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ЕЛЕМЕНТИ РИМСЬКО-ВІЗАНТІЙСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО СПАДКУ:  
ТИТУЛАТУРА, СТАТУС, ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ПОНЯТЬ «ЦАРСТВО» І «КОРОЛІВСТВО»

Екскурс присвячено проблемі юридичного змісту політичних титулів верховних правителів у межах Христи-
янського Світу доби пізньої античності та раннього середньовіччя. Особлива увага приділяється формулюванням 
титулатури, статусу, правовій суб’єктності відповідних звань і рангів. Основні акценти зосереджено на понят-
тях «rex» та «regnum», які мають два історіографічні тлумачення – 1) «царство», 2) «королівство». Пояснюєть-
ся генеза означених понять, вказується етруське лексичне та давньоримське семантичне походження слів. Для 
прикладу, слов’янізований титул «цар» прямо пов’язаний із когноменом «Цезар», тоді як слов’янізований титул 
«король» є наслідком завойовницької політики франкського правителя Карла Великого. Автор послідовно від-
стоює тезу про магістратне (тобто чиновницьке) походження «королівської» влади. Артикулюється відсутність 
політичної незалежності та юридичного суверенітету в пізньоантичних і ранньосередньовічних «королівствах» 
Європи (зокрема, йдеться про так звані «варварські королівства»). Формування і становлення європейської коро-
лівської влади автор прямо пов’язує з правовим режимом foedus, вказуючи не тільки римське, але й федеративне 
походження «королівств». Крім того, «царі» та «королі» в умовах панування римського публічного права, де-юре 
підкорялися верховній («вселенській») владі римських імператорів. У цьому контексті, лексична й юридична 
конотації понять «цар», «король» тісно взаємодіють з еволюцією ідеї translatio imperii, що протягом V–IX ст. н. 
е. допускала існування виключно однієї-єдиної «державності» в межах Християнського Світу. Римський (візан-
тійський) імператор позиціонувався верховним сувереном (коректніше – «сюзереном») усіх християн Світу, тоді 
як «царі», «королі», «князі» мусили коритися йому і отримували владні повноваження з його дозволу.

Ключові слова: міжнародна правосуб’єктність, translatio imperii, lex foedus, rex, regnum.

Melnyk V. M. ELEMENTS OF THE ROMAN-BYZANTINE LEGAL HERITAGE: TITLES, STATUS, LEGAL 
PERSONALITY OF THE “TSARSTVO” AND “KINGDOM” CONCEPTS

 This excursion is devoted to the problem of the legal content of the political titles of the supreme rulers in the late 
antiquity and early Middle Ages Christian world (Pax Christiana). Special attention paid to the wording of titles, sta-
tus, and legal subjectivity of the titles and ranks. The main emphasis is on the concepts of “rex” and “regnum”, which 
have two historiographical interpretations – 1) “Tsarstvo”, 2) “Kingdom”. The genesis of the defined concepts was 
explained, the Etruscan lexical and ancient Roman semantic origin of the words indicated. For example, the Slavicized 
title “Tsar” related to the ancient roman cognomen “Caesar”, while the Slavicized title “Korol (King)” is a consequence 
of the conquest policy of the Frankish ruler Charlemagne. The author consistently defends the thesis about the mag-
isterial (that is, official) origin of “regnum (royal)” power. The lack of political independence and legal sovereign-
ty in the late antiquity and early medieval “kingdoms” of Europe is articulated (in particular, we are talking about 
the so-called “barbarian kingdoms”). The author directly connects the formation and establishment of European royal 
(“regnum”) power with the foedus legal regime, speaking not only about the Roman, but also about the Federal origin 
of “kingdoms”. In addition, under the rule of Roman public law “tsars” and “kings” de jure obeyed the supreme (“uni-
versal”) authority of the Roman emperors. In this context, the lexical and legal connotations of the terms “tsar”, “king” 
closely interact with the evolution of   translatio imperii idea during the 5th-9th centuries AD. The Roman (Byzantine) 
emperor was positioned as the supreme sovereign (more correctly, the “suzerain”) of all the Christians of the World, 
while the “tsars”, “kings”, “princes”, “duces” were obeyed him and were received power with his permission.

Key words: international legal personality, translatio imperii, lex foedus, rex, regnum. 
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Постановка проблеми і мета дослідження. 
Аби сформулювати основні положення теорії 
та практики «державної» правосуб’єктності Рим-
ської імперії, Східної Римської імперії (Візантії) 
та різноманітних західноєвропейських варіацій 
римсько-імперського спадку (translatio imperii), 
мусимо заглибитися в походження основних тер-
мінів, понять, концептів, методологічних прийо-
мів юриспруденції [1, c. 68-80]. Окрім проблема-
тики формальної назви Римської імперії в 27 р. 
до н. е. – 1453 р. н. е.1, дуже важливим вважаємо 
питання назв і змісту посад, службових рангів. 
Оскільки на вершині титулатури завжди знаходи-
лася сакралізована особа імператора, слід з’ясу-
вати важливу деталь – наскільки титули «царів», 
«королів» та інших політичних урядовців спів-
відносилися з семантикою «імператорства»? При 
цьому, факт незаперечний – «imperator» в Хри-
стиянському Світі (Pax Christiana) позиціонував-
ся вище будь-якого «царя» чи «короля» [2, c. 32]. 

 Виклад основного матеріалу. Термінологічний 
юридичний дискурс, що має виключне значення 
для медієвістики, веде нас углиб часів – до арха-
їчного етапу античності [3, pp. 5-17]. Протягом 
754-509 рр. до н. е. Давній Рим підпорядковував-
ся системі організації влади під назвою Regnum 
[4, c. 105-107; 5, p. 33]. Наразі вчені називають 
цей період «Римським царством» [6, c. 26-37; 
7, с. 12-80; 8, c. 167], що, однак, має багато заува-
жень, як із погляду мовознавства, так і з погляду 
юриспруденції. По-перше, не можна перекладати 
титулатуру Regnum лексемою «царство» [зразки 
традиційного некоректного перекладу: 9, c. 745; 
10, c. 827]. По-друге, Давній Рим, від самого 
початку не був схожий на елліністичні «монар-
хії» [11, c. 92, 155-167]2. Персональну владу rex 
[12, p. 17]3 ділив із Сенатом [4, c. 109] та іншими 
посадовцями («магістратами») [13, с. 831].

 З іншого боку, історіографічно та побутово 
усталений слов’янський термін «царство» (сучас-
на латинізована транскрипція: «tsarstvo») похо-
дить від когномена «Caesar» [9, c. 128; 10, с. 827; 
14, c. 1983; 15, c. 913], поширеного винятковою 
популярністю полководця і політика Гая Юлія 
Цезаря (роки життя: 100-44 рр. до н. е., роки 
диктатури: 49-44 рр. до н. е.) [8, c. 174]. Пізніше, 
окремі римські імператори будуть додавати когно-
мен «Цезар» до власних імен [16, c. 16], присвою-

1 Для офіційного позначення т. зв. «римської держав-
ності» вживалися рівноцінні синонімічні юридичні назви:  
Urbs Roma, Res Publica Populi Romani, Imperium Romanum. 

2 Латинське слово «monarchia» походить від давньо-
грецького відповідника «μοναρχία», дослівний переклад 
якого – «влада одного» чи «одновладдя». 

3 Невдалий, але традиційний переклад поняття «rex» 
звучить слов’янськими мовами як «цар» (стосовно дав-
ньоримської історії) або «король» (стосовно європейської 
середньовічної чи ренесансної історії). В цій статті ми на-
магаємось розвінчати усталений стереотип. 

вати титул «Цезар» дітям і співправителям [17], 
використовувати найменування «Цезар» у релі-
гійно-містичних цілях [11, c. 421-422]. «Цеза-
ріанство» отримає стійку історичну асоціацію 
з бажанням встановлення диктатури [14, c. 1983]. 
Подальша середньовічна конотація поняття 
«цезаріанство» («цезаризм») близька «бонапар-
тизму» XIX ст. Зрештою, до моменту захоплення 
влади у Франції Наполеоном Бонапартом (роки 
життя: 1769–1821) в 1799 р., «цезаріанство» 
розумілося політичними теоретиками в тому ж 
сенсі, що і конотація слова «бонапартизм» після 
проголошення корсиканця «імператором фран-
цузів» (Empereur des Français) 18 травня 1804 р. 
[18,  pp. 339-358; 19, с. 13-18].

 За середньовіччя та ренесансного періоду, 
«цезаризм» усвідомлювався синонімом «диктату-
ри». Юридично, «Цезар» перетворився із когноме-
на в чиновницький (магістратний) титул, прина-
лежний варіаціям ідеї translatio imperii [20; 21; 22].

 Зрештою, після ісламського удару по Схід-
ній Римській імперії та по всьому Pax Christiana 
(632–717 рр.) [23, c. 29-31], римські імпера-
тори Нового Риму4, почали надавати титул  
«καῖσαρ=кесарь=кайсар=цьсарь=царь» [10, с. 827] 
тюркським і слов’янським підлеглим-васалам 
[24, c. 65], в обмін на визнання своєї вищої імпе-
раторської влади та допомогу у протистоянні 
мусульманським завойовникам. Саме так з’явило-
ся поняття «царство», використовуване слов’ян-
ськими народами задля позначення монархічної 
«форми державного правління». 

 Характерно: у публічному праві Римської 
імперії та її продовжувачів (такими можуть вва-
жатися конструкції Східної Римської імперії, 
імперії Заходу Каролінгів, Священної Римської 
імперії германської нації, Османської імперії, 
частково т. зв. «Всеросійської імперії»), термін 
«царство» («regnum») розглядався як нижчий 
по відношенню до «імперії» (imperium) – влади 
верховної, вселенської, всесвітньої, навіть Боже-
ственної [23, c. 19-20, 120] (сакральної в дохрис-
тиянський період, божественно-теократичної піс-
ля легалізації християнства Міланським едиктом 
313 р. та зобов’язальних норм Фессалонікійського 
едикту 380-381 рр.).

Від публічно-правового визначення влади 
«regnum» походить давньоримська магістрату-
ра «rex» [9, c. 759], котру антикознавці неко-
ректно перекладають як «цар» [7, с. 62-64; 
25, c. 543], а медієвісти вважають аналогом 
поняття «король» [26, s. 26-31]5. Важливо, що rex  

4 Новий Рим – Константинополь на Босфорі. 
5 Існує значна внутрішня суперечливість, так як тра-

диційна історіографія чітко розрізняє титулатуру «царів» 
і «королів». На відміну від історіографічних традицій, 
латинська мова вживає на позначення обох цих умовних 
«титулів» одну лексему – «rex». 
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Romanus у 754-509 pp. до н. е. здійснював вер-
ховну владу на території Граду Рим (Urbs Roma) 
[12, pp. 27-26]. Однак, його політичну сферу аж 
ніяк не можна ототожнювати з повноваженнями 
давньоєгипетських фараонів XXX–VI ст. до н. е. 
[27, с. 827-828], давньогрецьких базилевсів XXX–
VII ст. до н. е. [13, с. 829; 28, c. 63-66], ранньо- 
середньовічних франкських королів V–XI ст. н. е. 
[29, pp. 228-244]. Влада «рекса Граду Рим» мала 
етруське походження [4, c. 107; 7, c. 59], базувала-
ся на виборності та системі розподілу повноважень 
[13, c. 831-832], не зводилася до реалізації особи-
стої волі рекса або його персональної сакралізації 
[7, c. 67]. Rex Romanus – це обраний громадою вождь 
Urbs [7, c. 67-68]. У своїй діяльності він мусив 
керуватися інтересами міської громади та займа-
тися насамперед налагодженням поставок харчу-
вання та військовою/цивільною безпекою підлег-
лих. Його повноваження цілком могли поділятися 
між магістратами (повноважними представни-
ками), що мали право голосу і політичної участі. 

 У свою чергу, слов’янський термін «король» 
з’явився в словниковому запасі європейців не 
раніше IX ст. (за часів франкської династії Каро-
лінгів, яка протягом 800-843 рр. тимчасово відро-
дила Західну частину Римської імперії [30, c. 67]). 
Як і в поняття «Цезар, Цар» є безпосередній 
засновник, так і термін «Король» має персональ-
ного творця. Франкський rex-король (з 768 р.) 
Карл, що отримав прізвисько «Великий», 24 груд-
ня 800 р. змусив Папу Римського Лева III (роки 
понтифікату: 795–816) коронувати себе «імпера-
тором римлян» [23, c. 31-33]. 

