку інформаційних технологій та штучного інтелекту є одним з найскладніших питань 

теорії цивільного права. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній доктрині права питання щодо суб’єктів 

права, правосуб’єктності є достатньо дослідженим. В межах дослідження заслуговують на увагу пу- 

блікації таких науковців, як Є. О. Харитонов, О. В. Дзера, Н. Б. Новицька, М. Саградян, О. В. Коханов- 

ська, О. Е. Радутний та інші. Однак на сьогодні невирішеними залишаються питання правового режиму 

штучного інтелекту та його місця у цивільному праві. Відкритим залишається питання: штучний інте- 

лект та роботи є суб’єктами чи об’єктами права? Наскільки доцільно та водночас ризиковано є надання 

їм правосуб’єктності? Тому, метою дослідження є аналіз правової сторони даного питання задля забез- 

печення належного правової охорони насамперед прав людини й обґрунтування раціонального режиму 

використання штучного інтелекту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як відомо, цивільні правовідносини – це врегульовані 

нормами цивільного права майнові й особисті немайнові відносини, засновані на вільному волевиявлен- 

ні, майновій відокремленості, юридично рівних учасниках, що є носіями суб’єктивних цивільних прав      

і обов’язків, які виникають, змінюються, припиняються на підставі юридичних фактів і забезпечують-   

ся можливістю застосування засобів державного примусу [13]. Такі правовідносини складаються з трьох 

необхідних елементів: суб’єктів, об’єктів, змісту. 

Відповідно до законодавства України,  до суб’єктів цивільних правовідносин належать фізич-     

ні і юридичні особи, держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави. 

Суб’єктами права за законодавством більшості зарубіжних країн є фізичні особи та організації, об’єднання 

громадян, юридичні особи. 

Найбільш активними суб’єктами цивільних прав є фізичні та юридичні особи. Людина деякою 

мірою є особливим суб’єктом цивільних прав і можливість її бути учасником цивільних правовідносин ре- 

гламентується та охороняється нормами не тільки приватного, а й публічного права. Так згідно з нормами 

статті 6 Загальної декларації прав людини, «кожна людина має право на визнання її правосуб’єктності» [5], 

як передумови для участі в цивільних правовідносинах. 

Цікаво, що згідно з поширеною теорією правосуб’єктності у США та Великобританії, реальними 

суб’єктами правовідносин є єдино можливі носії правосуб’єктності фізичні особи, громадяни, а такий, що 

базується на ній, принцип незалежного від її членів існування юридичної особи, став одним з основних у 

праві корпорацій цих країн [9]. 
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Отож, для можливості реалізації своїх прав суб’єкти цивільних правовідносин повинні володіти 

правосуб’єктністю. «Правосуб’єктність – це передбачена нормами права можливість бути учасником пра- 

вовідносин. Вона являє собою складну юридичну властивість, яка складається з таки елементів: правоздат- 

ності, дієздатності, деліктоздатності» [14]. 

Будучи достатньо детально дослідженим, поняття правосуб’єктності є дискусійним у доктрині 

вітчизняного та зарубіжного приватного права. Найбільш принципові відмінності розуміння елементів 

правосуб’єктності традиційно виявляються між поглядами цивілістів Німеччини та Франції. В німецькій 

доктрині майже одностайно правосуб’єктність ототожнюється із правоздатністю. У французькій цивільно- 

правовій доктрині правосуб’єктність розуміється як така, що складається із правоздатності та дієздатності 

одночасно. Французькі юристи розрізняють не стільки право та дієздатність у межах одного стану, скільки 

окремі види самих станів. Налічуючи різну кількість станів, вони дотримуються одностайної думки, що 

capacité (стан) – це здатність як мати права та обов’язки, так і здійснювати їх [9]. 

Ключовим елементом для визначення правосуб’єктності є правоздатність, під якою розуміють здат- 

ність особи бути носієм цивільних прав і обов’язків. У законодавстві зарубіжних країн закріплено принцип 

рівності цивільної правоздатності. Так, у ст. 8 Цивільного кодексу Франції закріплюються положення, що 

будь-який француз користується цивільними правами. Цивільний кодекс Швейцарії (ст. 11) встановлює, 

що правоздатністю володіє кожен громадянин. Виникнення правоздатності у фізичної особи пов’язується 

з народженням, а припиняється з її смертю або оголошення померлою. Водночас у всіх зарубіжних країнах 

охороняються права ще ненародженої дитини [11]. 

Під цивільною дієздатністю фізичної особи розуміють її здатність своїми діями набувати цивіль- 

ні права та обов’язки. Обсяг дієздатності пов’язується з досягненням певного віку та розумовим станом 

особи. Спільним у законодавстві всіх країн є те, що цей обсяг пов’язується з досягненням повноліття, але 

в різних країнах вік повноліття є неоднаковим. Так, у Франції, ФРН, Англії повноліття наступає після 18 

років, у Швейцарії – після 20 років, у США в різних штатах повноліття наступає у віці від 18 до 21 року. 

З різних позицій у законодавстві зарубіжних країн декларується обсяг дієздатності неповнолітніх. У бага- 

тьох країнах відомий інститут емансипації, тобто за рішенням суду неповнолітній може мати дієздатність 

у повному обсязі [10]. 

Таким чином, щоб бути суб’єктом цивільних прав, потрібно володіти достатньою правосуб’єктністю, 

яку має фізична та юридична особа Правосуб’єктність є передумовою для вступу в цивільні правовідно- 

сини і дає змогу фізичній чи юридичній особі набувати для себе цивільні права та обов’язки, нести відпо- 

відальність за правові наслідки таких дій. У цивільних правовідносинах кожна фізична та юридична особи 

є повністю незалежними, відокремленими від інших подібних суб’єктів [10]. 

На відміну від суб’єкта, об’єктом цивільного правовідношення виступає те, що втілюється в певно- 

му майновому чи немайновому благу, яке має відповідний цивільно-правовий режим (завдяки якому висту- 

пає як цивільно-правова категорія) та владування яким становить охоронюваний законом інтерес особи [6]. 

Відповідно до ст. 117 ЦК України до об’єктів цивільних прав (правовідносин) належать: речі (в 

тому числі цінні папери); інше майно, в тому числі майнові права та обов’язки; результати робіт, послуги; 

результати інтелектуальної та духовної діяльності; інформація; інші матеріальні і нематеріальні блага. 

Законодавство різних країн виокремлює поняття речей як головного об’єкта цивільних правовідно- 

син, зокрема: «речами в сенсі закону є лише тілесні предмети (парагр. 90 Цивільного уложення Німеччини); 

«речові об’єкти, які можуть перебувати в людському володінні» (ст. 2 кн. 3 ЦК Нідерландів); «матеріальні 

предмети, що мають просторові межі» (Модельний закон «Про право власності та його захист»); «річчю 

вважаються тільки фізичні об’єкти» (п. 1 ст. 135 ЦК Азербайджанської Республіки); «речами визнаються 

всі предмети, які можуть бути індивідуальною та колективною належністю, і майнові права». Предметами 

визнаються матеріальні об’єкти, щодо яких можуть бути цивільні права й обов’язки (ст. 284 ЦК Республіки 

Молдова); річчю у правовому сенсі називається все, що є відмінним від особи і служить для використання 

людьми (пара. 285 Загального цивільного кодексу Австрії) [15]. 

Однак в умовах глобалізації, діджиталізації та стрімкого розвитку інформаційних технологій все 

більше держав вводять правові новели, які дають змогу зовсім по-іншому розглядати співвідношення та- 

ких правових категорій як суб’єкт та об’єкт права. Застосування роботів у різних сферах життєдіяльнос- 

ті людини не як інструмент, а як окремий повноправний суб’єкт, абсолютно змінює усталені погляди на 

правосуб’єктність. В результаті таких рішень з’являються нові суб’єкти права, наприклад дельфіни у Індії 

[17]або штучний інтелект і роботи у праві ЄС, які розуміються як «електронна особа» [2]. Фактично, роз- 

ширюється зміст критеріїв визнання правосуб’єктності, де інтелектуальні здібності посідають провідну 

роль [18]. 

Однак, залишаючись до кінця не вивченим у науці на загальнотеоретичному рівні, питання пра- 

вового регулювання використання штучного інтелекту та робототехніки вирішується достатньо повільно 

навіть у тих країнах світу, які найбільш активно використовують ці технології (Китай, США, Німеччина, 

Великобританія тощо). 

Швидке зростання систем штучного інтелекту, що простежується з кожним роком, дійсно може 

виявитися благом для різних галузей (охорона здоров’я, освіта, глобальна логістика та транспорт). Тому, 

зважаючи на позитивні тенденції застосування штучного інтелекту, постало питання розширення кола 

суб’єктів цивільного права, яке особливо цікаво простежується у Резолюції Європейського Парламенту 

2015/2103(INL), положення якої передбачають специфічний правовий статус для розумних роботів. 

Відповідно до положень Резолюції, особливим правовим статусом може бути наділена «електронна 

особа». Фактично, йде мова про присвоєння правового статусу розумним роботам, які можуть самостійно 

встановлювати взаємозв’язки із навколишнім середовищем та змінювати свої дії відповідно до ситуації [3]. 

Цю Резолюцію розроблено з метою юридичного врегулювання існування геноїдів та їхньої взаємо- 

дії з громадянським суспільством. У цьому документі зафіксовані такі пропозиції: 

1) надання нормативного визначення «розумному автономному роботу»; 

2) розробити систему класифікації і реєстрації найбільш розвинених версій електронних осіб; 

3) розробити нову систему звітів для компаній які використовують допомогу роботів, а також про- 

писати окремим пунктом показники впливу робототехніки на економічні результати компаній; 

4) створити спеціальне Європейське агентство з питань робототехніки і штучного інтелекту [2]. 

Прихильники визнання такої правосуб’єктності роботів як історичну аналогію наводять приклад 

саме конструкції юридичної особи, яка ґрунтується на концепції Persona Ficta та тривалий час вважалася 

штучною конструкцією. В цьому випадку можна не брати до уваги такі фактори, як наявність або відсут- 

ність у робота внутрішньої волі, самосвідомості та інших подібних якостей, які притаманні людині [8]. 

Пропозиція щодо визнання правосуб’єктності роботів отримала як схвальні, так і негативні відгу- 

ки у науці. На думку О. А. Ястребова, доцільність введення терміна «електронна особа» обумовлено перш 

за все специфікою принципово нового суб’єкта права. Це поняття має відобразити його сутність та правову 

специфіку [16]. Електронна особа може мати схожість з юридичною особою в тому сенсі, що обидві є для 

їхніх власників засобом досягнення певної мети та існують і створюються тільки в інтересах їхніх влас- 

ників або творців. Робот, який наділений правовим статусом електронної особи, не отримує раптово прав 

і обов’язків, аналогічних людським, а власник робота створює юридичну фікцію, контроль над якою він 

здатний здійснювати [7]. 

Цікаво, що у жовтні 2017 р. людиноподібний робот Софія отримала статус підданої, тобто грома- 

дянки Саудівської Аравії, хоча так і не стала першим роботом, який отримав повну правосуб’єктність. Цей 

факт викликав безліч правових колізій і показав непристосованість внутрішнього законодавства до таких 

радикальних змін. Деякою мірою це пов’язано з тим, що громадянство як певний правовий зв’язок між 

фізичною особою і державою є вужчим за змістом від правосуб’єктності. Правосуб’єктність охоплює наба- 

гато більше, ніж правоздатність, а саме: питання дієздатності та деліктоздатності, які щодо роботів ніяким 

чином не врегульовані в Саудівській Аравії. Тому питання визнання правосуб’єктності роботів виявилось 

передчасним у праві Саудівської Аравії. 

Можна припустити, що в найближчі роки штучний інтелект не зможе остаточно зрівнятися в пра- 

вах із людьми та виступати як самостійний суб’єкт правовідносин [18]. Важливо, що і міжнародних актів, 

які б мали глобальне значення з цього приводу також не приймається, однак робиться акцент на регламен- 

тації використання штучного інтелекту та мінімізації шкідливих наслідків його застосування. 

Звертаючись до ст. 2 та ст. 177 ЦК України, які містять чіткий перелік суб’єктів та об’єктів цивіль- 

них прав (правовідносин), видається, що робот та штучний інтелект за своєю природою більше тяжіє до 

об’єктів права, аніж до суб’єктів. Проблемним питанням залишається те, що негативні наслідки від надан- 

ня роботам правового статусу досі не відомі, як і невідомі наслідки впливу на людину цих технологій через 

їхнє активне використання у повсякденному житті людини і суспільства. 

Окрім того, доцільно було б дослідити можливість розуміння штучного інтелекту (здатного до са- 

мовідтворення) як особливий об’єкт – джерело підвищеної небезпеки. Так, відповідно до ст. 1186 джерелом 

підвищеної небезпеки є діяльність, пов’язана з використанням, зберіганням або утриманням транспортних 

засобів, механізмів та обладнання, використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухо- і вогнене- 
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безпечних та інших речовин, утриманням диких звірів, службових собак та собак бійцівських порід тощо, 

що створює підвищену небезпеку для особи, яка займається цією діяльністю, та інших осіб. Видається, 

що застосування технологій штучного інтелекту в таких сферах, як транспорт чи медицина з урахуванням 

складності тих чи інших процесів, дали б змогу розуміти діяльність, пов’язану із його використанням, саме 

як джерело підвищеної небезпеки, а сам штучний інтелект – як об’єкт цивільних прав (правовідносин). 

Тому, якщо міжнародне товариство та законодавці в окремих країнах дійдуть висновку, що робот 

може діяти тільки як об’єкт, його роль може бути прирівняна до майна. Однак у разі утвердження тенден- 

ції зрівняння штучного інтелекту з юридичною особою – в найближчому майбутньому може з’явитись 

ще один повноцінний суб’єкт цивільних правовідносин. Вирішення цього питання видається надзвичайно 

важливим. 

Не менш складним є питання щодо надання правосуб’єктності тваринам, зокрема дельфінам. Так, 

уряд Індії присвоїв дельфінам статус «особистостей, що не відносяться до людського роду» [17]. Таким чи- 

ном Індія стала першою країною, що визнала унікальний інтелект і самоосмислення представників водних 

ссавців, які вибирають самі собі унікальні імена, що становлять поєднання складних звукових сигналів. 

Тенденція до посилення відповідальності за протиправні дії щодо дельфінів також відстежується 

в законодавстві Болгарії, де вбивство дельфінів кваліфікується, як злочин відповідно до нової поправки до 

Кримінального кодексу, яка передбачає до трьох років позбавлення волі і штраф у розмірі від 1000 до 10 

000 левів за жорстоке поводження з цими тваринами. В Канаді під час конференції Американської Асоці- 

ації Наукового Прогресу (American Association for the Advancement of Science) було піднято питання про 

ухвалення «Декларації прав китоподібних: китів та дельфінів», де дельфінів наділено «правоздатністю», 

зокрема «кожен окремий китоподібний має право на життя», «жоден китоподібний не повинен утримува- 

тися в полоні чи підневільному стані, не піддаватися жорстокому поводженню або бути вилученим із при- 

родного середовища», і «жоден китоподібний не є власністю будь-якої держави, корпорації, групи людей 

чи індивіда» [1]. 

Так згідно зі ст. 180 ЦК України тварини є особливим об’єктом цивільних прав, на які поширю- 

ється правовий режим речі, крім випадків, встановлених законом. Якщо припустити, що тварини володі- 

ють правоздатністю, сама їх природа не може передбачати дієздатності та деліктоздатності як невід’ємних 

елементів правосуб’єктності. Тому, коли мова йде про права тварин, то їх реалізація можлива тільки через 

власниківцих тварин або інших уповноважених суб’єктів права. 

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати про ризик того, що людина з ча- 

сом все менше матиме змогу контролювати геноїда. Якщо не вжити необхідних заходів, то є ризик, що сис- 

теми штучного інтелекту і правова фіксація правосуб’єктності тварин створюватимуть загрози світовому 

правопорядку, усталеним нормам та принципам приватного права окремих країн та міжнародного права і 

самій людині. На сьогоднішньому етапі свого розвитку право повинне знайти той правовий баланс між роз- 

витком технологій та безпекою (без перебільшення, усього людства), який гарантуватиме людині свободу 

волі і волевиявлення, безпеку існування, захист від можливих посягань на персональні дані, психічне та 

фізичне здоров’я. 
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DIGITAL CONSUMER – HOW TO PROTECT 

ONE IN BIG DATA ECONOMY 

Досліджено проблемні питання захисту прав споживачів у процесі укладенні ними договорів поста- 

чання цифрового контенту в мережі Інтернет. Здійснено комплексне порівняльне дослідження концепції захис- 

ту прав споживачів у процесі укладення договорів постачання цифрового контенту за законодавством України 

та Європейського Союзу. Виокремлено та проаналізовано основні проблеми захисту прав споживачів у мережі 

Інтернет, зокрема: повнота інформації про цифровий контент, у тому числі інформування споживача про 

особливості надання ліцензій click-wrap та browse wrap; забезпечення доступу до цифрового контенту, не- 

справедливі умови договору його постачання, розміщеного на вебсторінці постачальника, проблема захисту 

персональних даних споживачів у мережі Інтернет. 

Ключові слова: цифровий споживач, договір постачання цифрового вмісту, великі дані, персональні 

дані, несправедливі умови, договори у мережі Інтернет. 

Саванець Л., Стахира Г. 

Цифровой потребитель – как защитить права человека в экономике «больших данных» 

Статья посвящена исследованию проблемных вопросов защиты прав потребителей при заключении 

ими договоров поставки цифрового контента в сети Интернет. Авторами осуществлено комплексное срав- 

нительное исследование концепции защиты прав потребителей при заключении договоров поставки цифро- 

вого контента в законодательстве Украины и Европейского Союза. Выделены и проанализированы основные 

проблемы защиты прав потребителей в сети Интернет, среди которых: полнота информации о цифровом 

контенте, в том  числе информирование потребителя об особенностях предоставления лицензий click-wrap   

и browse wrap; обеспечение доступа к цифровому контенту, несправедливые условия договора его поставки, 

размещенного на веб-странице поставщика, проблема защиты персональных данных потребителей в сети 

Интернет. 

Ключевые слова: цифровой потребитель, договор поставки цифрового контента, большие данные, 

персональные данные, несправедливые условия, договоры в сети Интернет. 

Savanets L., Stakhyra H. 

Digital consumer – how protect one in Big data economy 

Article is devoted to issues of protection digital consumer rights in case of conclusion contracts for the supply 

digital content. The authors analyze concept and main features of digital consumer, conducts a comparative analysis of 

it under Ukrainian and European Union law. 

In the article authors also taking into account main problems which consumer can meet in process of concluding 

digital content contracts. Above-mentioned problems include: information problems, connected with click-wrap license, 

browse wrap license, when consumer agree with all provisions, represented by supplier without any possibility to change 

it. Authors concentrate also on problem with the access to digital content, which includes technical access issue, lock- 

in and lock-out situation that are the result of product bundling. Taking into account that access issue and luck of 

information closely connected with unfair terms in contract of the supplying digital content, the authors analyze the 

most widespread unfair terms, such as reservation to unilaterally change the conditions of contract, exclusion of liability 

for several types of damage, provision stating that product only works with software or hardware provided by the same 

vendor or supplier proffered the vendor. Authors point out the problem of protection consumer’s personal data in cases 

of concluding contracts for the supply digital content in Internet. The borders of using consumer’s personal data, 

collection and further using it for sell and selection of contextual advertising are researched. 
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In the article, authors pay special attention to the need for novelization of Ukrainian legislation in the field of 

protection the digital consumer rights, special when it is a tendency for building Big data economy world, and in the 

light adaptation Ukrainian legislation to aquis communitare European Union. 

Keywords: digital consumer, contract for the supply digital content, Big data, personal data, unfair terms, 

digital contracts. 

Formulation of the problem. Technical progress which arose early in the 20th causes significant changes 

in the latest law-making process. Fixed law doctrine concepts for 60 years in gradually lose its relevance. Internet 

began to influence on ordinary person daily life. Today, no one can imagine his existence without checking e-mails, 

downloading films, listening music on-line, playing online role-playing games, ect. 

The things, which exist only in material form, change it on new special form of digital content. This 

process closely connected with uprising of a new type of economy - digital one or in other words - Big Data 

Economy. 

Creation of digital word, digitalization of things, which exist only in material form triggered the appearance 

of digital consumer. Today there are no necessity for consumer to go to the shop in order to have some goods or 

service, only one thing that he need to have – some device and connection with the Internet. 

In this regard, the legislator meet new problem – to develop, test and adopted an effective legislation for 

protection digital consumer rights. This task is complicated by the fact that digital consumer are not tethered to one 

country borders, in overwhelming majority of cases there are cross-border contract concluded through the Internet. 