 Політика Карла Великого (Carolus Magnus), 
що правив «Заходом» до самої смерті (814 р.), 
продиктувала подальшу германістичну доктрину 
Drang nach Osten: Карл Великий підкорив Саксо-
нію, Баварію, Паннонію, впритул наблизився до 
слов’янських племінних союзів [8, c. 313-322]. Ось 
чому ім’я Carolus, як і когномен Caesar, у політич-
ній культурі слов’ян набуло владно-розпорядчої 
конотації [8, c. 322; 30, c. 67-68; 31, c. 147]. Ціка-
во, що східні/південні слов’яни, перебуваючи 
під культурним і геополітичним впливом Східної 
Римської імперії (Візантії), згодом частіше вико-
ристовували для позначення правителів поняття 
«цар», тоді як західні слов’яни, котрі перебували 
в орбіті впливу спадкоємців т. зв. «Західної імпе-
рії Каролінгів» (тобто германців), частіше послу-
говувалися терміном «король».

 З часів Галльських війн Юлія Цезаря 58–51 рр. 
до н. е., титул «rex», застосовуваний раніше щодо 
римських або італійських повноважних осіб, 
почали впроваджувати для позначення «вож-
дів» кельтських і германських племен [4, c. 329]. 
Завойовані племінні союзи отримували від Риму 
режим федеративності (lex foedus). Статус феде-
ратів робив такі племена асоційованими учасни-

ками Граду Рим (Urbs Roma), тісно інтегрував 
у римську військово-адміністративну машину. 
Федерати не набували громадянства Граду, але 
мали формалізовану подобу права підданства 
(швидше зобов’язально-імперативну, ніж диспо-
зитивну). Разом із тим, в обмін на юридичне під-
порядкування Риму, колишні варвари, що стали 
римськими федератами, користувалися широкою 
свободою общинного самоврядування. Їхні вну-
трішні звичаєві (правові та релігійні) установи не 
порушувалися, зберігався інститут локального 
вождя, котрого римські пропретори чи прокон-
сули зобов’язували стежити за виконанням феде-
ратами повинностей на користь Populus Romanus 
(«Римського Народу»). Федерати не ставали 
частиною римського народу, але вважалися під-
владними і, отже, зобов’язаними Риму6. Вожді 
таких федеративних племен титулувалися пере-
важно лексемою «rex», а територіально-общинна 
сфера здійснення їхніх повноважень називалася 
«regnum». Таким чином, «рекс» – це безпосе-
редній правитель, а «регнум» – його персональ-
не правління7. Аж до публікації Едикту імпера-
тора Каракали (роки правління: 211–217) [32], 
більшість народів Римської імперії мали своїх 
власних «рексів» та власні звичаєво-адміністра-
тивні «регнуми». Однак, Едикт 212 р. дарував 
право римського міського громадянства (Status 
Civitas) всім вільним жителям провінцій, включ-
но з т.  зв. «варварами». З того моменту римські 
провінціали, як і жителі Граду Рим, вважали-
ся де-юре однаковими «громадянами Міста» 
(Civitas Romana Urbs) [33].

 Публічно-правове поняття Civitas Romana 
Urbs звертає увагу на важливий юридичний пре-
цедент: двічі поняття «місто» в одній публіч-
но-правовій формулі не застосовувалось [34]. 
Стверджуємо: слово «Civitas», вжите поряд із 
«Urbs», означає не «місто», а «організацію» (чи 
«общину»). Отже, під словосполученням «Status 
Сivitas» необхідно розуміти «організоване / пов-
ноцінне / упорядковане становище / положен-
ня». Оскільки «Civitas» у звичайному приват-
но-правовому значенні – будь-яке місто, що живе 
в межах цивілізації, тобто організоване і кероване 
магістратами (повноважними чиновниками), то 
і «Status Сivitas», наданий Каракалою всім віль-
ним жителям Римської імперії, необхідно дефі-
ніціювати як «організований статус». Життя 
людей у   римській юрисдикції уніфіковувалося, 
система управління провінцій трансформувалася 
на міський лад Urbs Roma. «Всі» ставали «одна-
ково/упорядковано» керованими. 

6 Зобов’язаними бути вдячними, щонайменше, «за за-
хист кордонів». 

7 Втім, вважаємо найкращими варіантами перекла-
ду на українську наступні відповідники: rex – вождь, 
regnum – «вождество» (вождівство). 
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Відтак, римське слово «civilis», зазвичай пере-
кладене як «громадянськість, громадянський, 
громадянське», необхідно переосмислити, маю-
чи на увазі родове поняття «civitas» («Впоряд-
кованість», «Організованість», «Статичність»). 
В контексті таких чітких уявлень про органі-
зованість, не могло бути жодних непорозумінь 
з титулатурою чи статусом чиновництва (магі-
стратурами) [35, c. 15-51]. «Рекси» завжди кла-
сифікувалися в якості імператорських підлеглих 
[31, c. 147]. 

З ІІІ ст. н. е. статус «rex» надавався римськи-
ми імператорами переважно «новонаверненим» 
вождям федератів (племен германців, слов’ян, 
іранських і тюркських кочівників) [36]. Зі змен-
шенням рекрутації суто римських громадян до 
армії Імператорського Риму та закономірного 
збільшення набору федератів-мігрантів, значен-
ня древнього правового режиму lex foedus карди-
нально зросло [2, c. 28-29]. Військово-політична 
й економічна криза III ст. н. е., позначивши кон-
тури Великого переселення народів III~VII ст. 
н. е., створила додатково дефіцит грамотних 
військових кадрів, зменшила прагнення рим-
лян продовжувати безперервні бойові дії, зміни-
ла соціально-економічне положення населення 
Риму і провінцій. 

Імператор Феодосій Великий (роки правлін-
ня: 379–395) прославився виданням двох едик-
тів: Фессалонікійського Едикту 380 р. та адміні-
стративного Едикту 395 р. Акт 380 р. оголошував 
нікейську католицьку ортодоксію8 головним релі-
гійним культом «Римського Народу» (Populus 
Romanus). Передсмертний документ 395 р. ділив 
усі provinciae Populus Romanus («провінції Рим-
ського Народу») на східну і західну частини (Pars 
Oriens et Pars Occidens) [16, c. 17]. 

Обидва едикти мали важливе адміністратив-
но-територіальне завдання – трансформувати 
імператорську юрисдикцію так, аби римська 
армія змогла регулярно поповнюватися новопри-
булими варварськими племенами, в той час як 
державна ідеологія (християнство) мусила пере-
творювати цих варварів-федератів у слухняний 
інструмент римської внутрішньої / зовнішньої 
політики [35, c. 45]. Після формального обран-
ня (395 року) синів Феодосія Великого (Гонорія 
в Pars Occidens та Аркадія в Pars Oriens) імпе-
раторами де-юре єдиної Римської імперії, остан-
ня остаточно й назавжди самоототожнилася 
з «Християнським Світом» (Pax Christiana). Роз-
поділ сфер контролю де-юре єдиної імперії між 
двома повновладними імператорами мав активі-
зувати християнізацію «варварських» народно-
стей, дозволивши імператорам приділити більше 

8 Християнство було політично єдиною системою,  
вважалося одночасно «кафоличним» («католицьким») і 
«ортодоксальним» («православним»). 

уваги рекрутації й утриманню великих територі-
альних армійських угруповань («comitatenses», 
т. зв. «польових армій»). 

З 395 р., і східні, і західні імператори де-юре 
єдиної Римської імперії роздавали титул «rex» 
багатьом вождям і правителям прикордонних 
федератських племен [36, c. 35-39, 269-273].

Східна частина Римської імперії (Візан-
тія, Imperium Romanum Pars Orientale) досяг-
ла успіху в «федератизації» народів і племен 
Нубії, Ефіопії, Аравії, Месопотамії, Вірменії, 
Атропатени (сьогодні – Азербайджан), Лазики 
(сьогодні – Абхазія та Грузія), Аланії (сьогодні –  
Північний Кавказ), Причорноморської Сарма-
тії (йдеться не тільки про степовиків-сарма-
тів, а ще про остготів-гревтунгів, гунів і їхніх 
спадкоємців – оногурів, кутригурів, утригурів) 
[1, c. 68-69; 38, c. 71]. 

Система злагоджено працювала від 395  
по 628 рр., дозволивши східним римлянам не 
лише успішно стримувати перську військову 
загрозу амбітної ктесифонської династії Саса-
нідів [35, c. 234], а й максимально поширити 
християнство у різні етнокультурні та геогра-
фічні зони [37, c. 46-57]. Підконтрольні східним 
римлянам правителі племен-федератів переваж-
но називалися титулом «rex», а їхні володін-
ня, відповідно, називалися «regnum» [приклад: 
36, c. 36]. Втім, уже за часів імператора Юстині-
ана Великого (роки правління: 527-565) актив-
но використовувалося слово ἄρχων (архонт), що 
позиціонувалося грецьким синонімом латин-
ського терміну «rex» [30, c. 67]. Отже, політич-
ні утворення федератів і залежних вождів, що 
безпосередньо не входили в територіальні межі 
римських провінцій, юридичною візантійською 
номенклатурою дефініціювалися як «регну-
ми» або «архонтства». Для прикладу, під час 
великої ірано-візантійської війни 572-591 рр. 
[38, c. 80-82], правителі християнських араб-
ських племен, що боролися проти персів на боці 
Нового Риму (Константинополя), отримували від 
тамтешніх імператорів підтвердження статусу 
та повноважень «regnum» / «rex» [38, c. 102].

Після ісламських завоювань 632–655 рр. 
і подальшої арабо-візантійської війни (активно 
тривала до 717 р.) [39], східноримські імперато-
ри вимушено закріпилися в грекомовних регіо-
нах, через що еллінські юридичні формулюван-
ня «одержали верх» в нормативних документах, 
актових записах і хроніках [23, c. 31]. З кінця 
VII ст. ахейське поняття «ἄρχων» («архонт») пере-
важно заміняло латинський термін «rex», вико-
ристовуючись набагато частіше [24, c. 85-86; 
40, c. 218-222, 225, 232, 234, 241]. Для прикладу, 
київський князь Володимир Святославович (роки 
правління: 978-1015), після «хрещення» 988 р. 
офіційно позиціонувався архонтом Східної Рим-
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ської імперії, влада котрого вважалася санкціоно-
ваною східноримським (візантійським) імперато-
ром Василем II Болгаробійцею (роки правління: 
976-1025) [40, c. 180-184]9.

Паралельно, в ІХ-Х ст. проходила серйозна 
юридична дискусія навколо титулатури іншого 
залежного від Нового Риму правителя – болгар-
ського вождя («хана») [24]. З 864 р. болгарські 
хани, що від 679 р. прирівнювалися Візантією до 
«рексів» або «архонтів», повністю відмовилися 
від стародавнього кочівницького ханського титу-
лу і визнали себе «архонтами» [40, c. 250-268]. 

 У 893 р. архонтом болгар, під владою Східної 
Римської імперії, став Симеон I Великий (роки 
правління: 893-927) [24, c. 4-8]. В 913 р. він навіть 
намагався заручитися підтримкою Константино-
польського патріархату і проголосити себе «цеза-
рем болгар» [38, c. 159; 40, c. 268]. В ході зброй-
ного протистояння, протягом 913-927 рр., Симеон 
декілька разів проголошував себе «імператором 
римлян і болгар», а його війська підступали до стін 
Константинополя. Після смерті Симеона, мир-
ний договір імператора Романа I Лакапіна (роки 
правління: 920-944) та Петра Симеоновича (роки 
правління: 927-968) визнав болгарського архонта 
«цезарем» (латиною) або «царем» (слов’янською 
мовою) племен і провінцій Фракії, Дакії, Мезії 
[24, c. 65-66]. 

«Цезарі Болгарії» («царі») декларувалися 
«в Християнському Світі» де-юре другими за 
значенням після східноримських імператорів 
[24, c. 66-67; 40, c. 199-200]. Офіційними «цеза-
рями=царями болгар» імператори Роман I Лака-
пін (роки правління: 920–944) та Константин 
VII Багрянородний (роки правління: 913–959) 
визнавали Петра Симеоновича (роки правління: 
927–968) та Бориса Петровича (роки правлін-
ня: 968–972). Позаяк, зростання болгарського 
сепаратизму викликало чергову смуту, східно-
римські імператори Никифор Фока (роки прав-
ління: 963–969) та Іоанн Цимісхій (роки правлін-
ня: 969–976) запросили на допомогу київських 
федератів (слов’ян та вікінгів), керованих архон-
том Святославом Ігоревичем (роки правління: 
960–972) [38, c. 160]. До речі, Ольга, мати князя 
Святослава, ще в 957 р. прибула до Константино-
поля, прийнявши хрещення та визнавши верхов-
ну владу імператора. Важливо: сам Константин 
VII Багрянородний, відповідно до угоди 957 р., 
титулував княгиню Ольгу «Ελγας της άρχοντίσσης 
'Ρωσίας» («Хельга, архонтиса росів») [41, c. 69]. 

9 Зазначена формальність, суттєво поглиблена факта-
ми договірних відносин із Константинополем (літопис-
ним «Царгородом») князя Аскольда (роки правління: 
858–882), княгині Ольги (роки правління: 945–960/969), 
князя Ярополка (роки правління: 972–978), дозволяють 
поставити питання про візантійську теорію походження 
Великого Князівства Київського, а, отже, і всієї вітчизня-
ної політико-правової культури. 

Вочевидь, Константинополь активно допома-
гав [38, c. 161] київським дружинам перемогти 
Хозарський каганат протягом 957–965 рр. Нато-
мість «архонтиса росів Хельга» спрямувала сина 
Святослава на допомогу візантійцям задля зами-
рення болгарського бунту. 

Хоча князь Святослав спробував закріпити-
ся в Болгарії і навіть стати там місцевим «кага-
ном» чи «архонтом», його тотальний розгром 
візантійцями в 971–972 рр. [42, c. 133, 136] 
спричинив падіння уламків «царства болгар». 
З того часу офіційний Константинополь не 
визнавав «цезарський/царський титул» болгар-
ських архонтів (на слов’янський лад «князів») 
[40, c. 277-281].

Так як низка болгарських ханів, архонтів 
і царів плекали амбіції із захоплення Константи-
нополя, вони неодноразово вступали в диплома-
тичні зносини з Римським патріархатом («Рим-
ським Папством»), намагаючись вийти з-під 
канонічної юрисдикції Константинопольського 
патріархату і перейти під духовний сюзеренітет 
Римських понтифіків [23, c. 75]. Актами Римсько-
го Папства такі «цезарі/царі» чи «архонти/князі» 
болгар титулувалися терміном «рекс» («rex»).

Активізація прямих слов’яно-константино-
польських відносин відбулася після розгрому 
імператором Іраклієм (роки правління: 610–641) 
Аварського каганату [40, c. 97]10. До того слов’ян-
ські племена сприймалися виключно як асоці-
йовані учасники кочівницьких орд Північного 
Причорномор’я11. Слов’янські вожді, що входи-
ли до федератських об’єднань, традиційно здобу-
вали титули «архонтів» [43, s. 125-126]. Однак, 
у випадках Київського князівства, Моравії чи 
Паннонії ІХ–ХІ ст., тамтешніми політичними 
елітами частіше використовувалося поняття 
«князь», а не офіційний східноримський відповід-
ник «архонт» [43, s. 140-143]. 

Старослов’янське слово «kъnędzь» походить 
від готського «könig», що перекочувало в сучас-
ну німецьку мову [30, c. 66]. «König» – «rex» 
по-німецьки [31, c. 147]. У давньокиївській тра-
диції спершу використовувалося норманське 
(скандинавське) слово «конунг», позначаючи, як 
і «könig», військово-політичного вождя громади, 
племені [42, c. 106]. Для публічного права Схід-
ної Римської імперії, будь-який «könig» позиціо-
нувався як «rex», або «ἄρχων». Вище за ієрархією 
розташовувався титул «цезар», який східнорим-

10 Аварський каганат – політія візантійських федера-
тів, згодом перських союзників. Авари служили східним 
римлянам протягом 558–580 рр., але зрадили Константи-
нополь внаслідок надання імператором Юстином ІІ (роки 
правління: 565–578) статусу федератів їхнім кровним во-
рогам – західнотюркській орді. 

11 Ідеться про орди гунів, оногурів, кутригурів, болгар, 
авар, можливо західних тюрків.
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ські імператори мали право «жалувати» спад-
коємцям престолу, своїм дітям, приєднувати 
до власних імен. Як уже зазначалося, протягом 
927–972 рр., «цезарями/царями» Константино-
поль додатково титулував болгарських правите-
лів, що, однак, не робило болгарських зверхни-
ків рівними імператорам [40, c. 199–200]. Всі 
перелічені титули («хан», «архонт», «рекс», 
«кьоніг», «конунг», «цезар», «цар»), за статусом 
вважалися нижчими імператорського, їхні носії 
не могли навіть номінально претендувати на 
подобу імператорської влади [23, c. 19-20, 120]. 
Ось чому болгарський архонт Симеон (роки прав-
ління: 893–927) не задовільнився претензійним 
титулом «цар болгар» [24, c. 5-9]. До своєї смерті 
927-го року, Симеон невпинно зазіхав на жадане 
«імператорство», невдало намагаючись захопити 
Константинополь.

 Отож, призмою римсько-візантійського публіч-
ного права, всі племена і території федератів, 
керовані «царями», «архонтами» («князями»), 
«рексами» («королями», «конунгами»), розгляда-
лися в якості «архонтств» або «regnum». Як було 
підкреслено, дослівно «regnum» відтворює понят-
тя «правління» / «вождество», може набувати 
конотацію «область правління». Для прикладу, 
словосполучення «Regnum Francorum», що тра-
диційно перекладається «Королівство франків» 
(період 457–800 рр.), коректніше перекладати 
іншим замінником – «Область франкського прав-
ління» чи навіть просто «Правління франків». 
Претензій на владу, рівну за формою чи змістом 
східноримським імператорам, франкські «рекси» 
не мали до 25 грудня 800 р. [30, c. 67]. Оскіль-
ки аналогічної франкським зверхникам позиції 
дотримувалися всі «рекси» інших «варварських 
королівств», то обрана нами теоретико-методоло-
гічна схема дослідження юридичної титулатури 
дозволяє відкрито стверджувати: щонайменше 
з 480 по 800 рр. весь Християнський Світ (Pax 
Christiana) ототожнював себе з однією-єдиною 
«римською державністю», персоніфікованою ста-
тусом римського імператора – «світського єписко-
па», «захисника Церкви і всіх християн світу» 
[23, c. 18-19, 25].

 Західна частина Римської імперії (Imperium 
Romanum Pars Occidentale) теж досягла значних 
успіхів у «федератизації» народів Західної Євро-
пи та Північно-Західної Африки, але її хроноло-
гічні рамки не були настільки масштабними, як 
візантійські [23, c. 35-39]. Після адміністративно-
го Едикту 395 р. пройшло заледве більше десяти 
років і 31 грудня 406 р. варварські племена фор-
сували рейнський limes [8, c. 248]. Алани, ванда-
ли, бургунди, свеви, частково франки, перетнули 
р. Рейн, мігруючи в Галлію й Іспанію. Зі сходу 
підійшли вестготи, котрі 24-27 серпня 410 р. захо-
пили й пограбували Рим [26, s. 22-31]. 

 З 409 по 418 рр. в Іспанії розгорнулася нищів-
на війна між варварськими племенами [26, s. 26]. 
Вандали, алани та свеви воювали поміж собою, 
а також проти місцевих римлян доки західно-
римський імператор Гонорій (роки правління: 
395–423) не надав вестготам режим lex foedus на 
м. Тулузу й область Аквітанію [36, c. 54]. Нато-
мість, вестготи зобов’язувались розгромити ала-
но-вандалів і навести лад в Іспанії.

 Отже, 418-го року вестготи отримали lex foedus 
на власне Regnum Visigothorum (т. зв. «Тулузьке 
королівство вестготів»). Після тривалих пере-
говорів, федерати-свеви теж здобули право на 
«regnum» у Лузитанії [36, c. 76-77]. Під тиском 
федератів (вестготів і свевів), що примирилися 
з імператорами, розрізнені залишки вандалів 
і аланів політично об’єдналися, організовано пере-
селилися до Північної Африки (429 р.), створили 
піратський флот і, врешті-решт, встановили пов-
ний контроль над шляхами морського сполучення 
західної частини Середземномор’я [36, c. 72-75]. 
В 455 р. вандало-алани цілих 14 днів грабували 
Рим, використовуючи добре укріплені бази Сици-
лії та Сардинії. Внаслідок остаточної морської 
поразки західних римлян (468 р.), надія на від-
новлення нормальної комунікації між західними 
провінціями втрачалась. Запевняємо: саме ванда-
ло-аланське regnum знищило політичну єдність 
Західної частини Римської імперії [26, s. 42-44]. 

У вказаному контексті, особливо цікаво, що 
вандало-алани, як і більш компліментарні Риму 
вестготи, свеви чи франки, так само неодноразо-
во отримували lex foedus із рук західноримських 
імператорів [36, c. 73]. Геополітичні й геоеконо-
мічні збитки, заподіяні т. зв. «Карфагенським 
королівством вандалів і аланів», на наш погляд, 
набагато перевершують руйнації, яких Західна 
Римська імперія зазнала від вторгнення Гун-
ської конфедерації племен Аттіли (451–452 рр.) 
[8, c. 249-250].

Протягом 418–476 рр. статус regnum здобу-
ли федератські племена вестготів, остготів, бур-
гундів, свевів, вандало-аланів, франків, скірів, 
герулів, ругів, тюрингів, алеманів. Врешті-решт, 
влада над Італією протягом 476–493 рр. нале-
жала воєначальнику Одоакру – «рексу» скірів 
[36, c. 38-39]. Після смерті останнього західнорим-
ського імператора Юлія Непота (роки правління: 
474–475, 476–480) [44, s. 606-608], rex Odoacer 
отримав із Константинополя визнання свого 
права на regnum12 в межах усієї Італії [8, c. 257; 
38, c. 53]. Отож, 480 рік, на нашу думку, найваж-
ливіша дата в юридичній історії пізньоантичної 
Римської імперії – вона остаточно конституювала-
ся як федерація варварських регнумів і римських 
провінцій із єдиною столицею в Константинополі. 

12 Право на «правління». 
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В перипетіях громадянських конфліктів 
і переворотів 476–480 рр. Римська імперія не 
впала, не занепала і не зникла з політичної мапи 
світу. Навпаки, вперше після адміністративного 
Едикту Феодосія 395 р., імперія поверталась до 
зверхності єдиного імператора [23, c. 32]. Імпера-
тори Східної частини Римської імперії визнавали-
ся єдино легітимними та легальними римськими 
імператорами посольствами всіх федератських 
«рексів», «регнуми» котрих влаштувалися в про-
вінціях Західної частини Римської імперії [при-
клади: 23, c. 127-128, пос. 56]. Отже, номіналь-
на юрисдикція не змінилася (Імперія з центром 
у Константинополі-Новому Римі залишалася). 
Змінився тільки адміністративно-територіаль-
ний поділ, коли стародавні provinciae перетвори-
лися в низку варварсько-федератських regnum. 
Слов’яни назвали ці regnum «королівствами» 
[43, s. 239], тоді як германські мови говорять про 
«Barbarisches Königreich» [26, s. 31-47]. 

 Саме варварський федератський «rex» почав 
пізніше асоціюватися з «королівською» вла-
дою. Однак, влада федератських «рексів» була 
скоріше губернаторською (управлінською) 
магістратурою, здійснюваною лідером/вож-
дем племені («архонтом» або «етнархом» 
по-грецьки), згідно санкції римських імпера-
торів. Відповідно, всі варварські «Barbarisches 
Königreich» («regnum=королівства»), консти-
туйовані в кордонах провінцій Західної части-
ни Римської імперії, після подій 476–480 рр., 
не мали юридичного суверенітету і достатньої 
політичної незалежності, формально продов-
жували входити до складу Римської імперії (з 
центром у Константинополі), номінально визна-
вали владу східноримського (візантійського) 
імператора [23, c. 32]. Спроби окремих варвар-
ських рексів «унезалежнитися», вийти з-під 
політико-правового контролю Константинопо-
ля, стимулювали серію військових втручань 
часів Юстиніана Великого (роки правління: 
527–565), коли вандало-аланське regnum Північ-
ної Африки (533–534 рр.) [38, c. 76-77], остгот-
ське regnum Італії (535–552 рр.) [38, c. 77-78], 
частина вестготського regnum Іспанії (554 р.) 
[36, c. 57-58] тимчасово поновили традиційну 
форму імперських провінцій.

 В спеціальних випадках, західноєвропейські 
рекси федератських regnum додатково отриму-
вали особливий титул намісників Східної Рим-
ської імперії для декількох провінцій13 [36, c. 314] 
або ж навіть проголошувалися титулярними 
консулами Східної Римської імперії [23, c. 128]. 
Для прикладу, статусу «намісника Галлії» удо-
стоївся король франків Хлодвіг (роки правління: 
481–511), а «намісником Західних провінцій» 

13 Такими намісниками могли вважатися посадовці 
в рангах «magister militum per provincіa» або «dux». 

в Константинополі проголосили остготського 
короля Теодоріха Амала Великого (роки правлін-
ня в Італії: 493–526). 

Описаний стан речей, із беззаперечним полі-
тико-юридичним пріоритетом офіційного Кон-
стантинополя в кордонах західних римських 
провінцій, зберігався до 751 р., коли Папа Заха-
рій (роки понтифікату: 741–752) самостійно14 
надав титул Rex Francorum («король франків») 
[8, c. 302] першому представнику франкської 
династії Каролінгів – Піпіну ІІІ Короткому (роки 
правління: 751–768), батькові згаданого вище 
автора поняття «король» Карла Великого (роки 
правління: 768–814). 