Analysis of recent research and publications. In the article authors are taking into account the works 

of Pormeister K., Manko R., Helberger N., Schultse R., Loos M., Guibault L., Mak C., Pessers L., Cseres K., van 

der Sloot B., Tigner R. 

The purpose of the article is to determine the difference between consumers in classic legal doctrine and 

digital consumer, to analyze the main problems which consumer meet when it concludes the contract for the supply 

digital content, and create some effective suggestions for change Ukrainian legislation in the field of protection 

digital consumer rights. 

Digital content – what consumer should know 

Digitalization of everyone life contributes to the emergence of a new definition of things which supply to 

consumer in non material form. Instead of going to the book store and buying paper book, consumer can buy it in 

electronic form, download it on his computer and print it by himself. Similar situation with music: consumer can 

buy tangible CD- , but in the same time he can play mp3 online, ect. 

The doctrine calls such things, which lose its material form as digital content, and contract in which such 

goods and services are fall to the consumer as contract for the supply digital content. 

First of all, to protect the consumer rights in case when it concludes a contract for the supply digital 

content, it should be created one clear and understandable definition of digital content. Many years both legislator 

and doctrine try to give common definition. In the first report for Europe Economics we employ the following one: 

“All content which the consumer can access either on-line or through any other channels. Such as a DVD or CD, 

and any other services which the consumer can receive on-line” [1]. 

On our opinion such wide definition not reveals all features of digital content, and can’t give consumer full 

important information, which he should know about this special type of goods. 

But European legislator try to find optimal definition, and in 2011 concept of digital content for the first 

time appears in the Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council on consumer rights, 

and defined as: “data which are produced and supplied in digital form, such as computer programs, applications, 

games, music, videos or texts, irrespective of whether they are accessed through downloading or streaming, from 

a tangible medium or through any other means” [2]. 

Near the same definition appears in the Proposal for a regulation of the European Parliament and of the 

Council on a Common European Sales Law, under which digital content means data which are produced and 

supplied in digital form, whether or not according to the buyer’s specifications, including video, audio, picture or 

written digital content, digital games, software and digital content which makes it possible to personalize existing 

hardware or software; it excludes: 

• financial services, including online banking services; 

• legal or financial advice provided in electronic form; 

• electronic healthcare services; 

• electronic communications services and networks, and associated facilities and services; 

• gambling; 

• the creation of new digital content and the amendment of existing digital content by consumers or any 

other interaction with the creations of other users [3]. 

Such uncommon position of European legislator on the way of development and approval legal definition 

of digital content contributes to the emergence of new, special act, which was created for narrow regulation supply 

digital content contract. It was a new Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on 

certain aspects concerning contracts for the supply of digital content. 

Under Art. 1 of new proposal digital content means: 

• data which is produced and supplied in digital form, for example video, audio, applications, digital 

games and any other software, 

• a service allowing the creation, processing or storage of data in digital form, where such data is provided 

by the consumer, and 

• a service allowing sharing of and any other interaction with data in digital form provided by other users 

of the service [4]. 

But the newest Directive (EU) 2019/770 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 

on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content and digital services enshrines another 

approach to the definition of digital content as “data which are produced and supplied in digital form” [5]. 

The new proposed definition differs from previous ones. It includes not only contract for providing audio, 

video, pictures and writing content in electronic form but also gaming contracts, social networking services, 

contracts enabling the consumer to create new digital content and to moderate and review existing digital content 

or to otherwise interact with the creations of other consumers, contracts for the provision of digital content that 

enables the consumer to personalize existing hardware or software [7, p. 44]. 

The main points which shows the difference between the Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content and both 

Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council on consumer rights, Proposal for a regulation 

of the European Parliament and of the Council on a Common European Sales Law is that supply of digital content 

it is not only sale transaction in which consumer receives digital content from the supplier, but also digital service 

contract [7, p. 45]. In the same time newest Directive 2019/770 provide two different category digital content and 

digital services. But the most important part is that these categories have common regulation. 

Another important difference concerns possibility to supply digital content via a tangible medium. Under 

the Directive 2011/83/EU (Consumer rights directive) supply is included in the concept of sale. But problem 

appears when digital content is supplied on tangible medium (CD-, DVD-. Memory card, ect). Digital content 

embedded in tangible goods under Consumer rights directive would be considered as sale of goods anyway [8, p. 

12]. 

Analyzing Ukrainian legislation, we should notice, that it is still a gap in legal definition of digital content 

and development of legislative regulation of the contract for its supply. Without creation of such regulation national 

e-consumers remained defenseless. In case of violation of their rights arising important problem about the type  

of contract which consumer conclude, rights and duties such contract sides, possibility of directing damages and 

compensation of losses to supplier, and requirements to him in court. 

Consumer vs Digital consumer 

It is all known fact that with the development of Internet technologies more and more consumers conclude 

different type of contract throw the network. It arises the expected question whether the consumer and the digital 

consumer the same or legislator need to create special regulation for the last one? 

Under the legislation of Ukraine there is no legal special definition for e-consumers. But is this a problem 

at all? Question concerning the rights of consumers regulates The Law of Ukraine “On consumer rights protection”, 

under which consumer is physical person, which purchases, orders, uses or intends to purchase or order products 

for personal needs that are not directly related to entrepreneurial activity or the performance of the duties of a hired 

employee [9]. 

At first sight this definition can be used when we talk about digital consumer. But technology sometimes 

erases the border between trader and consumer in classic form. Digital technology allowed anyone to become     

a producer and distributor of digital content (services). Many types of programs are available on the Internet 

(even for free) that allows anyone to create his own music, video, audiovisual content, ect. Many people use such 

programs for creation some content for their blogs (i.g. Instagram). In the same time they can sell some advertising 
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in such blogs, and now we have important question: should we qualified such person as a consumer or now they 

become a business and provision about protection of consumer rights doesn’t work with them anymore. 

But are the digital consumer such unprotected as we think? Interesting thing that Internet created to 

protect the consumer is review system. Each consumer can easily find the reviews of other users about some goods 

and services. There are existed some technical solutions, among them default settings, technologies of privacy 

enhancing, special filters, and meta data which created “consumer protection by design” [6]. 

When we analyzed European Union solution to this issue, we saw that in art. 2 of Directive (EU) 2019/770 

of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on certain aspects concerning contracts for the 

supply of digital content and digital services consumer defined as any natural person who, in relation to contracts 

covered by this Directive, is acting for purposes which are outside that person’s trade, business, craft, or profession 

[5]. 

On our opinion this definition is more specific. Description that person not considered as a consumer when 

it uses digital content for person’s trade, business, craft excludes from list of consumers persons which provides 

monetized blogs. 

In this field the problem is more acute in case when consumer buys digital content online (downloaded 

it) and in case when digital content is on material carrier (CD-, flash card, memory card). In this case using Law 

of Ukraine “On consumer rights protection” will be effective only when there is some inconsistency with material 

carrier, but not digital content. All the above once again confirmed urgent need development and implementation 

of special legislation in the field of supply digital content in Ukraine. 

Digital consumer concerns. Interacting with digital content consumer meet amount of problems which 

closely connected with the non material specific of digital content. We want pay close attention to the most common 

of them. 

Information problems. In order with the research which was conducted within the framework of 

European Consumer Centres Network in the vast majority of cases when consumer concludes contract for supply 

digital content throw the Internet they feel incompletely informed [10, p. 43]. 

Viewing content of popular Internet resources in Ukraine, when consumer can get digital content (contsert. 

ua, olx.ua, tikets.ua) we can say that in most cases in order to get some important information about consumer 

protection, rights and duties of trader, consumer faced with that information hidden in terms of use or completely 

missing. 

Lack of information (or in some cases incomplete, incomprehensible information), preferably such as ways 

of report the problems with digital content to suppliers, the need of a license for an additional fee, information about 

the warranty essentially substantially affects the protection of digital consumer rights. In order to protect them, 

national legislator should develop legislation in the area of digital consumer protection, and foresee a requirement 

the obligation to provide for consumers all necessary information in the clearest way. 

Assess problems. When consumer buy digital content online, he justified expects that it will work properly. 

But for some technical or other reasons consumer find that digital content does not work properly. Consumer hasn’t 

a possibility to watch, play, listen digital content on different types of devises. Such problems call technical access 

issues. 

There are very similar problems, which calls issues of social exclusion, and main feature of it is the need 

to purchase additional equipment or hardware to enable the service (e.g. Apple devices). 

Can not be turned down the problem of bundling. Its main feature access to a particular piece or service 

of digital content is made conditional upon the purchase of additional products or services. In the vast majority of 

cases we are dealing with lock-in or lock-out situations [6]. 

Some companies, which sells online music or video using Digital rights management technology, which 

makes impossible to consumer turn on the music or video throw some other music player than recommended (in 

most cases produced) by that particular company. 

Another important problem closely connected with geographical position of the consumer. Some countries 

use special codes which block certain programs, and makes impossible using some digital content for consumer 

[10, p. 47]. 

Unfair terms. One more important problem which we should notice is unfair terms and conditions for 

digital consumers. We want just noticed the most widespread unfair terms for consumers in contract for the supply 

digital content. 

First of all it is reservation for suppliers change the terms and conditions of contract. This situation harm 

consumer even if he has already purchased digital content. For example, supplier can prohibit copying music or 

e-books, even if them already on consumer computer. 

Second, it is wide range of disclaimers, which exclude the responsibility of supplier for several types of 

damage on consumer software or hardware. 

Third, connected with access problem and it is a provision stating that digital content works only with soft – 

or hardware provided by the same supplier, or by the vendor to which the supplier directly indicates. 

Next – the suppliers of software reserve the right to make update of it distantly and without warning. 

All the above unfair terms should be forbidden in special legislation such that substantially violate the 

rights of digital consumers. 

Data protection issues. Concluding contracts for the supplier digital content consumer often need to 

register on web-page in order to get some digital content “for free”. But here is a logical question for what reason 

supplier collects our personal information. 

At first sight supplier want just identify the consumer. But later the consumer can notice that web-pages, 

which he attends, are full of context advertising. 

Consumer can get e-mails which he doesn’t want to get. But what much worse – suppliers can collect and 

sell consumers personal data to other supplier (for possibility to send new advertising). 

Big problem arise from unregulated provision which permits suppliers collect personal information of 

consumers without special consent. Sometimes, we can see little message on the web page, which sets up next 

rule: “by accessing the website of a service provider, or using digital content, the consumer automatically agrees to 

the terms of use of his personal data”. Such provision must be forbidden by legislator as such which significantly 

violates human right to protect their personal data. 

Among the providers of digital content services, there is also another form of consent for the processing 

of personal data of users. It consists in occurring on the page of the supplier of the list of terms of use consumer 

data. In this case, access to digital content is provided to the consumer only if he expresses consent of the proposed 

conditions, by clicking on the “I agree” button, or by setting the appropriate mark in the dialog box that appears. 

This type of consent to the use of personal data in the literature is called “click-wrap license” and “browse wraps 

license” [11, p. 21]. 

Usually, by concluding digital content contracts in the above manner, the consumer gives the service 

provider the consent to collect, store, use, store and distribute personal data in full. Another problem connected 

with form of expression of such consent, which in the case of a “click-wrap license” involves at least the formal 

pressing of the “I agree” key, while in the case of the “browse wraps license” consent to the processing of personal 

data is provided automatically by download web page. 

Conclusions. Development of new technologies puts new demands on the legislator. Nowadays, in order 

to protect his citizen, legislator should adapt to the appearance of new objects of legal regulation and create an 

effective legislation. 

In order to protect consumer in the age of big data technology European legislator create a sets legal act 

which should set the rules for development digital economy, and protection digital consumers. 

Unfortunately Ukraine is still on a stage of development effective legal doctrine and legal acts in this field. 

Ukrainian legislator should use European experience, and as soon as possible pass a law which regulates contracts 

for the supply digital content. Such law not only protects Ukrainian digital consumers, but will be a one of steps on 

way of harmonization national law with European Union law under the Association program of Ukraine. 
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КАМКОРДИНГУ 

Досліджено кримінально-правову характеристику камкордингу як однуз форм, у якій може вчинятися 

злочин, передбачений ст. 176 Кримінального кодексу України «Порушення авторського права і суміжних прав». 

Розглянуто передумови криміналізації камкордингу як різновиду інтелектуального піратства. З’ясовано осно- 

вні об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу цього злочину, а також проблеми, які виникають у зв’язку з його 

кваліфікацією. 
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ція, кримінальна відповідальність. 
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Уголовно-правовая характеристика камкординга 

Исследовано уголовно-правово характеристике камкординга как одной из форм, в которой может со- 

вершаться предступление, предусмотренное ст.176 Уголовного кодекса Украины «Нарушение авторского и 

смежных прав». Рассмотрены предпосылки криминализации камкординга как разновидности интеллектуаль- 

ного пиратства. Выяснены основные объективные и субъетивные признаки даного преступления, а также 

проблемы, которые возникают в связи с его квалификацией. 

Ключевые слова: камкординг, аудиовизуальное произведение, нарушение авторского права, публичная 

демонстрация, уголовная ответственность. 

Vasylenko Y. 

Criminal characteristic of the camcording 

The study is devoted to the criminal description of camcording as one of the form in which the crime “The 

copyright and related rights violations” (Article 176 of Criminal Code of Ukraine) could be committed. The state of the 

study of the criminal characterization of the camcording components, is detected. 

The components of camcording (object of the crime components, objective party, subject of crime components 

and it’s subjective aspects) are analyzed. 

It is concluded that the object of the crime components, provided in Art. 176 of the Criminal Code of Ukraine 

is the legal relationship which is formed in the process of realization of the right of intellectual property. 

It is emphasized  that the  objective side of that crime is the video recording of the audiovisual work during  

its public demonstration in cinemas or other establishment institutions   for any purpose without the permission of    

the copyright or related rights holders. It should be noted that the construction of the objective side of Part 1 of Art. 

176 of the Criminal Code of Ukraine belongs to the material corpus delicti of the criminal offence and it provides the 

occurrence of socially dangerous consequences in the form of significant material damage. 

The subject of camcording may be an individual, who has reached a certain minimum age, established by the 

legislation. 

An analysis of legal literature has allowed to conclude, that camcording can not be committed carelessly, but 

only intentionally (with direct intent). 

It is noted that qualifying features of crimes provided in Art. 176 of the Criminal Code of Ukraine committing a 

crime repeatedly committing a crime that has caused material damage to a large extent (Part 2 of Art. 176), committing 

a crime by official using the official position, committing an offense by an organized group, committing a crime that has 

caused material damage in especially large scale (Part 3 of Art.176 of the Criminal Code of Ukraine). 

The problems of qualification of camcording are identified and the directions of improvement of the legislation 

which regulates criminal responsibility for offenses that encroach on intellectual property are outlined. 

Keywords: camcording, audio-visual work, the copyright violations, public demonstration, criminal liability. 

Постановка проблеми. Згідно з даними, опублікованими у квітні 2019 р. в щорічному Спеціаль- 

ному звіті 301 Торговельним представником Сполучених Штатів (USTR) щодо відповідності та ефектив- 

ності захисту прав інтелектуальної власності торговельних партнерів та висновків щодо списку піратських 

ринків, Україна залишається у Списку пріоритетного спостереження, в який входять країни-торговельні 

партнери, що на сьогодні викликають найбільшу стурбованість щодо прав інтелектуальної власності [1]. 

Однією з основних проблем, що стали підставою для внесення нашої держави до цього списку в 2019 р. (як 

і в попередні роки) є невиконання введення ефективних засобів для боротьби з порушеннями авторського 

права. З огляду на це останнім часом активізувалася робота, спрямована на посилення захисту інтелекту- 

альної власності та боротьби з піратством у сфері кінематографії, що, з-поміж іншого, також охоплює по- 

силення відповідальності за відповідні правопорушення. Результатом цього стало внесення змін до Закону 

України «Про державну підтримку кінематографії в України» та криміналізація камкордингу як однієї з 

форм, в якій може вчинятися передбачений ст. 176 Кримінального кодексу України (далі – КК України) 

склад кримінального правопорушення «Порушення авторського права і суміжних прав» [2; 3]. 

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що у вітчизняній науці кримінального права не- 

достатньо уваги приділено аналізу суб’єктивних та об’єктивних ознак камкордингу як однієї з форм, у 

якій може вчинятися передбачене ст. 176 Кримінального кодексу України порушення авторського права і 

суміжних прав. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання кримінально-правової охорони авторсько-  

го права та суміжних прав були  предметом дослідження таких вчених, як  Г.  Андрощук, П. Андрушко,  

В. Гуторова, О. Дудоров, В. Жаров, А. Коваль, С. Лихова, В Мельник, А.Нерсесян, І. Романюк, О. Штефан 

та інших. Водночас дослідження кримінально-правової характеристики камкордингу як різновиду інтелек- 

туального піратства практично не проводилося. 

Метою статті є кримінально-правова характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак камкор- 

дингу, а також встановлення основних проблем, що виникають у процесі кримінально-правової кваліфіка- 

ції цього діяння. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Камкординг, згідно зі ст. 1 Закону України від 23 груд- 

ня 1993 р. «Про авторське право і суміжні права» (далі – ЗУ «Про авторське право і суміжні права») – це 

відеозапис аудіовізуального твору під час його публічної демонстрації в кінотеатрах, інших кіновидовищ- 

них закладах особами, які перебувають у тому самому приміщенні, де відбувається така публічна демон- 

страція, для будь-яких цілей без дозволу суб’єкта авторського  права або суміжних прав [4]. Камкординг  

у багатьох зарубіжних державах визнається злочином і передбачає сувору кримінальну відповідальність. 

Зокрема, в Німеччині незаконне відтворення екранних копій фільмів є злочином, за який передбачено до 

трьох років позбавлення волі, в Чехії аналогічне діяння карається позбавленням волі до двох років, в Італії – 

до трьох місяців. В Гонконзі за камкординг передбачено покарання у вигляді штрафу на суму $ 6,4 тис. 

або трьох місяців позбавлення волі, в Японії – штраф до $95 тис. або позбавлення волі до десяти років. В 

Австралії накладається штраф у розмірі до $57 тис., термін позбавлення волі – п’ять років. В США камкор- 

динг є тяжким злочином, за який передбачено штраф в розмірі до 250 тис. доларів або позбавлення волі 

строком на 3 роки. В Канаді діє спеціальний закон, відповідно до якого камкординг карається позбавлен- 

ням волі строком до п’яти років [5]. 

Дослідження зазначеного вище складу злочину доцільно розпочати з характеристики об’єктивних 

його ознак. Позиції науковців щодо того, що вважати родовим об’єктом кримінального правопорушення, 

передбаченого ст.176 КК України, дещо різняться: одні вважають в такому разі родовим об’єктом вста- 

новлений за допомогою норм права порядок суспільних відносин у сфері реалізації прав інтелектуальної 

власності суб’єктами – носіями цих суб’єктивних прав, інші – під родовим об’єктом цього діяння мають 

на увазі авторське право та суміжні права [6, с. 95; 7]. Щодо безпосереднього об’єкта камкордингу, то ним 

є встановлений законом порядок суспільних відносин, що виникають з приводу здійснення виключних 

майнових прав автора на аудіовізуальний твір. При цьому майновими правами автора в контексті ст.15  

ЗУ «Про авторське право і суміжні права» слід розуміти: 1) виключне право на використання твору; 2) ви- 

ключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами. Виключне право автора (чи 

іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами, з-поміж 

іншого, дає йому право дозволяти або забороняти відтворення творів; публічну демонстрацію і публічний 

показ тощо. Як слушно зауважує О. Дудоров, питання про доповнення Кримінального кодексу статтею 

про відповідальність за порушення особистих немайнових прав інтелектуальної власності залишається 

відкритим [8, c. 558]. 

Предметом камкордингу є аудіовізуальний твір, тобто твір, що фіксується на певному матеріально- 

му носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, компакт-диску тощо) у вигляді серії послідов- 

них кадрів (зображень) чи аналогових або дискретних сигналів, які відображають (закодовують) рухомі зо- 

браження (як із звуковим супроводом, так і без нього), і сприйняття якого є можливим тільки за допомогою 

того чи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення візуально 

відображаються за допомогою певних технічних засобів (ст. 1 Закону України «Про авторське право та 

суміжні права»). Видами аудіовізуального твору є кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, слайд- 

фільми тощо, які можуть бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи іншими. До 

аудіовізуальних творів належать також телепередачі, музичні відеокліпи, рекламні відеоролики, іміджеві 

ролики підприємств, інші подібні твори, які мають вигляд візуального рухомого зображення та сприйняття 

яких можливе тільки за допомогою того чи іншого виду екрана [9, с. 17–18]. 