Після прецеденту 751–754 рр., відчуваючи 
слабкість Візантії, знесиленої атаками мусуль-
ман, Римські Патріархи (Папи) і, пізніше, каро-
лінгські «імператори Заходу» поступово відібрали 
в офіційного Константинополя владний авторитет 
у межах колишніх західних провінцій Римської 
імперії [23, c. 29-31]. З моменту 751 р. і, тим паче, 
після коронації Карла Великого «імператором» 
25 грудня 800 р., титул «рекса» на Заході Європи 
можна було одержати з рук Римського Папи чи 
т. зв. «імператора Заходу», не питаючись дозволу 
далекого й ослаблого константинопольського пра-
вителя [16, c. 18-20]. Такою стала реальна полі-
тична практика. Однак, між 751–812 рр., і навіть 
після 843 р. (Верденського договору про поділ каро-
лінгської «Імперії Заходу» на окремі «регнуми») 
[26, s. 77-78], імператори Східної Римської імпе-
рії продовжували наполягати на власному винят-
ковому праві присвоювати королівські титули і, 
відповідно, на праві позбавляти титулів. У цьому 
контексті, публічно-правова доктрина Візантії роз-
глядала титул «rex» («король», «цар»), швидше 
як посаду намісника федератів, аніж як особливе 
феодально-територіальне звання вищого володаря 
[приклади: 40, с. 220-222]. Почалося відчужен-
ня східних і західних уявлень про статус regnum, 
остаточно усталене вже після захоплення Констан-
тинополя турками-Османами 29 травня 1453 р.

Висновки. З будь-якої точки зору, розвиток 
титулатур «rex» і «regnum» в Імператорсько-
му Римі чи спадкоємиці-Візантії свідчить про 
їхній магістратний (чиновницький, посадовий) 
зміст. Понад тисячолітня практика присвоєння 
імператорами «королівських» титулів підтвер-
джує відсутність компоненти «верховної влади» 
у політико-правовій структурі середньовічних 
«королівств». Таким чином, носій титулу «rex», 
будучи намісником-управителем підпорядкова-
ного імператору «regnum», ніяк не міг вважатися 
повноцінним і повноправним зверхником терито-

14 Ця акція, здійснена в 751 р. та повторена 754 р., 
виявилася першим проявом політико-правової амбіцій-
ності Римських Пап, які проголосили курс на вихід з-під  
контролю імператора Східної Римської імперії (Візантії).
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рії. Пізньоантичні й середньовічні «королівства» 
Європи не повинні вважатися самостійними 
«державами» в сучасному значенні цього слова. 
«Царська» чи «королівська» влада в мінливих 
кордонах Pax Christiana обмежувалася імперато-
рами. Призначення та пожалування таких титу-
лів імператорами слугувало безумовним джере-
лом «царських» / «королівських» повноважень. 
Джерелом влади в пізньоантичних і ранньосеред-
ньовічних «королівствах» Європи був римський 
(візантійський) імператор.
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ОКРЕМІ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ. 
ТЕМПОРАЛЬНІ АСПЕКТИ

Дана наукова стаття присвячена вивченню актуального питання про темпоральні виміри виконання догово-
ру купівлі-продажу у належний спосіб. В роботі увага приділена, в першу чергу, правовому регулюванню від-
носин щодо своєчасної оплати майна, що придбавається. Зокрема детально досліджені взаємини, які виника-
ють при попередній оплаті товару. Встановлено, що коли договором встановлений обов’язок покупця здійснити 
оплату до передання речі продавцем (попередня оплата), покупець повинен здійснити оплату в строк, встановле-
ний договором купівлі-продажу, а якщо такий строк не встановлений договором, – на першу вимогу кредитора. 
Отже у даному разі підставою виникнення грошового зобов’язання є правочин, укладений сторонами. При цьому 
пред’явлення подібної вимоги є кредиторським обов’язком продавця. Адже від цього моменту починає обчислю-
ватися строк належного виконання. Відповідно і суб’єктивне цивільне право вірителя буде порушене лише піс-
ля прострочення виконання обов’язку боржником, тобто із спливом семиденного строку. Також у статті вивчено 
інші аспекти, пов’язані із простроченням грошового зобов’язання. Це можливість продавця зупинити зустрічне 
виконання свого товарного обов’язку, або відмовитися від нього взагалі. В свою чергу, покупець, у разі невико-
нання обов’язку стосовно речі, вправі вимагати повернення сплачених коштів. Таке зобов’язання, позаяк воно 
не існувало під час укладення договору, почнеться із пред’явленням відповідної вимоги і в регулятивному стані 
триватиме 7 днів. В подальшому воно стає вже охоронним, трансформувавшись у позовну вимогу. В роботі наголо-
шується, що зобов’язання щодо повернення чужих коштів особою, яка отримала попередню оплату, але своєчасно 
не виконала товарний обов’язок, грошовим. Відтак за його порушення має застосовуватися спеціальна відпові-
дальність, передбачена у ст. 625 Цивільного кодексу України. Також окремо досліджена ситуація, коли у разі 
попередньої оплати товар за певних причин неможливо поставити. За таких обставин альтернативність дій (право 
вимоги товару або повернення грошей) виключається, позаяк товарне зобов’язання припинилося, а разом з ним – 
і право вимоги його виконання. Тож, обстоюється теза, що в такому разі право на повернення коштів виникає 
з моменту набуття ними статусу безпідставно набутого майна.

Ключові слова: своєчасне виконання грошового обов’язку, передплата. 

Guyvan P. D. CERTAIN CURRENT ISSUES OF PROPER EXECUTION OF THE PURCHASE-SALE AGREEMENT. 
TEMPORAL ASPECTS

This scientific article is devoted to the study of the topical issue of the temporal dimensions of the execution 
of the contract of sale in the proper manner. In the work, attention is paid, first of all, to the legal regulation 
of relations regarding the timely payment of the acquired property. In particular, the relationships that arise when 
the product is paid for in advance have been studied in detail. It has been established that when the contract establishes 
the buyer's obligation to make payment before handing over the item to the seller (advance payment), the buyer must 
make payment within the term established by the sales contract, and if such a term is not established by the contract, 
at the first demand of the creditor. So, in this case, the basis for the emergence of a monetary obligation is the deed 
concluded by the parties. At the same time, presenting such a claim is the seller's creditor obligation. After all, the term 
of due performance starts to be calculated from this moment. Accordingly, the creditor's subjective civil right will be 
violated only after the debtor's default in fulfilling the obligation, i.e. after the expiration of the seven-day period. 
The article also examines other aspects related to the overdue payment. This is the opportunity of the seller to stop 
the counter-fulfillment of his goods obligation, or to refuse it altogether. In turn, the buyer, in case of non-fulfillment 
of the obligation regarding the thing, has the right to demand the return of the paid funds. Such an obligation, since it 
did not exist at the time of the conclusion of the contract, will begin with the presentation of a corresponding demand 
and in a regulatory state will last 7 days. In the future, it becomes protective, transforming into a claim. The work 
emphasizes that the obligation to return other people's funds by a person who received advance payment, but did not 
fulfill the goods obligation in a timely manner, is monetary. Therefore, for its violation, the special liability provided 
for in Art. 625 of the Civil Code of Ukraine. The situation when, in the case of prepayment, the goods cannot be delivered 
for certain reasons is also separately investigated. Under such circumstances, the alternative of actions (the right to 
demand the goods or the return of money) is excluded, since the commodity obligation has ceased, and with it the right 
to demand its performance. Therefore, the thesis is supported that in such a case the right to return funds arises from 
the moment they acquire the status of property acquired without grounds.

Key words: timely fulfillment of monetary obligations, prepayment.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО;  

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО



13Випуск 3, 2022

Договір є одним з основних елементів пра-
вопорядку, що юридично забезпечує дійсність 
обмінних процесів з метою задоволення потреб 
суспільства в цілому, окремих громадян або їхніх 
об’єднань [1, c. 41]. Договір виступає засобом 
регулювання поведінки сторін у цивільних право-
відносинах у всіх вимірах, у тому числі – у тем-
поральному. Однією з головних засад сучасного 
майнового обороту є принцип належного виконан-
ня зобов’язань [2, c. 7-8], сутність якого полягає 
в тому, що виконання має бути проведене учас-
никами взаємин належним чином відповідно до 
умов договору та вимог законодавства, а за відсут-
ності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв 
ділового обороту або інших вимог, що звичайно 
ставляться (ст. 526 ЦКУ, ч. 1 ст. 193 ГКУ). Саме 
в результаті належного виконання в найбільшій 
мірі задовольняються інтереси кредитора.  Атри-
бутом виконання зобов’язання за договором є сто-
рони, строк та місце виконання [3, c. 8].

Окремої уваги заслуговує юридична конструк-
ція, яка часто має місце при укладенні та реаліза-
ції договорів щодо оплатної передачі товару. Мова 
йде про договір купівлі-продажу за умови попере-
дньої оплати товару. Які зобов’язання тут вини-
кають та коли вони починаються? На перший 
погляд, відповідь на ці питання можемо знайти 
у статті 693 Цивільного кодексу України. Зокре-
ма, абзац перший частини 1 цієї норми зазначає: 
якщо договором встановлений обов’язок покупця 
частково або повністю оплатити товар до його пере-
дання продавцем (попередня оплата), покупець 
повинен здійснити оплату в строк, встановлений 
договором купівлі-продажу, а якщо такий строк 
не встановлений договором, – у строк, визначений 
відповідно до статті 530 ЦКУ. Отже у даному разі 
підставою виникнення грошового зобов’язання 
є правочин, укладений сторонами. Що ж стосуєть-
ся його початкового моменту, то він на основі тієї 
ж домовленості чи в силу припису закону може 
визначатися по-різному.

Якщо в договорі вказана конкретна дата чи 
проміжок часу для вчинення попередньої оплати, 
то грошове зобов’язання має бути виконане саме 
в цей день1 чи до закінчення строку. Якщо ж дане 
зобов’язання своєчасно не буде виконано, у кре-
дитора з’являється матеріальне право на позов. 
Дещо інша ситуація, коли час здійснення попе-
редньої оплати в договорі не встановлений. В цьо-
му разі зобов’язання теж виникає з договору, але 
його тривалість визначається уже не сторонами, 
а законом. Зокрема, частина 2 ст. 530 ЦКУ вказує 
на семиденний період існування такого регуля-
тивного обов’язку боржника. Позаяк сторони не 
визначили початковий термін даного строку, він 

1  З огляду на правило ст. 531 ЦКУ належним, як пра-
вило, буде також виконання, здійснене до цієї дати, тобто 
дострокове.

згідно з правилом вказаної норми почнеться від 
дня пред’явлення відповідної вимоги кредитором. 
Власне, якщо бути точним, семиденний строк має 
обчислюватися від моменту отримання боржни-
ком зазначеної вимоги. Це цілком логічно, адже 
зобов’язана особа має усвідомлювати свій обов’я-
зок та його тривалість. Подібний підхід повинен 
обов’язково враховуватися при регулюванні гос-
подарських відносин, коли взаємини між учасни-
ками досить заформалізовані.

Ситуації у майновому обігу, коли кредиторо-
ві треба здійснити певні дії, щоб у боржника за 
договором виник цивільно-правовий обов’язок, 
є досить поширеними. В доктрині такі дії управле-
ної особи кваліфікуються як так звані кредитор-
ські обов’язки [4, c. 25-31]. Наприклад, для отри-
мання продукції за договором поставки покупець 
має надати складське приміщення, охорону тощо. 
До кредиторських обов’язків можемо також відне-
сти необхідність вимоги вірителя про виконання 
боржником зобов’язання, строк виконання якого 
не визначений або визначений моментом вимоги. 
Поки віритель за таким зобов’язанням не вика-
же передбаченим законодавством способом вимо-
гу у боржника не виникає обов’язку виконання 
зобов’язання. Отже, хоча кредитор вправі вима-
гати виконання у будь-який час після укладення 
договору, строк виконання все ж починає сплива-
ти після моменту зажадання. Відповідно і суб’єк-
тивне цивільне право вірителя буде порушене 
лише після прострочення виконання обов’язку 
боржником, тобто із спливом семиденного строку. 
У будь-якому випадку: і за визначеності, і за неви-
значеності строку здійснення попередньої оплати, 
чинна правова конструкція дозволяє встановити 
момент початку та прострочення даного обов’яз-
ку. Порушення цього грошового зобов’язан-
ня – здійснити в установлений строк попередню 
оплату – тягне передбачену цивільним та госпо-
дарським законодавством відповідальність. 