З об’єктивної сторони камкординг полягає в створенні примірника аудіовізуального твору, що здій- 

снюється шляхом відеозапису під час публічної демонстрації цього твору без дозволу суб’єкта авторського 

права. Оскільки такий відеозапис не санкціонований відповідним суб’єктом, примірник аудіовізуального 

твору, що з’являється внаслідок камкордингу відтворений з порушенням авторського права, тобто є контр- 

афактним [10, с. 13]. 
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Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони камкордингу є час та місце вчинення такого діяння. 

Зокрема, відеозапис має відбуватися під час публічної демонстрації в кінотеатрах, інших кіновидовищних 

закладах особами, які перебувають у тому самому приміщенні, де відбувається публічна демонстрація. 

Публічна демонстрація аудіовізуального твору – це публічне одноразове чи багаторазове представлення 

публіці у приміщенні, в якому можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім’ї або близьких 

знайомих цієї сім’ї, аудіовізуального твору виконання або будь-яких рухомих зображень (ст. 1 ЗУ «Про 

авторське право та суміжні права»). 

Способами незаконного відеозапису аудіовізуального твору в кінотеатрі може бути так званий 

камріп (CAMRip), коли фільм знімають на звичайну відеокамеру безпосередньо під час перегляду фільму 

в кінотеатрі, телесінк (TS, TeleSync) – камеру встановлюють на триногу біля вікна, а дроти звуку встав- 

ляють безпосередньо в аудіовихід проектора (як правило, можливість це зробити мають лише працівники 

кінотеатрів [11, с. 76]. Втім, в Україні найбільш поширеним способом вчинення такого злочину є викорис- 

тання камери мобільного телефону з відповідними додатками для відеофіксації. Зокрема, типовим прикла- 

дом здійснення камкордингу є випадок, який стався у 2018 р. в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 

коли кіберполіція виявила і затримала чоловіка, який, перебуваючи у залі кінотеатру №3 «Multiplex» ТРЦ 

«Union», помістив у підстаканник, що закріплений між сидіннями, мобільний телефон, та налаштувавши 

його так, щоб камера телефону приховано здійснювала запис екрану, за допомогою мобільного додатку 

для відеофіксації «Auto Guard Pro», після початку демонстрації фільму здійснив відтворення аудіовізуаль- 

ного твору мистецтва під час його публічної демонстрації (камкординг) за грошову винагороду без дозво- 

лу суб`єкта авторського права або суміжних прав. Внаслідок зазначеного діяння відповідно до висновку 

судово-економічної експертизи у сфері інтелектуальної діяльності потерпілому (ТОВ «Юкрейніан Фільм 

Дистриб`юшн») було завдано майнову шкоду на суму 26850,00 грн [12]. 

Кримінальна відповідальність за камкординг настає лише в тому випадку, якщо передбачене ст. 

176 КК України діяння завдало матеріальної шкоди у значному розмірі (якщо її розмір у двадцять і більше 

разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (далі – нмдг) – тобто розмір збитків має 

бути приблизно 21 020 грн і вище, виходячи з розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян на 

сьогодні). 

Якщо вказане діяння спричинило шкоду в меншому розмірі, ніж встановлено в примітці до ст. 176 

КК України, його потрібно кваліфікувати як адміністративне правопорушення за ст. 51-2 «Порушення прав 

на об’єкт права інтелектуальної власності» Кодексу України про адміністративні правопорушення [13]. 

Потерпілий, тільки за заявою якого відповідно до ст. 477 Кримінального процесуального кодексу 

[14] розпочинається кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення щодо кримінального 

правопорушення за ст. 176, повинен надати матеріали, що підтверджують розмір завданої йому матеріаль- 

ної шкоди. 

Як слушно зауважує І. М. Романюк, матеріальна шкода, завдана незаконним використанням об’єкта 

інтелектуальної власності як ознаки ст. 176 КК України, не є прямою дійсною шкодою, тому її як наслідок 

незаконного використання об’єкта права інтелектуальної власності потрібно оцінювати як неодержану ви- 

нагороду за незаконне використання об’єкта такого права [6, с. 125]. 

Згідно з п. 26 Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», 

розмір збитків за неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної власності визначається ста- 

ном на дату оцінювання із застосуванням оціночної процедури накопичення прибутку (доходу), який не 

отримав суб’єкт права інтелектуальної власності та / або ліцензіат внаслідок неправомірного використання 

об’єкта права інтелектуальної власності і з огляду на обсяги виробництва та / або реалізації контрафактної 

продукції [15]. 

Водночас фахівці неодноразово звертали увагу на те, що на практиці в разі вчинення аналогічних 

незаконних дій за однакових обставинах застосовуються різні підходи та методи розрахунку матеріальної 

шкоди, завданої незаконним використанням об’єкта права інтелектуальної власності, що призводить до 

неоднакової кваліфікації незаконних дій, призначення різного покарання тощо [16, с. 39]. 

Суб’єктивна сторона складу камкордингу як обов’язкова ознака охоплює вину у формі прямого чи 

непрямого умислу; факультативними ознаками можуть бути корисливий мотив та мета. Як слушно заува- 

жують деякі науковці, метою злочинів проти права інтелектуальної власності, в тому числі і камкордингу, є 

особисте збагачення правопорушника – отримання ним доходу від реалізації продукції та послуг, виробле- 

них із порушенням прав інтелектуальної власності [6, с. 148]. 

Суб’єктом камкордингу є фізична осудна особа, що досягла 16 років. В ч. 3 ст. 176 КК України 

передбачено вчинення такого діяння спеціальним суб’єктом-службовою особою з використанням службо- 

вого становища. 

Кваліфікаційними ознаками камкордингу є вчинення кримінального правопорушення повторно; 

вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою, вчинення кримінально- 

го правопорушення, що завдав матеріальної шкоди у великому розмірі (ч. 2 ст. 176); вчинення злочину 

службовою особою з використанням службового становища; вчинення кримінального правопорушення 

організованою групою; вчинення кримінального правопорушення, що завдало матеріальної шкоди в осо- 

бливо великому розмірі (ч. 3 ст. 176). Відповідно до примітки до ст. 176 КК, матеріальна шкода вважається 

завданою великому розмірі – якщо її розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум 

доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі – якщо її розмір у тисячу і більше разів переви- 

щує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

Санкція ст. 176 КК України за вчинення кримінально караного порушення авторського та суміжних 

прав передбачає три види покарання – штраф (від 200 нмдг за вчинення простого складу злочину до 3000 

нмдг за вчинення особливо кваліфікованого складу кримінального правопорушення), виправні роботи (на 

строк до 2 років) і позбавлення волі (на строк до 2 років в разі вчинення простого складу кримінального 

правопорушення і до 6 років в разі наявності особливо кваліфікуючих ознак складу кримінального право- 

порушення). Таким чином, законодавець враховував вимоги ст. 61 Угоди про торговельні аспекти прав 

інтелектуальної власності (Угоди TRIPS), в якій встановлено, що держави-учасниці (в тому числі Україна) 

повинні забезпечити, щоб кримінальні процедури та покарання застосовувалися принаймні у випадках 

піратського копіювання в комерційних масштабах, а до заходів реагування на такі порушення мають на- 

лежати ув’язнення та (або) грошові штрафи, достатні для того, щоб служити засобом стримування і відпо- 

відати рівню покарання, що застосовується у випадках злочинів відповідної тяжкості [17]. 

Висновки. Камкординг є однією з форм діяння, в якій може вчинятися передбачене ст. 176 КК 

України порушення авторського права та суміжних прав. На сьогодні це кримінальне правопорушення з 

матеріальним складом, тобто кримінальна відповідальність за нього настає лише в тому разі, коли діяння 

завдало матеріальної шкоди у значному розмірі. Незважаючи на деякі проблеми, пов’язані з обчислен- 

ням розміру матеріальної шкоди, завданої незаконним відтворенням аудіовізуального твору під час його 

публічної демонстрації, встановлення кримінальної відповідальності в поєднанні з іншими заходами про- 

тидії камкордингу позитивно вплинуло на ситуацію в сфері охорони інтелектуальної власності. Якщо ще 

у 2012 р. в Україні було зафіксовано 23 випадки камкордингу, у 2013 – 40, то в 2017 р.  всього – 8, а у  

2018 р. – 1 [18]. 
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Fourth, the tactically correct interrogation of persons involved in the relevant criminal proceedings makes it possible 

to determine the full range of causes and circumstances of illegal logging, its consequences, persons responsible for 

compliance with forest protection rules, the degree of their guilt, the ability to avert illegal felling and its consequences. 

Keywords: illegal logging, crime, investigation of illegal logging, investigation of crimes against the environment 

committed by illegal logging. 

Постановка проблеми. Жодних сумнівів не може викликати той факт, що ліс має надзвичайно 

важливе значення як природний ресурс, а також як засіб задоволення потреб людини в деревині та іншій 

лісовій продукції. Крім того, цей об’єкт природи має не меншу цінність через вплив на клімат, атмосферу, 

виконання ґрунтозахисних, водоохоронних та інших корисних функцій, а також в оздоровленні, відпочин- 

ку, забезпеченні культурних та естетичних потреб суспільства. Проте через зменшення площ лісів та їхню 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОЇ ПОРУБКИ ЛІСУ 

Розглянуто незаконну порубку лісу як злочин проти довкілля. Проаналізовано погляди науковців на кате- 

горії, які стосуються розслідування цього правопорушення. Обґрунтовано важливість правильного планування 

дій службових осіб правоохоронних органів для успішного розкриття злочинів проти довкілля, вчинених шляхом 

незаконної порубки лісу. Ідентифіковано особливості окремих слідчих дій у процесі розслідування езаконної по- 

рубки лісу та зроблено відповідні авторські висновки. 

Ключові слова: незаконна порубка лісу, злочин, розслідування незаконної порубки лісу, розслідування зло- 

чинів проти довкілля, вчинених шляхом незаконної порубки лісу. 

Олийнычук Р. 

Особенности расследования незаконной порубки леса 

Рассмотрено незаконную порубку леса как преступление против окружающей среды. Проанализированы 

взгляды ученых на категории, которые касаются расследования данного правонарушения. Обоснована важ- 

ность правильного планирования действий должностных лиц правоохранительных органов для успешного 

раскрытия преступлений против окружающей среды, совершенных путем незаконной порубки леса. Иденти- 

фицировано особенности отдельных следственных действий при расследовании незаконной порубки леса и 

сделаны соответствующие авторские выводы. 

Ключевые слова: незаконная порубка леса, преступление, расследование незаконной порубки леса, рас- 

следование преступлений против окружающей среды, совершенных путем незаконной порубки леса. 

Oliynychuk R. 

Features of the investigation of illegal felling 

The article considers illegal logging as a crime against the environment, analyzes the views of scientists on the 

categories related to the investigation of this offense, substantiates the importance of proper planning of law enforcement 

officers for successful detection of crimes against the environment committed by air pollution and when investigating 

air pollution. 

The author notes that the forest is extremely important as a natural resource, as well as a means of meeting 

human needs for wood and other forest products. In addition, this natural object is of no less value due to the impact on the 

climate, atmosphere, soil protection, water protection and other useful functions, as well as in health, recreation, cultural 

and aesthetic needs of society. However, due to declining forest areas and their degradation, soil erosion, declining 

biodiversity, increasing damage to wildlife habitats, degradation of watersheds, etc. are becoming more widespread, 

which ultimately leads to the destruction of quality of life and limited opportunities for sustainable development. 

The prompt and successful detection of crimes against the environment committed through illegal logging often 

depends on the proper planning of law enforcement officials at the initial stage of the investigation. After all, prompt and 

qualified actions at this stage make it possible to establish the consequences of criminal violations and record traces of 

the crime. But for a full, comprehensive and objective investigation of this crime, it is necessary to establish important 

circumstances by conducting various investigative actions, tactical operations. 

The author draws conclusions about a number of characteristic features of the investigation of illegal logging. 

First, this type of criminal encroachment on the environment is characterized by a high level of latency, 

which necessitates the use of specific tactics and techniques for their operational investigation. Secondly, an extremely 

important element of the investigation of illegal logging is the conduct of appropriate forensic examination, which is the 

most effective means of investigating cases of crimes related to illegal logging, provided that the requirements of criminal 

procedure law on the appointment and conducting this investigative action. Third, the study of documents related to 

the relevant criminal proceedings, the study and comparison of their data allows to form a sufficient evidence base. 
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деградацію набуває поширення ерозія ґрунтів, зменшення біологічної різноманітності, зростання шкоди 

середовищу проживання диких тварин, деградація водозбірних територій тощо, що призводить до зни- 

ження якості життя та обмеження можливостей сталого розвитку. Варто зазначити, що показник лісистості 

України становить лише 15,7% (за оптимального для неї показника – 20%). 

З метою запобігання виснаження лісових ресурсів України сучасним правом встановлено не тіль- 

ки вимоги щодо їхнього раціонального використання, а й відповідальність за незаконні посягання на цей 

природний об’єкт, які можуть спричинити незворотні негативні зміни в довкіллі загалом. Масова вирубка 

лісів, у тому числі незаконна, на території нашої держави призводить до ерозії ґрунтів, виснаження річок, 

негативних змін клімату, що погіршує життя людей. Наприклад, вирубка лісів у Карпатах стала причиною 

зсувів, які заподіяли екологічну та економічну шкоду, що підриває економіку не тільки регіону, а й усієї 

держави [1, с. 3]. Водночас спостерігається значна криміналізація незаконних порубок лісу, які створюють 

умови зростання тіньового сектору в лісопромисловому комплексі [2, с. 183]. 

Відносини у сфері охорони лісу становлять об’єкт злочину, передбаченого ст. 246 Кримінального 

кодексу (КК) України «Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу» [3], що є од- 

ним із злочинів проти довкілля. Тактика та методика розслідування саме таких злочинів в Україні розро- 

блена недостатньо, тому значна кількість цих злочинів залишається нерозкритими, а особи, які їх вчинили, 

успішно уникають кримінальної відповідальності. 

Водночас практика досудового розслідування свідчить про наявність певних проблем, а деколи й 

допущення помилок під час розслідування злочину, передбаченого ст. 246 КК України. Також удосконален- 

ня та реальних змін потребує законодавство, що регулює процес досудового розслідування цього тяжкого 

та небезпечного злочину. Саме це свідчить про актуальність дослідження, яке пов’язане із виявленням 

особливостей розслідування незаконної порубки лісу з метою їхнього врахування у правоохоронній ді- 

яльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі проблемні аспекти розслідування незаконної 

порубки лісу розглядались у працях українських вчених, зокрема О. М. Пилипенка, С. І. Глущенка  та    

О. М. Ступака, В. В. Лаврищева, О. В. Ринкової та інших. Зокрема, наукова робота О. М. Пилипенка 

присвячена особливостям організації й тактики огляду місця події в процесі розслідування незаконної 

порубки лісу [4]. В іншій своїй науковій праці О. М. Пилипенко  приділив увагу використанню сучас-  

них можливостей судових  експертиз на початковому етапі розслідування незаконної порубки лісу [5].   

С. І. Глущенко та О. М. Ступак розглянули особливості проведення судово-економічних експертиз щодо 

розрахунку розміру шкоди, заподіяної внаслідок незаконної вирубки або пошкодження дерев [6]. У науко- 

вому дослідженні В. В. Лаврищев приділив увагу особливостям розслідування екологічних злочинів [7]. 

О. В. Ринкова у науковій праці обстоює необхідність комплексного підходу до використання спеціальних 

знань та проведення судово-експертних досліджень під час розслідування екологічних злочинів [8]. 

Однак, незважаючи на досить значні наукові здобутки у цьому напрямі, багато аспектів цієї про- 

блематики, зокрема питання розслідування незаконної порубки лісу, залишаються малодослідженими та 

спірними, особливо у їхньому практичному застосуванні. 

У зв’язку з цим метою дослідження є виявлення особливостей розслідування незаконної порубки 

лісу з метою їхнього врахування у правоохоронній діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно із статтею 13 Конституції України земля, її 

надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, 

природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами пра- 

ва власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи дер- 
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жавної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. Кожний гро- 

мадянин має право користуватися природними об’єктами права власності народу відповідно до закону. 

Власність зобов’язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству. Держава 

забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економі- 

ки. Усі суб’єкти права власності рівні перед законом [9]. 

Конституція України у ст. 16 («Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівно- 
ваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного 

масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави») передбачає захист еколо- 

гічної безпеки [9]. 

Згідно зі статтею 50 Конституції України кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкіл- 

ля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного 

доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право 

на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена [9]. 

Швидке та вдале розкриття злочинів проти довкілля, вчинених шляхом незаконної порубки лісу, 
дуже часто залежить від правильного планування дій службових осіб правоохоронних органів на почат- 

ковому етапі розслідування. Адже оперативні та кваліфіковані дії саме на цьому етапі дають можливість 

встановити наявність наслідків злочинних порушень і зафіксувати сліди злочину. Але для повного, всебіч- 
ного й об’єктивного розслідування цього злочину необхідно встановити важливі обставини шляхом про- 

вадження різних слідчих дій, тактичних операцій. 

Однією із найважливіших слідчих дій для збирання доказів під час розкриття злочинів проти до- 

вкілля, вчинених шляхом незаконної порубки лісу, є огляд місця події. На наш погляд, варто погодитись 

із О. М. Пилипенком, що огляд місця події за фактами незаконної порубки лісу є невідкладною слідчою 

(розшуковою) дією, яка проводиться на початковому етапі розслідування та залежно від слідчої ситуації, 

що складається на момент його проведення, має свої особливості, які виявляються в: наявності значної 

території, яку потрібно оглянути; вжитті заходів щодо залучення до огляду спеціалістів відповідного про- 

філю (працівників лісгоспу); обрання відповідного способу огляду залежно від площі порубки та об’єму 

незаконно здобутої деревини; необхідності вилучення різноманітних слідів злочину та об’єктів (зокрема 

торцевих зрізів, зразків ґрунту); обов’язковому складанні відповідних схем місця події; доцільності вико- 

ристання квадрокоптерів для проведення фото- або відеозйомки значної за площею порубки лісу; наявнос- 

ті труднощів, пов’язаних з прив’язкою виявлених слідів до місцевості, для вирішення яких запропоновано 

використовувати сучасні GPS-навігатори тощо [4]. 
Розслідування злочинів проти довкілля, вчинених шляхом незаконної порубки лісу, вимагає за- 

стосування спеціальних знань з різних наукових галузей, оскільки коло об’єктів дослідження у зазначених 

справах дуже широке. Тому для розслідування цього виду злочину доводиться призначати різні експертизи, 

в результаті яких можна одержувати відповіді на певні запитання. 

Судова експертиза є найбільш ефективним засобом виконання слідчих завдань у справах про зло- 

чини проти довкілля загалом та незаконної порубки лісу зокрема, за умови неухильного дотримання вимог 
кримінально-процесуального законодавства щодо призначення та проведення цієї слідчої дії. 

Експертизу проводять експерти за зверненням сторони кримінального провадження або за до- 

рученням слідчого судді чи суду, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального 

провадження, потрібні спеціальні знання (ст. ст. 242–245 КПК України) [10]. 

Слушною є думка О. М. Пилипенка з цього питання, який зазначає, що під час незаконної порубки 

лісу взаємодія злочинця з навколишнім середовищем відбувається протягом тривалого часу, що створює 
сприятливі умови для залишення ним значної кількості слідів своєї діяльності. За виявленими слідами 

має бути призначено різноманітні судові експертизи, висновки яких, об’єднані в єдиний комплекс, дадуть 

змогу уточнити наявні слідчі версії, уявити більш чітку картину події, що сталася, встановити осіб, які 
вчинили цей злочин тощо. З огляду на вказане правильне розуміння слідчим завдань і сучасних можливос- 

тей судових експертиз при їхньому призначенні дасть змогу йому належно визначити предмет експертизи, 

сформулювати питання експертові та підготувати відповідні об’єкти, які мають бути направлені в роз- 
порядження експерта. Залучення експерта вимагає з боку сторони кримінального провадження, що його 

ініціює, відповідної підготовки, а результати експертного дослідження багато в чому визначаються якістю 

проведення інших слідчих (розшукових) дій з виявлення й вилучення речових доказів та отримання зразків 
для порівняльного дослідження [5]. 

До типових експертиз, які призначаються в ході розслідування злочинів проти довкілля, що вчи- 

нені шляхом незаконної порубки лісу, і які допоможуть полегшити вирішення завдань розслідування, на- 

лежать такі: дактилоскопічна, трасологічна, судово-ґрунтознавча, судово-біологічна, ботанічна, земельно- 

технічна, екологічна, судово-економічна та інші експертизи. 