Невиконання покупцем обов’язку щодо попе-
редньої оплати товару має також й інші наслідки. 
Так, закон вказує, що дане порушення призводить 
до застосування положень статті 538 Цивільного 
кодексу (другий абзац ч. 1 ст. 693 ЦКУ). Інакше 
кажучи, продавець у цьому випадку отримує пра-
во зупинити зустрічне виконання свого товарно-
го обов’язку, або відмовитися від нього взагалі. 
Зазначені вище положення, як правило, різноба-
чень у літературі та на практиці не викликають. 
Хіба що вони потребують певних технічних кори-
гувань, пов’язаних з законотворчими похибками. 
Якщо порівняти правило ч. 1 ст. 693 із змістом 
статей 530 та 538 цього ж Цивільного кодексу, 
до яких воно нас відсилає, то побачимо, що вико-
нання боржником обов’язку, якщо строк його 
не встановлений у договорі, регулюється лише 
у ч.2 ст. 530 ЦКУ, а наслідки невиконання зустріч-
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ного зобов’язання встановлюються виключно 
у ч. 3 ст. 538 ЦКУ. Тож коментовані посилання 
мають спрямовуватися тільки до цих норм, а не до 
статей 530, 538 ЦКУ в цілому. 

Дещо інше сприйняття викликає правило про 
наслідки невиконання речового зобов’язання 
стороною за договором, яка отримала попередню 
оплату, викладене у. ч. 2  ст. 693 Цивільного 
кодексу.  Детальний аналіз даної норми показує, 
що вона виглядає менш вдалою, в першу чергу, 
з огляду на  неоднозначність практичного застосу-
вання. Розглянемо її більш акцентовано.

 У частині другій статті 693 Цивільного кодек-
су йдеться про набуття покупцем права вимагати 
передання йому попередньо оплаченого товару 
або повернення суми попередньої оплати, якщо 
продавець не передав товар у встановлений строк. 
Давайте з’ясуємо сутність такої ситуації. Скажі-
мо, покупець передав кошти в рахунок майбут-
ньої поставки товару (здійснив попередню опла-
ту) 10 червня. Згідно з умовами договору товар 
має бути переданим 20 червня. Отже за змістом 
наведеного правила у разі прострочення передан-
ня товару покупець, вже починаючи з 21 червня, 
вправі реалізувати своє описане вище альтерна-
тивне повноваження. Втім, більш прискіпливе 
дослідження правової сутності цього повноважен-
ня показує, що воно не зовсім відповідає реаль-
ному змістові правовідношення. Зокрема, право 
вимагати передачі товару не може з’явитися після 
невиконання речового зобов’язання, позаяк воно 
вже входило до його складу. Зобов’язання щодо 
передачі товару виникло в момент укладення 
договору, а від часу здійснення попередньої опла-
ти воно трансформувалося у право вимагати пере-
дачі оплаченого товару.  До його змісту входили 
як обов’язок передати товар 20 червня, так і пра-
во вимагати передання цього товару саме в даний 
термін. Отже право покупця вимагати товар аж 
ніяк не є новим повноваженням.

Інша річ, право покупця щодо вимоги про 
повернення суми попередньої оплати. Таке пов-
новаження у нього згідно з умовами договору до 
порушення було відсутнє, не було також і відпо-
відного обов’язку продавця повернути кошти. 
Зобов’язання щодо повернення суми попередньої 
оплати виникне тоді, якщо покупець реалізує своє 
право щодо пред’явлення вимоги повернути гроші 
(ч.2 ст. 693 ЦКУ). Оскільки закон прямо вказує на 
невизначеність строку такого зобов’язання, воно 
згідно з правилом ч. 2 ст. 530 ЦКУ почнеться від 
моменту отримання цієї вимоги продавцем і три-
ватиме сім днів. 

У правозастосовній практиці має місце певна 
полеміка з приводу того, чи є розглядуване нами 
зобов’язання щодо повернення чужих коштів осо-
бою, яка отримала попередню оплату, але своє-
часно не виконала товарний обов’язок, грошо-

вим. В одних судових рішеннях вказується, що 
таке зобов’язання не є грошовим, тоді як в інших 
обстоюється протилежна точка зору. Між тим, 
від правильної відповіді на це питання залежить 
обґрунтованість судових вимог, пов’язаних із 
порушенням такого зобов’язання. Зокрема, право-
ві наслідки, передбачені у ч.2 ст.625 ЦКУ (стаття 
так і називається «Відповідальність за порушення 
грошового зобов’язання») повинні застосовувати-
ся, якщо зобов’язання, що порушене, є грошовим, 
і, навпаки, коли воно не має грошового характеру. 

Вважаємо спори на дану тему значною мірою 
штучними, позаяк чинне законодавство Украї-
ни у цьому питанні є досить чітким та послідов-
ним. Визначення поняття грошового зобов’язан-
ня можемо знайти у статтях як Господарського, 
так і Цивільного кодексів. Так, згідно з прави-
лом ч.1 ст.173 ГКУ господарським зобов’язанням 
є таке правовідношення між суб’єктами госпо-
дарювання, в силу якого одна сторона зобов’я-
зана вчинити на користь іншої певну дію госпо-
дарського характеру, зокрема, сплатити гроші, 
а інший суб’єкт має право вимагати від зобов’я-
заної сторони виконання цього обов’язку. Подіб-
не визначення поняття зобов’язання міститься 
і в ч. 1 ст. 509 ЦКУ. Отже, коли необхідна в межах 
зобов’язання дія боржника полягає у переда-
чі грошей, просто дивно було б вважати даний 
обов’язок якимось іншим, ніж грошовим. Як 
би хто того не хотів, а іншого змісту у обов’язок 
передати вірителю гроші законодавець не заклав. 
Стосовно предмету нашого дослідження закон вза-
галі надає більш детальне визначення. Сутність 
такого грошового зобов’язання, як необхідність 
повернення чужих коштів, персонально розкри-
вається у ч. 6 ст. 231 ГКУ. Саме у диспозиції даної 
норми яскраво проглядається нерозривний взає-
мозв’язок між поняттями «порушення грошово-
го зобов’язання» і тривалістю такого порушення, 
яка визначається часом «користування чужими 
коштами». Таким чином, не викликає сумнівів, 
що продавець, який після отримання передоп-
лати у встановлений строк не передав товар, має 
повернути гроші, якщо таку вимогу пред’явив 
покупець. І це зобов’язання є грошовим.

Український закон не диференціює грошові 
зобов’язання за якимись ознаками (наприклад, за 
підставами виникнення, характером зустрічного 
обов’язку, особливостями наслідків невиконан-
ня тощо). Відтак результат неповернення коштів 
продавцем на правомірну вимогу покупця буде 
таким же, як і в інших відносинах, де обов’язок 
боржника полягає в передачі грошей [5, c. 80-81]. 
Невиконання обов’язку тягне відповідальність за 
порушення саме грошового зобов’язання [6, c. 29]. 
Вона може бути договірною або імперативною. 
Для коментованих відносин остання встановле-
на,  зокрема, у ч. 2 ст. 625 ЦКУ та ч. 6 ст. 231 ГКУ. 



15Випуск 3, 2022

Якщо ж покупець не пред’явив вимоги про 
повернення передоплати, товарний обов’язок 
продавця навіть після його прострочення не тран-
сформується у грошовий. Продовжується речове 
зобов’язання. За його порушення контрагентом 
може бути застосована відповідальність, перед-
бачена у договорі чи нормативно (ст. 611 ЦКУ, 
ст. 230, 236 ГКУ). Але в цьому разі спеціаль-
ної відповідальності за невиконання грошового 
зобов’язання не настає. Тож, власне, виглядає 
цілком логічною позиція судів, відповідно до 
якої за відсутності передбаченої у законі вимоги 
покупця повернути попередню оплату, грошово-
го зобов’язання не виникає, відтак не може бути 
і відповідальності за його невиконання. Мусимо 
лише зазначити, що подібна оцінка ситуації, коли 
виникнення грошового обов’язку, а відтак – і від-
повідальність за його невиконання настають тіль-
ки після вимоги покупця, є цілком справедливою 
для конкретної справи, але вона не вичерпує всіх 
можливих підходів при різноманітних моделях 
розвитку коментованої ситуації. 

Дійсно, закон дозволяє продавцеві, який вчи-
нивши попередню оплату, не отримав своєчасно 
товар, конструювати свою поведінку на альтер-
нативних засадах. Або продовжувати вимагати 
виконання товарного обов’язку, хай і з запізнен-
ням (простроченням), або перетворити за власною 
вимогою дане зобов’язання у грошове. На перший 
погляд, все прозоро та зрозуміло: допоки немає 
цієї вимоги, продовжує існувати речове зобов’я-
зання, за яким продавець мусить передати товар. 
Але досить часто невиконання товарного зобов’я-
зання відбувається не тому, що продавець його 
прострочує, а у зв’язку з тим, що у нього взагалі 
відсутня можливість виконання. Яскравим при-
кладом подібної ситуації є той, коли після здійс-
нення передоплати договір розірвано чи в силу 
певних обставин сторони уклали додаткову угоду, 
в якій припинили дію товарного обов’язку, скажі-
мо з огляду на відсутність у продавця обумовле-
ного товару. В цьому випадку обидва контраген-
ти цілком усвідомлюють, що подальша передача 
товару вже не відбудеться за будь-яких умов. 

Якого ж статусу від моменту припинення чин-
ності набуває отримана продавцем передоплата, 
чи виникає грошове зобов’язання щодо її повер-
нення, і якщо так, то на якій правовій підставі? 
Звісно сторони за таких обставин можуть додат-
ково обумовити подальшу долю суми здійсненої 
попередньої оплати. Власне кажучи, це була б най-
більш доцільна їхня поведінка. Тоді саме від пого-
дженої при укладенні такої угоди дати почалося 
б грошове зобов’язання щодо повернення коштів, 
а її пропуск призводив би до настання відповідаль-
ності за невиконання грошового зобов’язання. 
Втім, досягти такої визначеності змісту взаємин 
при припиненні чинності товарного зобов’язан-

ня, на жаль, вдається не завжди. На наш погляд, 
проблему можна вирішити, зробивши додатко-
ве дослідження діючих імперативних приписів. 
Частина 2 статті 693 ЦКУ веде мову про альтерна-
тивний характер поведінки покупця, якщо йому 
своєчасно не передадуть товар, попри здійснену 
ним попередню оплату. За наведених вище обста-
вин альтернативність дій виключається, поза-
як товарне зобов’язання припинилося, а разом 
з ним – і право вимоги його виконання. Якщо 
покупець пред’являє вимогу повернути гроші, все 
зрозуміло. А якщо він такої вимоги не пред’являє?

Відповідь на дане питання можемо знайти і в гос-
подарському, і в цивільному законодавстві. Так, 
стаття 174 ГКУ в якості однієї з підстав виникнен-
ня господарського зобов’язання визначає набуття 
або збереження чужого майна без достатніх право-
вих підстав. Більш детально зміст зобов’язання, 
котре з даної підстави виникає, можемо оцінити, 
зазирнувши до глави 83 ЦКУ. Як із неї слідує, 
особа, що набула або зберегла чуже майно у себе 
без належної правової підстави, мусить повернути 
потерпілому це майно. Особа зобов’язана поверну-
ти майно і тоді, коли підстава, на якій воно було 
набуте, згодом відпала (ч. 1 ст. 1212 ЦКУ). Даним 
правилом якраз і охоплюється досліджувана 
нами ситуація: підстава отримання попередньої 
оплати відпала у зв’язку з припиненням договору 
в частині передачі товару, утримання чужих гро-
шей є безпідставним. Виникає ні що інше, як гро-
шове зобов’язання. Продавець має повернути гро-
ші, які тепер перебувають у нього безпідставно, 
а покупець вправі вимагати такого вчинку. Пра-
вильність даного підходу підтверджується його 
практичним застосуванням. Як бачимо, наразі 
грошове зобов’язання виникло не з договору, а із 
закону, що, повторимо, у якості способу встанов-
лення господарсько-правових зв’язків між кон-
кретними суб’єктами ринку на мікрорівні цілком 
правомірно [7, c. 43] (ст. 174 ГКУ). З урахуванням 
викладеного можемо дійти висновку, що грошове 
зобов’язання щодо повернення отриманої попе-
редньої оплати при непоставці своєчасно товару 
може виникати:

А) тільки за вимогою покупця, якщо зобов’я-
зання передати товар ще не припинилося;

Б) не залежно від наявності такої вимоги, якщо 
зобов’язання передати товар вже не існує. В цьому 
разі воно виникає з моменту набуття отриманими 
грошовими коштами статусу безпідставно набуто-
го майна.

В обох наведених вище випадках зобов’язання 
стає грошовим, незалежно від підстави виник-
нення. Воно має регулятивний характер і, зокре-
ма, містить обов’язок виконання у певний строк. 
За відсутності договірного врегулювання слід 
користуватися правилом про розумність даного 
періоду. Упродовж нього повернення коштів не 
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може кваліфікуватися як засіб цивільно-право-
вої відповідальності, а за умовами виникнення 
та формою відшкодування являє собою виконання 
регулятивного обов’язку із набуття чи збереження 
майна без належної правової підстави [8, c. 132]. 
Отже, обов’язок сторони повернути кошти появля-
ється якраз з огляду на те, що отримання зустріч-
ного задоволення за договором є тією правовою 
підставою, яка з часом відпала, тим самим припи-
нивши договірні зобов’язання в цілому [9, c. 120]. 
В такому разі вже не за договором, а відповідно до 
вимог закону кондикційний обов’язок зводиться 
до повернення кредиторові безпідставно збере-
жених коштів, позаяк сторони отримали прямо 
протилежний, порівняно із очікуваним, резуль-
тат – виникнення у одного суб’єкта майнової 
вигоди за рахунок іншого [10, c. 11; 11, c. 42-43].

Прострочення вказаного регулятивного 
зобов’язання – неповернення чужих коштів піс-
ля встановлених для цього строків – є порушен-
ням грошового обов’язку і тягне встановлену 
законом відповідальність. Наслідки порушення 
зобов’язання (у тому числі грошового) встанов-
лені у главі 51 ЦКУ, главах 25-27 ГКУ. Санкції, 
що застосовуються до порушників можуть мати 
різний характер: компенсаційний (відшкодуван-
ня збитків, шкоди), штрафний (неустойка тощо), 
оперативний (відмова від зобов’язання). Порядок 
та підстави їхнього застосування можуть відріз-
нятися. Так, відшкодування нанесених збитків 
відбувається, як правило, незалежно від обумов-
леності даної санкції у договорі і обґрунтовується 
виключно наявністю негативних матеріальних 
наслідків, відповідним чином обрахованих. Опе-
ративні заходи впливу, навпаки, застосовуються 
тільки тоді, коли таке повноваження надане кре-
дитору у договорі (ч. 2 ст. 235 ГКУ). 

З викладеного можемо дійти певних виснов-
ків. Договір купівлі-продажу є одним з найбільш 
поширених у цивільному обороті серед право-
чинів, що опосередковують передання одним 
суб’єктом іншому права власності на певне май-
но. У договорі купівлі-продажу мають місце два 
основні зобов’язання, однаково істотні та важливі 
для його дійсності: щодо обов’язку продавця пере-
дати покупцеві товар та щодо обов’язку покупця 
сплатити за нього ціну. Дані обов’язки є зустріч-
ними, еквівалентними та такими, що взаємо 

обумовлюють одне одного. Особливо важливи-
ми є темпоральні властивості субєктивних прав 
та юридичних обовязків сторін зобов’язання. Без 
їхньої належної регламентації отримуємо низку 
проблем із визначеннням моменту не лише пере-
ходу права власності на майно, який може бути як 
на час укладення договору купівлі-продажу, так 
і на дату передачі речі, а і взагалі стосовно часу 
предявлення вимог про виконання конкретних 
обов’язків. Наприклад, у часовому сенсі досить 
важливим є унормування грошових відносин, осо-
бливо – часу повернення чужих коштів у випадку, 
коли речовий обов’язок з тієї чи іншої причини не 
виконується. А ще ключовими є питання темпо-
рального регулювання переходу ризиків, повяза-
них з майном, та відповідних обтяжень речі, що 
стала предметом продажу. 
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The article covers burning questions about the future of nuclear energy in Ukraine. The key aim of the paper is to 
propose tangible solutions to promote atomic energy, regarded by the author as one of the milestones of a decarbonized 
future for the Ukrainian power mix. The article examines nuclear energy law as a part of bigger legal, social, 
and economic context. Therefore, in the current article, we analyze the legislative base for decarbonized energy in 
general as well as the foundations of Ukrainian, European, and American energy policies. In the article, nuclear power 
plants are understood more in the sense of classic electricity producers rather than hazardous objects. The critical 
question is how to promote investments in Ukrainian atomic energy. Thus, the aspects related both to electricity 
markets and production costs are covered, whereas problems with nuclear safety regulations are not covered. The role 
of the State Nuclear Regulatory Inspectorate is examined more in the vein of its decision-making impact on energy 
policies, such as the development of SMRs. Even though there has been enough research on Ukrainian nuclear energy 
law, there were few papers proposing recommendations on how to holistically the situation. Rather than merely 
considering the status quo in Ukrainian atomic energy, the article suggests concrete ways to improve it. Even though 
the legislative means are at the core of the analysis, the article also partly includes economic, political, and technical 
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clearly a social-economic context in which proposed legal rules are to take place. Therefore, the research will be helpful 
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Карвацький В. АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА В УКРАЇНІ: ЯК ЗАКОНОДАВЧИМИ ЗАСОБАМИ СТИМУЛЮВАТИ 
РОЗВИТОК?

У статті досліджуються ключові питання перспектив розвитку атомної енергетики в Україні. Основна мета 
статті – на основі аналізу нинішнього стану розвитку сформулювати конкретні пропозиції щодо розвитку атом-
ної енергетики, яка розглядається як один із векторів декарбонізації майбутнього для української енергетики. 
У статті аналізується право атомної енергії як частина загального правового, соціального-економічного контек-
сту. У статті аналізується законодавча основа декарбонізованої енергетики загалом, а також порівнюються засади 
української, європейської та американської енергетичної політики. Робиться висновок про те, що атомні елек-
тростанції визначаються швидше як класичні виробники електроенергії, аніж як небезпечні об’єкти. Ключове 
питання полягає у тому, якими засобами сприяти інвестиціям в українську атомну енергетику. Тобто, вивчаються 
аспекти, пов'язані як з ринками електроенергії, так і з витратами на виробництво, які не охоплюються правилами 
атомної безпеки. Роль Державної інспекції ядерного регулювання розглядається більшою мірою в контектсті її 
впливу на прийняття рішень щодо енергетичної політики, такої як розробка SMR. Незважаючи на проведення 
досліджень українського законодавства у галузі атомної енергетики, є потреба у працях, які формулюють цілісне 
бачення проблем у цій сфері та пропонують конкретні шляхи для її удосконалення. Окрім аналізу законодавчих 
засобів, у статті також вивчаються окремі економічні, політичні та технічні аспекти розвитку атомної енергетики 
в Україні. Це обумовлюється потребою оцінити та чіткіше зрозуміти соціально-економічний контекст, у якому 
мають діяти запропоновані правові норми. 

Ключові слова: атомні електростанції, SMR (малі модульні реактори), ринок електроенергії, стійкі інвестиції, 
експорт електроенергії.
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Introduction. Ukraine, as well as all other world 
states, must inevitably complete a “green transition” 
to a decarbonized economic system, also involving 
the usage of a low-carbon (called “green”) energy. Our 
country has already reiterated numerous times its 
commitments to a low-carbon future, including sign-
ing the 2015 Paris Climate Agreement and producing 
documents such as the national 2017 Energy Strategy 
[6] and 2050 Low Emission Development Strategy [7].

On the global and European scale, there are 
numerous approaches to the question of which tech-
nologies should be prioritized while phasing out fos-

sil fuels (oil, gas, and coal). Whereas countries such 
as Germany are historically big opponents of nuclear 
energy, others, such as France, define it as the key 
pillar in the future of their energy mixes.

Nuclear energy is a pivotal and indispensable ele-
ment of the Ukrainian power mix. Before the full-
scale Russian aggression, it provided up to 52-55% 
of national electricity generation. Despite existing 
critics of the dangers of nuclear energy, it appears 
to be a much safe energy mix than coal (25-27% 
of the energy mix). Whereas nuclear energy for 
0.03 deaths from accidents and air pollution per 
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1 TWh (annual consumption of 27 000 people in 
the EU), coal results in 24.6 deaths. Furthermore, 
it is also anything but easy to replace the capabili-
ties of nuclear energy with solar or wind energy. The 
thing is that due to different capacity factors of var-
ious sources for electricity production, one needs 
three times more solar energy to make up for 1 GW 
of nuclear energy.

 Nuclear energy also has a big chance to become 
vital for the Ukrainian economy and foreign 
exchange earnings. Whereas production costs 
at Ukrainian NPPs are small enough, “Energoa-
tom” (Ukrainian state-owned operator of NPPs) 
may make enough profit via exporting electricity to 
the EU.  As a rule, market prices for electricity in 
neighboring countries are three times higher than 
in Ukrainian ones. Nevertheless, Ukrainian nuclear 
energy has enough problems, including ones relat-
ed to a soon-to-reach end of the operating lifecycle 
(30-40 years) of many national NPPs.

Main body
First, one must legally distinguish nuclear ener-

gy from renewable energy sources (RES) such as 
solar or wind. Even though both nuclear and tradi-
tional renewables are low carbon, they have far too 
different economic logic behind their functioning. 

The governments worldwide, including in 
Ukraine, adopted initiatives aimed at incentiviz-
ing small-scale generation of RES. In 2009 Ukrain-
ian parliament passed a Law on Ukraine "On 
the Amendments to the certain legislative acts con-
cerning the instauration of the feed-in tariff" [2], 
introducing mark-up for enterprises, producing 
electricity out of RES. Their electricity was to be 
obligatory bough by a newly created "Guaranteed 
Buyer". Therefore, companies had all incentives 
to invest in RES, hoping to cover their capital 

expenses in 4-5 years. The feed-in tariff has pri-
marily helped the Ukrainian energy sector, increas-
ing green energy's contribution to the power mix 
from below 1 to 12% in early 2022. Neverthe-
less, any similar measures are impossible to do in 
the case of atomic energy. Compared to thousands 
of small-scale decentralized green energy facilities, 
there are only 4 NPPs in Ukraine. The largest of it, 
Zaporizhzhia NPP, is currently under illegal Rus-
sian occupation, even though it still provides elec-
tricity to the national grid. 

Those four NPPs are all state-owned, which 
additionally signals the value of nuclear energy 
to the Ukrainian state. It seems almost impossible 
to imagine the construction of the new big NPP to 
be owned by a private company – such a legislation 
change does not have much support among energy 
experts and policymakers.

Consequently, the National Nuclear Energy Gen-
erating Company of Ukraine "Energoatom" and oth-
er state agencies (Ministry of Energy or State Nuclear 
Regulatory Inspectorate) are critical decision-mak-
ers in shaping energy policy in the nuclear field. 
Namely, according to Articles 3 and 4 of the Cabinet 
of Minister's ruling on the State Nuclear Regula-
tory Inspectorate [5], the mentioned authority has 
the power to A) ensure the formation and realization 
of the state's nuclear safety energy policy; B) issue 
the documents permitting activities in the field 
of nuclear energy use; C) execute state supervision 
over compliance with legislation, conditions of per-
mitting documents, nuclear and radiation safety 
norms and rules, physical protection requirements.

The most burning issue in sustaining Ukraini-
an nuclear energy growth is the approaching end 
of the lifetime of many nuclear reactors. Theoreti-
cally, there are two ways Kyiv may follow to solve 

the problem. Ukraine can extend reac-
tors' lifespan by technically modifying 
them or building NPPs & new reactors. 
Compared to the 8-month construction 
time of solar power stations, nuclear ones 
become operational only in 5-7 years, 
starting from the original decision to 
start the construction. One should also 
understand that today's decisions in 
nuclear energy will be the ones shaping 
the power mix in the 2030s. 

The critical technological and eco-
nomic objective of the Ukrainian nucle-
ar field is to gradually replace the old 
soviet WWER (water-water energetic 
reactor) with the newly presented Amer-
ican AP1000. The thing is that reactors 
AP1000, compared to WWERs, rep-
resent the third, more advanced gen-
eration of nuclear reactors. They have 
a higher level of thermal efficiency; are 

Figure 1. The chronological entry of Ukrainian nuclear 
power plants into operations 
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considered safer; their more standardized designs 
decrease their production & construction time 
and associated capital & maintenance costs.

So, what should the state namely do to promote 
nuclear energy? Simple solutions such as merely 
highlighting the need to invest more money from 
the Ukrainian budget in AP1000s will not work. The 
thing is that for the energy transition to happen, 
the state needs to invest in various technologies, 
including biomethane, energy storage, and hydro-
gen. Even if Ukraine makes nuclear energy a prior-
ity, the lack of finance in other parts of the power 
mix will merely cause problems related to electricity 
demand management.

Nevertheless, the need to secure more funding 
by legislative means is still evident. In light of this, 
we are confident that draft bill #4347 [4] should be 
reviewed and modified by the Ministry of Energy. 
This draft bill foresees the creation of a special budg-
etary "Climate and Energy" foundation to fund pro-
jects related to decarbonization. However, the pri-
mary income source proposed by the legislation will 
be 50% of the carbon dioxide tax.