Серед вищезазначених видів судових експертиз одне з провідних місць займає судово-економічна 

експертиза, яка пов’язана із визначенням розміру шкоди, заподіяної внаслідок незаконної порубки лісу. 

С. І. Глущенко та О. М. Ступак у своїй праці акцентують увагу на тому, що для повного та все- 

бічного дослідження й визначення обґрунтованості включення до розрахунку таких показників, як вид 

знищеного або пошкодженого дерева, його діаметр у корі біля шийки кореня тощо, доцільно призначати 

комплексні судові економічні та біологічні експертизи. Питання, пов’язані з розрахунком розміру шкоди, 

заподіяної внаслідок незаконного знищення або пошкодження дерев, експерт-економіст вирішує в меж- 

ах своєї компетенції, зокрема перевіряється відповідність вимогам чинного законодавства застосованих в 

розрахунку такс і правильність їхньої індексації. Також науковці зазначають, що судово-економічна екс- 

пертиза з питань визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок незаконного знищення або пошкодження 

дерев, може вирішувати питання тільки в межах компетенції експертів-економістів щодо підтвердження 

проведених розрахунків. Для проведення експертиз цього напрямку експерти-економісти повинні мати на 

увазі, що питання законності проведених рубок не може вирішуватися в межах судово-економічної експер- 

тизи. Це є компетенцією відповідних правоохоронних органів або суду [6]. 

У процесі розслідування досліджуваного злочину велике значення має огляд документів, які мо- 

жуть бути оглянуті за місцем їхнього знаходження. У випадку, коли необхідно ретельно їх вивчити та зі- 

вставити дані, що в них містяться, вони мають бути вилучені шляхом виїмки. 

Також під час розслідування злочинів проти довкілля, вчинених шляхом незаконної порубки лісу, 

важливе значення має допит, проведений тактично правильно. Незалежно від особи, яку допитують, ця 

слідча дія повинна бути спрямована на встановлення факту незаконної порубки лісу, причин та обставин 

такого правопорушення, його наслідків, осіб, які відповідають за дотримання правил охорони лісу, ступеня 

їхньої вини, можливості відвернути незаконну порубку та його наслідки. 

У ході заключної стадії розслідування незаконної порубки лісу доцільно здійснювати важливі так- 

тичні операції задля встановлення обставин, що мають важливе значення для кримінальних проваджень 

цієї категорії. До них належить: з’ясування функцій службових осіб і допоміжного персоналу, причинних 

зв’язків між їхньою діяльністю і наслідками, що настали; визначення фізичної, матеріальної та моральної 

шкоди, заподіяної незаконною порубкою лісу; встановлення причин і умов, що сприяли вчиненню такого 

злочину. 

Висновки. Отже, у результаті проведених досліджень можна зробити висновок про характерні 

особливості розслідування незаконної порубки лісу. По-перше, для такого виду злочинних посягань на 

довкілля притаманний високий рівень латентності, а це зумовлює необхідність застосування специфічних 

тактик і методик для їхнього оперативного розслідування. По-друге, надзвичайно важливим елементом 

розслідування незаконної порубки лісу є проведення відповідної судової експертизи, що є найбільш ефек- 

тивним засобом виконання слідчих завдань у справах про злочини, що пов’язані із незаконною порубкою 

лісу, за умови неухильного дотримання вимог кримінально-процесуального законодавства щодо призна- 

чення та проведення цієї слідчої дії. По-третє, дослідження документів, пов’язаних із відповідним кри- 

мінальним провадженням, вивчення та зіставлення їхніх даних дає змогу сформувати достатню доказову 

базу. По-четверте, тактично правильно проведений допит осіб, причетних до відповідного кримінального 

провадження, дає можливість з’ясувати весь спектр причин та обставин заподіяної незаконної порубки, 

його наслідків, осіб, які відповідають за дотримання правил охорони лісу, ступеня їхньої вини, можливості 

відвернути незаконну порубку та його наслідки. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАВДАНЬ ПЛАНОВИХ ТА ПОЗАПЛАНОВИХ 

РЕВІЗІЙ І ПЕРЕВІРОК. ВИКОРИСТАННЯ ЇХНІХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ 

Досліджено особливості та відмінності завдань проведення планових та позапланових ревізій і переві- 

рок як однієї з найбільш ефективних форм фінансово-господарського контролю та використання спеціальних 

знань при розслідуванні окремих кримінальних правопорушень. 

Ключові слова: планова ревізія, позапланова ревізія, перевірка, ревізор, аудитор, перевіряючий, фінан- 

сово-господарський контроль, спеціальні знання, правоохоронний орган, кримінальне провадження, документи. 

Пилюков Ю. 

Особенности задач плановых и внеплановых ревизий и проверок. Использование их результатов в 

уголовных производствах. 

Исследуются особенности и отличия задач проведения плановых и внеплановых ревизий и проверок, 

как наиболее эфективной формы финансово-хозяйственного контроля и использования специальных знаний при 

расследовании отдельных уголовных правонарушений. 

Ключевые слова: плановая ревизия, внеплановая ревизия, проверка, ревизор, аудитор, проверяющий, 

финансово-хозяйственный контроль, специальные знания, правоохранительный орган, уголовное производство, 

документы. 

Pilyukov Yu. 

Features of tasks of planned and unplanned audits and inspections. Using their results in criminal proceedings 

The results of audits and inspections are of great probative value during the investigation of criminal offenses 

in the field of economy and economic activity, including certain offenses classified as corruption. 

Audits and inspections are classified as a separate form of using special knowledge in criminal proceedings, 

through which financial and economic control of enterprises is carried out, facts of theft of inventory and money are 

revealed, facts of abuse of office of officials are confirmed, participants in criminal actions are established. 

Audits and inspections are carried out by specially authorized for such activities entities of the State Audit 

Office of Ukraine (SASU) - auditors, auditors and other auditors. 

Objects of analysis (research) of audits and inspections are: official documents; items; material complexes; 

people; animals and plants. 

The subject of audits and inspections includes factual data that must be established during the control and 

which are specified in advance in legislative and departmental regulations. 

Planned audit is considered to be an audit in controlled institutions, which is provided for in the work plan of 

the body of the state control and audit service and is conducted at the location of such legal entity. 

Unplanned audit is carried out within the time limits not provided for in the approved plan, mainly at the request 

of a law enforcement agency that has facts that indicate violations of the laws of Ukraine by controlled institutions. 

A typical investigative situation in criminal proceedings is a situation when information about the crime was 

obtained as a result of scheduled audits or inspections. 

Another situation arises when an audit or inspection needs to be carried out in a previously initiated criminal 

proceeding. In these cases, employees of the State Audit Office are sent to participate in inspections conducted by law 

enforcement agencies, on the basis of a letter to the relevant body of the State Audit Office. 

In summary, it should be noted that audits appointed at the request of law enforcement agencies are significantly 
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different from the usual scheduled audits, as their main task is to establish and verify violations of applicable law. 

Постановка проблеми. Вимога повноти розслідування будь-якого кримінального правопорушен- 

ня сформульована у статті 2 КПК України й означає, що у кримінальному провадженні мають бути вста- 

новлені всі обставини, які підлягають доказуванню. 

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України 

порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність 

фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню (ч. 1 

ст. 84 КПК) [3]. 

Важливе доказове значення під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері економіки 

та господарської діяльності, в тому числі окремих правопорушень, що належать до корупційних, мають 

результати проведення ревізій та перевірок, що визначило актуальність теми. 

Мета статті. Дослідити особливості та відмінності завдань проведення планових та позапланових 

ревізій і перевірок у кримінальних провадженнях, використання їхніж результатів під час розслідування. 

Останні дослідження. Питанням проведення ревізій присвятили свої наукові праці В. І. Галушкін, 

В. Глібко, A. M. Гольдман, О. П. Гришина, А. Євтушенко, М. І. Камлик, П. К. Пошюнас, Б. В. Романюк,  

Л. А. Сергєєв, В. Г. Танасевич, В. В. Шадрін, К. В. Шадрін, Л. Г. Шапіро та ін. Останні публікації на вка- 

зану тематику висвітлювали у наукових працях О. Бондаренко, Ю. Данильченко, Г. Дондик, А. Коваленко, 

Д. Куриленко,  А. Марушев, В. В. Неганов, В. Руфанова, В. В. Степанов, Р. Степанюк, Ю. Терещенко,     

З. Урусова, В. Чернєй, О. Шаповал та інші. 

Віддаючи належне проблемам, які досліджували науковці, автор вважає за необхідне дослідити 

особливості та відмінності завдань планових ревізій та перевірок у процесі здійснення фінансово-госпо- 

дарського контролю підприємств, організацій та установ та позапланових ревізій і перевірок у криміналь- 

них провадженнях, призначених за зверненням правоохоронних органів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як свідчить судова практика, найчастіше необхідність 

у проведенні ревізій і перевірок виникає під час розслідування корисливих злочинів у сфері економіки та 

господарської діяльності. До таких кримінальних правопорушень можна віднести: ухилення від сплати 

податків та митних платежів; легалізацію (відмивання) грошових коштів; привласнення, розтрату або за- 

володіння чужим майном, вчиненого службовою особою шляхом зловживання службовим становищем, (ч. 

ст. 191 КК України). 

Зазвичай, ревізії та перевірки можуть призначатись також під час розслідування злочинних пору- 

шень правил техніки безпеки, екологічних норм навколишнього середовища, протипожежних, санітарно- 

епідеміологічних норм та правил, які призвели до тяжких наслідків, та ін. 

Ревізії та перевірки віднесені до різновиду окремої форми використання спеціальних знань у кри- 

мінальному провадженні, за допомогою яких здійснюється фінансово-господарський контроль підпри- 

ємств, організацій та установ, виявляються факти розкрадань товарно-матеріальних цінностей і грошо- 

вих коштів, підтверджуються факти зловживань службовим становищем посадових осіб, встановлюються 

учасники злочинних дій. 

Ревізія, за визначенням більшості науковців, – це система контрольних дій щодо встановлення за- 

конності, доцільності й економічної ефективності проведених господарських операцій за певний період 

часу, а також правомірність дій посадових осіб під час їх здійснення. Ревізія здійснюється шляхом доку- 

ментальної і фактичної перевірки певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяль- 

ності підконтрольної установи, яка повинна забезпечувати виявлення наявних фактів порушення законо- 

давства, встановлення посадових і матеріально відповідальних осіб, я3і винні у їх допущенні [2]. 