In our opinion, there is no reason to limit a fund-
ing plan of such a foundation to simply carbon diox-
ide, given the modest price of carbon dioxide emis-
sions (30 UAH), while leaving all other greenhouse 
gases aside. The cost of other climate-harming gas-
es (HFC2, PFC2, and SFC6) is more than 200 times 
higher per ton. Given their even more significant 
negative impact on the environment, such a decision 
is also justified from the environmental perspective.

However, it is not a silver bullet, and one cannot 
rely merely on our national funding. In the realm 
of involving foreign players in constructing new big 
reactors, we see two main interdependent elements 
Ukraine should consider getting the needed fund-
ing from foreign governments and companies. The 
first element is to capitalize on existing legal-po-
litical paradigms of the relations between Ukraine 
and its partners. Whereas political cooperation is 
not the main subject of our article, we still need to 
take politics as a shaping legal power in the nucle-
ar field. Nuclear energy is widely perceived not only 
as an economic topic but also as one having a direct 
influence on national security.

Thus, the newly passed by the American Parlia-
ment International Nuclear Energy Act of 2022 [10], 
apart from proposing ways how to develop their 
nuclear energy, is written to be coherent with Amer-
ican foreign interests. Namely, the Act introduces 
the "Nuclear Security Program," aimed to "reduce 
the reliance of the United States and ally or partner 
nations on nuclear fuels from the Russian Federa-
tion and the People's Republic of China".

If the American partner complies with technical 
and economic considerations, he can benefit from 
credit funding (6 billion USD Civil Credit Program), 

introduced by the 2021 Infrastructure Investment 
Jobs Act [9]. In this realm, we recommend the gov-
ernment create a permanent intergovernmental com-
mission on energy cooperation between Ukraine 
and the United States of America. Even though, 
after 2014, numerous bodies such as Ukraine-U.S. 
working groups at the Ministry of Energy were 
operating on an ad hoc basis, a unique communica-
tion center was never created. The fact that officials 
in charge of communication with foreign partners 
from numerous governmental bodies, including 
a state-owned oil & gas company "Naftogaz," do not 
have one coordination point harms the governmen-
tal initiative. We believe that an intergovernmental 
commission is the most needed format to use, as rep-
resentatives of numerous bodies (Ministry of Ener-
gy, Energoatom, State Nuclear Regulatory Inspec-
torate, Ministry of Finance, Ukrainian Embassy in 
the U.S.) may coordinate their policies together.

Such an approach to develop the nuclear sector 
in partnership with the U.S. already showed its first 
results in August 2021. During Ukrainian President 
Volodymyr Zelensky's visit to the United States, 
Kyiv and Washington signed Joint Statement on 
the U.S.-Ukraine Strategic Partnership. Even 
though a joint statement did not mention nucle-
ar cooperation, a vital memorandum was signed by 
Energoatom (state atomic power plants operator) 
and American private nuclear leader Westinghouse 
as a part of Zelensky's visit. The parties agreed on 
Westinghouse's participation in constructing a new 
AP1000 block in Khmelnytskyi NPP, with four oth-
ers coming. To transform a memorandum into a con-
tract, consistent political cooperation is needed.

The same ideas of nuclear energy cooperation 
should be voiced as a priority in the relations also 
between Ukraine and the European Union. The fact 
that atomic energy was added into the so-called 
"European Union Taxonomy" (a list of environ-
mentally sustainable economic activities, created 
by the Regulation (EU) 2020/852 of the European 
Parliament and of the Council of 18 June 2020 on 
the establishment of a framework to facilitate sus-
tainable investment, and amending Regulation 
(EU) 2019/2088) [11] opens additional communica-
tion opportunities for the Deputy Prime Minister's 
Office for European and Euro-Atlantic Integration.

Nevertheless, one should also remember that 
Ukraine is not the unique partner of the U.S. 
and the European Union. Despite the tangible ben-
efits for European investors, such as a close loca-
tion to the EU or the far lower price of electricity in 
Ukraine, compared to European EU markets, Kyiv 
still needs to make nuclear energy economics far 
more compatible on the global scale.

Therefore, our second element to getting more 
foreign funding for Ukrainian nuclear energy is 
to create a highly efficient market environment. 
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First, the Ukrainian electricity market [3] should 
finally get away from PSO (Public Service Obliga-
tions) mechanism to enable all its stakeholders to 
be guided by merely market logic. In 2017 Ukrain-
ian parliament, fulfilling its commitments within 
Ukraine-EU Association Agreement, finally passed 
a law "On the electricity market." Before the law was 
passed, all electricity-generating enterprises were 
selling the electricity to a monopolistic state enti-
ty (SE Energorynok) by regulating prices on each 
generation plant type (coal, nuclear, etc.). The pric-
es were fixed by an electricity markets regulator 
NEURC (National Energy and Utilities Regulato-
ry Company) [1]. Then SE Energorynok was selling 
the electricity to regional electricity distribution 
companies, and then finally, end-consumers got 
their electricity from "Oblenergos."

However, not willing to drastically raise electric-
ity prices for residential consumers, the government 
created a distorted market via PSOs to keep electri- 
city prices fixed for Ukrainian citizens (1,44 UAH 
before 250 kWh per month; 1,68 UAH after 250 kWh 
per month). Within the PSO mechanism, two leading 
state-owned electricity market players (Energoatom 
and Ukrhydroenergo, hydro energy company) were 
selling their electricity at meager prices to the SE 
Guaranteed Buyer. At particular parts of the day, 
the electricity was sold even at prices lower than 
the production costs.

Given that this model had many weak points, in 
2021, it was modified into a "financial PSO" para-
digm. The main differences consist in the mecha-
nism of which Energoatom and Ukrhydroenergo 
continue to cover the price differences between 
a market-based electricity price and a final price 
paid by the residential consumer. Instead of selling 
the electricity directly to the state at meager pric-
es, Energoatom and Ukrhydroenergo became more 
interdependent players. 

Now top SOEs may freely sell their electricity 
at the market prices. Such a possibility finally brings 
sense to the existence of "Energoatom Trading", 
a trading subsidiary of the national nuclear energy 
management company. Afterward, SOEs still need 
to support SE Guaranteed Buyer, however, by giv-
ing a significant part of their revenues, not directly 
by electricity.

Nevertheless, a "financial PSO" model still hin-
ders Energoatom's financial results and possible 
governmental plans of transforming it into a pub-
licly listed company. According to Energoatom, 
depending on the month, it must give 40-50% of its 
revenues to SE Guaranteed Buyer. Alternatively, 
these funds can be transferred either for research 
& development capabilities of Energoatom or co-in-
vestments in the NPPs' modernization. Thus, a gov-
ernment should continue the path toward creating 
a fully functional electricity market, where low-in-

come consumers get aid from the government in 
the form of targeted subsidies. 

Secondly, suppose foreign companies decide to 
invest in Ukrainian nuclear energy assets. In that 
case, they should have clear possibilities to sell a part 
of the generated electricity on European markets 
at a much higher price to make up their investment 
costs. Following that, in March 2022, Ukraine final-
ly became a member of ENTSO-E (European Network 
of Transmission System Operators), the state got 
the opportunity to export electricity to European 
countries freely. Before, the Ukrainian energy sys-
tem was connected with Moldova, Belarus, and Rus-
sia, with only a tiny part of the country (Burstyn 
Energy Island) having the technical possibility to 
export electricity.

The critical governmental priority should be 
increasing cross-border interconnection capabilities 
to export more electricity. Because of drastic indus-
trial production falls, Ukraine found itself in a sur-
plus of electricity. The capacity (800 MW) should be 
expanded to at least 2-3 GW, particularly by mod-
ernizing the Khmelnytskyi NPP - Rzeszow power-
line (750 KW) for export to Poland.

When compared to some foreign energy systems, 
the state's monopoly for the control over NPPs may 
be considered a bottleneck for developing a nucle-
ar energy sector. Whereas not questioning such 
a state's approach to either existing or big future 
reactors (1 GW+), we propose to change it when it 
comes to Small Modular Reactors (SMR) with a low-
er capacity (300-500 MW). An SMR technology is 
still nascent, meaning that reactors' prototypes are 
only doing technological tests before their entry into 
operation. However, multiple Western states (U.S., 
Canada, United Kingdom) have been actively pre-
paring for SMR's emergence in the years to come. 

In 2021 U.S. President issued an executive 
order on promoting SMR [8]. The order defined 
an "SMR as an advanced nuclear reactor of elec-
tric generation capacity less than 300 megawatts 
electric. Because of the smaller size, small modular 
reactors can generally be designed for factory fab-
rication and modular construction to take advan-
tage of economies of serial production and shorter 
construction times". Three years before, the Cana-
dian government prepared a roadmap to devel-
op SMRs to launch the first state-owned SMR in 
2026 and the first commercially owned one in 2030. 
Whereas 2030 may seem a bit far in time now, as 
stressed before, the construction time of a regular 
NPP takes 5-7 years. So, if Ukraine takes essential 
decisions to renovate its nuclear fleet, it will still 
feel tangible results in the target years, similar to 
if it implements an SMR strategy.

Compared to standard 1 GW nuclear plants, 
SMRs have several advantages. As the U.S. Presi-
dent's order definition entails, because the details 
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to SMRs may be produced at home and a serial 
scope, their production time is shorter, and pro-
duction cost is lower. Compared to standard plants, 
SMRs are more flexible and dispatchable, mean-
ing it is easier for nuclear energy operators to 
lessen or put up their capabilities. This feature 
has pivotal importance in creating a stable decar-
bonized energy mix. The thing is that historically 
the peak hours demand was covered up by coal, as 
you can add up the coal in the power station man-
ually when you want to do it. Neither nuclear nor 
solar/wind, which is very dependent on weather 
conditions, are not manually dispatchable. A cold 
start time of a 1 GW nuclear plant is 24 hours.  
This is not the case with the SMR; therefore, Ener-
goatom will be capable of pulling up its capacities 
more freely in times of need.

Therefore, Ukraine undoubtedly needs to devel-
op a small modular reactor development outlook. 
SMRs should also be allowed by the government to 
be privately owned. In that case, they may become 
one of the main topics of the investment discussions 
between Ukrainian energy authorities and compa-
nies with their foreign counterparties.

We propose to include the following steps in 
the Ukrainian SMR Strategy. Firstly, finance from 
the government funds the creation of the install-
ment of the first SMR in Ukraine. It will act as a sig-
nal of strong governmental support for the devel-
opment of SMRs. Secondly, create a flexible system 
of "green loans" with lower interest rates and higher 
repayment returns for Ukrainian companies. Ukr-
GasBank [12], one of the four state-owned banks, 
already has a solid portfolio in financing sustainable 
development assets. Therefore, we propose to name 
in future this bank responsible also for more flexible 
finance for SMRs.

When it comes to dealing with foreign compa-
nies, we recommend engaging them to invest in 
future Ukrainian SMR assets, proposing the mech-
anism of PPAs (Power Purchase Agreement). Via 
PPAs, an European electricity generation or even 
industrial company will get control of a guaranteed 
amount of electricity, one corresponding to its prop-
erty shares in the SMR. Afterward, a company may 
either use the electricity for its own needs (e.g., when 
one thinks about a big industrial producer locat-
ed in a nearby country) or, after having purchased 
an SMR's electricity at break-even costs, the elec-
tricity to the European consumers at higher prices.

Finally, in cooperation with the UkrEnergo 
and the Ministry of Energy should create a map for 
suitable technically and non-dangerous connection 
places for SMRs. To fully realize SMR's potential in 
providing flexibility to the power mix, they should 
be placed accordingly to manage customers' electric-
ity demand more effectively.

Conclusions. Nuclear energy must play a pivot-
al role in the decarbonized future of the Ukrainian 
energy mix. Even though NPPs can help the state 
now, without concrete legislative actions, a national 
nuclear fleet will lose many l capabilities in future 
decades. The issue of construction of new modern 
nuclear reactors as well as new advanced atomic 
plants such as SMR is pivotal. Whereas the govern-
ment should understand nuclear energy develop-
ment, the key aim is to make the field more invest-
ments-friendly on a global scale. Domestically, 
creating a national Energy and Climate Fund may 
serve as an additional investment income source. 
Equally, the reforms on the electricity markets, 
including the role of Enegroatom, will make a nucle-
ar monopolist more financially stable and increase 
its attractiveness as a possible cooperation partner 
for the European Union States.

The idea of increasing interconnection capaci-
ties of the electricity network is equally of extreme 
importance to attracting foreign investors. Only 
with stable access to generated electricity, the com-
panies will be willing to invest in national nuclear 
energy assets. It is pointed out that a model of PPA 
(Power Purchase Agreements) is the one to imple-
ment, as it may at the same time allow engaging both 
companies willing to import electricity for their con-
sumption (e.g., big industrial plants in neighboring 
countries) or for future resell (big European electric-
ity traders or generation companies).