Перевірка, на відміну від ревізії, яка передбачає комплексний контрольний захід, є одиничною 

контрольною дією або дослідженням стану справ на певній ділянці діяльності організації, яка перевіряєть- 

ся. Документальна перевірка передбачає контроль за звітністю, господарськими договорами та іншими до- 

кументами, а фактична перевірка проводиться шляхом інвентаризації, обстеження та контрольного обміру 

виконаних робіт, правильності застосування норм витрат сировини і матеріалів, виходу готової продукції 

та ін. [7]. 

У процесі провадження ревізії виявляються всі факти порушень і зловживань, а під час перевірки 

вивчаються лише окремі сторони діяльності підприємства (організації, установи) або посадових осіб. Під 

час ревізії можуть використовуватися методи документального і фактичного контролю, у той час як доку- 

ментальна перевірка ґрунтується на дослідженні документів. 

Проведення ревізій та перевірок здійснюють спеціально уповноважені для такої діяльності суб’єкти 

Державної аудиторської служби України (ДАСУ) – ревізори, аудитори та інші особи, що перевіряють. 

Ревізор – це службова особа, якій доручено проведення ревізії, тобто контролю фінансово-госпо- 

дарської діяльності певної установи, організації та ін. [10, с. 471]. До участі у проведенні ревізій чи переві- 

рок, поряд з ревізорами, можуть залучатись спеціалісти інших профільних спеціальностей, які володіють 

спеціальними знаннями з питань дотримання техніки безпеки, в тому числі протипожежної, екологічних та 

санітарно-епідеміологічних норм та правил, військової техніки та майна. 

Так, нагляд за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної 

безпеки та цивільного захисту здійснює посадова особа ДСНС України [5]; державний санітарно-епідемі- 

ологічний нагляд покладений на посадових осіб ДСЕС України [8] та ін. Суб’єкти контролю є обізнаними 

особами у фінансовій, економічній, господарській, протипожежній сфері, техніки безпеки та в інших галу- 

зях знань, що застосовують під час проведення ревізій та перевірок. У деяких випадках склад перевіряю- 

чих імперативно вказаний у нормативних актах. Так, відомче розслідування нещасного випадку або аварій 

здійснює комісія, до якої входять керівник (спеціаліст) служби охорони праці підприємства, представник 

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за 

місцезнаходженням підприємства, представник первинної профспілки, представник підприємства та інші 

особи [9]. 

Із процесуальної точки зору суб’єкти перевірок можуть застосовувати як спеціальні, так і правові 

знання, а самі вони можуть бути заінтересованими в результатах розслідування або залежними від інших 

осіб, що необхідно враховувати слідчому під час оцінювання та використання матеріалів ревізій і переві- 

рок як доказів у кримінальному провадженні. 

У фінансово-господарській діяльності перевірка здійснюється щодо державних закупівель і поля- 

гає у документальному та фактичному аналізі дотримання підконтрольними установами законодавства про 

державні закупівлі [2]. Таким чином, перевірка – це самостійна форма фінансового контролю та допоміжне 

дві, що забезпечує здійснення контролю в рамках ревізії. 

Об’єктами аналізу (дослідження) ревізій та перевірок є: службові документи; предмети; матері- 

альні комплекси; люди; тварини та рослини. 

До документів надежать облікові, звітні, реєстраційні, фінансові та інші акти, накази організацій- 

но-розпорядчого характеру, пов’язані із господарською, виробничою, адміністративною діяльністю під- 

контрольних установ. Як правило, у відповідних документах бухгалтерського та податкового обліку, в 

облікових регістрах та фінансових звітностях залишаються сліди злочинної діяльності осіб, причетних  

до розкрадання. Незаконна діяльність таких осіб може полягати у підготовці бухгалтерських та інших 

документів, які завідомо не відповідають реальному стану справ. До них можна віднести, наприклад, під- 

готовку документів, що засвідчують незаконне списання матеріальних цінностей, які раніше були обернені 

службовою особою на свою користь чи користь інших осіб. 

Предметами (матеріальними об’єктами) вважаються: обладнання, інструменти, сировина, готова 

продукція, товари, гроші та інші матеріальні цінності. 

До матеріальних комплексів відносять: приміщення, споруди, виробничі ділянки, системи безпеки, 

ділянки місцевості тощо. 

Дослідження живих осіб проводиться в ході розслідування нещасних випадків, внаслідок яких по- 

терпілі отримали травми, отруєння, інші ушкодження здоров’я. 

У випадку забруднення, отруєння шкідливими речовинами, іншого екологічного порушення на- 

вколишнього середовища аналізу підлягають тварини й рослини. 

До предмета ревізій та перевірок належать фактичні дані, що необхідно встановити під час контр- 

олю і які заздалегідь вказані в законодавчих та відомчих нормативних актах, а також фактичні дані про стан 

дотримання або наявність порушень вимог законодавства, які необхідно встановити під час проведення 

ревізії та перевірки на певних об’єктах контролю. Наприклад, конкретний предмет ревізії відображається 

у програмі ревізії, яка складається у ході її підготовки [6]. 

У процесі проведення ревізій і перевірок особи, що перевіряють, використовують загальнонау- 

кові методи дослідження, такі як: візуальне обстеження, обчислення, зіставлення, випробування. В деяких 

випадках, для встановлення властивостей матеріалів, речовин та виробів, стану об’єктів застосовуються 

спеціальні методи дослідження [4, с.161]. 

За організаційними ознаками ревізії та перевірки, як зазначалось, поділяють на планові і позапла- 

нові. 
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Плановою виїзною ревізією вважається ревізія у підконтрольних установах, яка передбачена у пла- 

ні роботи органу державної контрольно-ревізійної служби і проводиться за місцезнаходженням такої юри- 

дичної особи чи за місцем розташування об’єкта права власності, щодо якого проводиться така планова 

виїзна ревізія [1]. 

Позаплановий відомчий контроль проводиться в строки, не передбачені затвердженим планом. Він 

здійснюються у зв’язку з нештатними обставинами, за якими необхідно невідкладно прийняти адміністра- 

тивне рішення, спрямоване на виправлення ситуації. Як правило, позапланові ревізії та перевірки про- 

водяться за зверненням правоохоронного органу, який володіє фактами, що свідчать про порушення під- 

контрольними установами законів України. Згідно із законом перевірка достовірності цих фактів належить 

до компетенції органів державного контролю [11]. 

Розглянемо питання щодо використання результатів ревізій та перевірок у кримінальних прова- 

дженнях. Типовою слідчою ситуацією у кримінальному провадженні є ситуація коли відомості про подію 

злочину отримані за результатами планових ревізій чи перевірок. Ця слідча ситуація зумовлена наявністю 

обов’язку працівників органу державного фінансового контролю у випадках виявлення зловживань і по- 

рушень законодавства передавати правоохоронним органам матеріали ревізій [2]. 

У цьому випадку, слідчий, отримуючи результати перевірок чи ревізій, зобов’язаний внести відо- 

мості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) та приступити до досудового розслідування в 

загальному порядку. 

Інша ситуація виникає, коли ревізію чи перевірку потрібно провести у вже раніше порушеному 

кримінальному провадженні. В цих випадках працівники органів Держаудитслужби направляються для 

участі в перевірках, що проводять правоохоронні органи, на підставі листа до відповідного органу Держа- 

удитслужби. 

У ст. 11 Закону «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» пе- 

редбачено розмежуваня законодавцем статусу працівників Держаудитслужби, які виступають у криміналь- 

ному провадженні як спеціалісти і як ревізори. Процесуальне оформлення результатів їхньої діяльності 

відрізняється між собою, оскільки спеціаліст складає довідку, а ревізор – акт перевірки [2]. 

Під час участі у перевірці спеціаліст використовує свої спеціальні знання і в межах компетенції 

надає консультації та відповіді на порушені питання, при цьому фіксує факти порушення законодавства   

з питань використання і збереження фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильності 

визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов’язань, стану і достовірності бухгалтерського об- 

ліку і фінансової звітності, визначає розмір заподіяної матеріальної шкоди та посадових (службових) осіб, 

внаслідок дій або бездіяльності яких допущено порушення законодавства та завдано матеріальну шкоду 

[12, с. 34]. 

Цим пояснюється залучення до участі в слідчих діях (огляду, обшуку) працівників контролюючих 

органів як спеціалістів, оскільки це сприяє більш швидкому встановленню фактів порушення фінансової 

дисципліни на підприємстві та виявленні фактів привласнення чи розтрати чужого майна. 

Отже, ревізії, що призначаються за зверненням правоохоронних органів, суттєво відрізняються від 

звичайних планових ревізій. Зупинимось на їх найбільш вагомих відмінностях. 

Так, планова ревізія визначається як основна форма контролю фінансово-господарської діяльності 

підприємства. Водночас ревізія (перевірка) за зверненням правоохоронних органів є засобом збору доказів 

шляхом використання спеціальних економічних знань. Основним завданням планової ревізії є перевір-  

ка законності господарських операцій, достовірності обліку та звітності. Завданням позапланової ревізії 

(перевірки) за зверненням правоохоронних органів – встановлення і перевірка фактів порушення чинного 

законодавства. 

Варто зауважити, що під час планової ревізії ревізор у своїй діяльності керується програмою пере- 

вірки, тоді як під час звернення правоохоронних органів перевіряючий виконує поставлені завдання слід- 

чого (прокурора), що проводить розслідування. Важливо також звернути увагу на те, що під час планової 

ревізії ревізор взаємодіє з керівником органу контролю, а під час звернення правоохоронних органів з його 

працівниками слідчим, оперативними працівниками економічних підрозділів, експертами, іншими спеці- 

алістами. Якщо під час планової ревізії її об’єктом є тільки облікові документи, регістри синтетичного та 

аналітичного обліку, звітність підприємства, то під час звернення правоохоронних органів крім документів 

підприємства слідчий використовує дані, отримані у ході слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій. 

Висновки. Планова ревізія та перевірка визначається як основна форма контролю фінансово-гос- 

подарської діяльності підконтрольних підприємств, організацій та установ, завданням якої є перевірка за- 

конності господарських операцій, достовірності обліку та звітності, яка передбачена у плані роботи органу 

державної контрольно-ревізійної служби і проводиться за наперед складеною програмою. 

Позапланова ревізія та перевірка за зверненням правоохоронного органу, який володіє фактами, 

що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, є засобом збору доказів шляхом 

використання спеціальних економічних знань і належить до однієї з найбільш ефективних форм викорис- 

тання таких знань в окремих кримінальних провадженнях у сфері економіки та службової діяльності. 
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