The government shall comprehend the SMR tech-
nology as an essential element for the energy tran-
sition. Therefore, an SMR development strategy 
should be created to prepare the power mix for their 
addition to the energy system in the 2020s. Where-
as it is advisable to fund a first national SMR, a set 
of market mechanisms such as flexible “green loans” 
should be implemented.

Bibliography
1. Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг. Закон України від 22 верес-
ня 2016 року. Відомості Верховної Ради. 2016. 
№ 51. Ст. 833. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/1540-19#Text.

2. Про внесення змін до деяких законів України 
щодо встановлення «зеленого» тарифу № 13, ст. 155. 
Закон України від 25 вересня 2008 року. Із зміна-
ми, внесеними згідно із Законом N 2019-VIII від 
13.04.2017. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 
2017. № 27-28, ст. 312}. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/601-17.

3. Про ринок електричної енергії. Закон України 
від 13 квітня 2017 року. Відомості Верховної Ради. 
2017. № 27-28, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2019-19#Text.

4. Проект Закону про внесення змін до Бюджет-
ного кодексу України щодо запровадження дер-
жавного фонду декарбонізації 4347 від 09.11.2020.  
URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/4612.



22 Juris Europensis Scientia

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 
20 серпня 2014 р. № 363. Про затвердження Положен-
ня про Державну інспекцію ядерного регулювання 
України {Із змінами, внесеними згідно з Постановами 
КМ № 847 від 29.07.2022}. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/363-2014-п#Text

6. Енергетична стратегія України на період до 
2035 року. 2017. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/
control/uk/publish/article?art_id=245239564&cat_
id=245239555.

7. Стратегія низьковуглецевого розвитку України 
до 2050 року. Київ, 2017. URL: https://mepr.gov.ua/
files/docs/Проект%20Стратегії%20низьковуглецево-
го%20розвитку%20України%20.pdf.

8. Executive Order of the U.S. President on Promoting  
Small Modular Reactors for National Defense and 
Space Exploration. 2021. URL: https://trumpwhite-
house.archives.gov/presidential-actions/executive-or-

der-promoting-small-modular-reactors-national-de-
fense-space-exploration.

9. Infrastructure Investment Jobs Act. 2021. URL:  
https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW117publ58/
pdf/PLAW-117publ58.pdf.

10. International Nuclear Energy Act of United 
States. 2022. URL: https://www.congress.gov/bill/ 
117th-congress/senate-bill/4064?s=1&r=9.

11. Regulation (EU) 2020/852 of the European Par-
liament and of the Council of 18 June 2020 on the estab-
lishment of a framework to facilitate sustainable invest-
ment, and amending Regulation (EU) 2019/2088. 2020. 
URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/ 
?uri=celex:32020R0852.

12. Ukrgazbank. Sustainable Development Report. 
2020. URL: https://ukrgasbank.com/upload/file/ugb_
report_2020_004_en.pdf.



23Випуск 3, 2022

© А. Ю. Бабій, 2022

УДК 35.08 (477)
DOI https://doi.org/10.32782/chern.v3.2022.4

А. Ю. Бабій 
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри юриспруденції
Чернівецького інституту

Міжнародного гуманітарного університету
orcid.org/0000-0002-9304-922X

ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ В УМОВАХ ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ  
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ

Для детальнішого вивчення основних характеристик правового статусу держслужбовця були проаналізовані 
нормативно-правові акти щодо визначення самого поняття «державний службовець» та наукові позиції щодо його 
ознак. Встановлено, що правовий статус державного службовця має дуалістичний характер, з одного боку він охо-
плює елементи адміністративно-правового статусу службовця, з іншого – елементи правового статусу найманого 
працівника. Зауважено, що такий інтегруючий підхід до інтерпретації даного поняття раніше не використовував-
ся, а тому він становить науковий інтерес, адже може приховувати в собі перспективи удосконалення правового 
регулювання системи управління державною службою в умовах сьогодення. 

Досліджуючи поняття держслужбовця як суб’єкта трудових правовідносин визначено, що він набуває статусу 
суб’єкта трудових правовідносин з моменту укладення трудового договору. Розкрито ознаки спеціального харак-
теру правового статусу держслужбовця як найманого працівника через особливі вимоги щодо віку вступу на дер-
жавну службу та наявності спеціального законодавчого акту для регулювання зазначених суспільних відносин. 
Сформоване авторське визначення правового статусу державного службовця як комплексного та інтегруючого 
явища. Наголошено увагу на тому, що для ефективного перезавантаження державної влади та удосконалення 
системи управління державною службою в Україні необхідно враховувати те, що бажання підвищити гнучкість 
трудового законодавства в сфері державної служби шляхом підвищення відповідальності службовців, обмеження 
прав у припиненні державної служби порушує принцип стабільності правового статусу державного службовця 
в Україні. 

Ключові слова: державний службовець, державна служба, трудові правовідносини, адміністративні правовід-
носини, державний орган.

Babii A. Yu. LEGAL STATUS OF A CIVIL SERVANT IN THE CONDITIONS OF RESTARTING A PUBLIC 
SERVICE MANAGEMENT SYSTEM

The legislative regulations were analyzed to identify the concept of "civil servant" and scientific positions were 
also learned to identify its signs for a more detailed study of the main characteristics of the legal status of the civil 
servant. It is established that the legal status of a civil servant has a dualistic character, on the one hand, it covers 
elements of the administrative and legal status of an employee, on the other – the elements of the legal status of a hired 
employee. It is noted that such an integrative approach to interpretation of this concept was not previously used, and, 
therefore, it is a scientific interest since it may conceal the prospects for improving the legal regulation of the system 
of management of the civil service in present conditions.

Investigating the concept of a civil servant as a subject of labor relations it is determined that he owns the status 
of a subject of labor relations since the conclusion of an employment contract. The signs of a special nature of the legal 
status of a civil servant as a hired employee due to special requirements regarding the age of accession to the civil 
service and the availability of a special legislative act to regulate these social relations are also detected. The author's 
determination of the legal status of a civil servant as a complex and integrative phenomenon is formed. The attention is 
emphasized to the fact that for effective restart of state service and improving the public service management system 
in Ukraine it is necessary to take into account the fact that desire to increase the flexibility of labor legislation within 
civil service by raising the responsibility of employees, the restriction of rights to terminate civil service violates 
the principle of stability of the legal status of the state employee in Ukraine.

Key words: civil servant, state service, labour relations, administrative legal relations, state body, legal regulation.

 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вступ. Проголошення України Конституцією 
правовою, соціальною та демократичною держа-
вою свідчить про те, що всі сфери сучасної дер-
жавної політики мають охоплюватись людино-
центриським вектором розвитку «держава заради 

гідного життя кожної особистості». Постулат про 
те, що найвищою соціальною цінністю в державі 
визнана людина зайвий раз переконує в тому, що 
інтереси держави та людини мають досягати такого 
балансу, за якого ефективне державне управління, 



24 Juris Europensis Scientia

економічне зростання, розвиток соціально-куль-
турної сфери будуть реалізовуватись не на шко-
ду прав та інтересів та свобод громадян України. 

Нове законодавство України в сфері держав-
ної служби проголосило необхідність перезаван-
таження системи управління державною служ-
бою, а саме, визначення нових цілей, завдань 
та принципів функціонування інституту держав-
ної служби, забезпечення ефективної роботи всіх 
державних органів відповідно до їх компетен-
ції. Однак, в процесі досягнення зазначеної мети 
потрібно також забезпечити всіх необхідних захо-
дів для того, щоб уникнути порушення усталених 
загальнолюдських цінностей, в першу чергу прав 
та свобод тих, хто стоятиме за таким перезаван-
таженням – державних службовців. Ефективне 
виконання сучасних державних завдань не мож-
ливе без забезпечення стабільності правового 
статусу державних службовців, без забезпечення 
засобів для його практичної реалізації або ж без 
постійного удосконалення, приведення у відпо-
відність до мінливих реалій. 

Аналіз наукового дослідження. Дослідженню 
правового статусу державних службовців приді-
ляли увагу у своїх працях такі відомі вчені, як 
В. Авер’янов, Ю. Битяк, О. Бандурка, А. Білин-
ська, В. Венедиктов, Н. Гончарук, І. Гриценко, 
М. Іншин, Ю. Оболенський, Л. Пашко, В. Проко-
пенко, А. Радчинський, С. Серьогін, В. Чмига та ін. 
Проте, до теперішнього часу науковці розглядали 
правовий статус державних службовців як управ-
лінців та як працівників окремо, нерідко проти-
ставляючи ці поняття один одному, тому розкрит-
тя цього комплексного поняття у єдності надасть 
змогу краще зрозуміти його сутність, сформувати 
його поняття, а отже й удосконалити правове регу-
лювання системи державного управління в цілому.

Виклад основного матеріалу. Правовий ста-
тус суб’єкта правовідносин є загальновизна-
ною правовою категорією. Так, для позначення 
юридичних властивостей суб’єкта конституцій-
но-правових відносин застосовується категорія 
«правовий статус суб’єкта конституційних пра-
вовідносин». Правовий статус суб’єкта конститу-
ційних правовідносин має свою внутрішню побу-
дову або ж «юридичну конструкцію». Теоретики 
права, зокрема, І. Окунєв, виділяє такі структурні 
елементи цього статусу: 

1) правосуб’єктність;
2) систему прав, обов’язків і законних інтересів; 
3) систему гарантій прав та обов’язків суб’єк-

тів права; 
4) їхню юридичну відповідальність [1, c. 9].
Для більш детальної характеристики елемен-

тів правового статусу працівників, перш за все, 
варто проаналізувати сутність поняття «держав-
ний службовець» в аспектах правової доктрини 

та нормативного закріплення «державний служ-
бовець». Також необхідно виокремити основні 
ознаки даного поняття та його зміст. 

Державні службовці – це особливий вид 
суб’єктів суспільно-правових відносин, який 
виконує функції адміністративно-правового 
зв’язку держави та населення. Серед вітчизняних 
науковців неодноразово виникали ідеї про те, що 
держслужбовець – це «суб’єкт реалізації держав-
ної влади» [2, с. 300], «остання ланка державно-
го управління, через яку реалізується виконавча 
влада» [3, с. 146], «виконавець» адміністратив-
ної діяльності, виходячи з публічних інтере-
сів [4, с. 273]. Схожі наукові ідеї висловлюють 
й зарубіжні вчені. Так, деякі з них вважають, що 
«державні службовці є «зберігачами» та слугами 
Конституції» [5, с. 507], «особи, уповноважені на 
державне управління, основною метою якого, як 
правило, є служіння громадськості» [6, с. 374]. 
Що ж стосується законодавчого визначення 
поняття «державний службовець», то воно закрі-
плене в частині 2 статті 1 Закону України «Про 
державну службу»: «державний службовець – це 
громадянин України, який займає посаду дер-
жавної служби в органі державної влади, іншому 
державному органі, його апараті (секретаріаті), 
одержує заробітну плату за рахунок коштів дер-
жавного бюджету та здійснює встановлені для 
цієї посади повноваження, безпосередньо пов’я-
зані з виконанням завдань і функцій такого дер-
жавного органу, а також дотримується принци-
пів державної служби» [7].

Виходячи з ознак, викладених у Законі Украї-
ни «Про державну службу», можна узагальнити, 
що держслужбовець – це фізична особа, яка:

1) має громадянство України;
2) виконує обов’язки, обумовлені посадою;
3) обіймає посаду в державному органі;
4) отримує за виконання своїх посадових 

повноважень заробітну плату. 
Окрім ознак, закріплених у Законі України 

«Про державну службу», В. Волков наводить 
додаткові та деталізує попередні. Науковець ствер-
джує, що держслужбовець – це фізична особа, яка 
є громадянином України, не молодша за 18 років, 
володіє державною мовою та має професійну осві-
ту; повинен відповідати вимогам законодавства 
України про державну службу; держслужбовець 
обіймає оплачувану державну посаду державної 
служби у порядку, встановленому законом; дер-
жавному службовцю присвоюється у встановле-
ному законом порядку кваліфікаційний розряд 
(ранг, чин тощо); діяльність держслужбовця 
спрямована на виконання державних функцій 
та вирішення державних завдань в економіч-
но-соціальній та адміністративно-політичній сфе-
рах; діяльність держслужбовців має, як правило, 
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невиробничий характер; державний службовець 
приймає присягу на вірність Українському наро-
дові та державі [8, с. 284].

Зазначені характеристики законодавчого 
закріплення та наукових поглядів свідчать про 
комплексний характер правового статусу держав-
ного службовця, адже правовий статус державно-
го службовця як суб’єкта адміністративного права 
та адміністративно-правових відносин доповню-
ється ознаками правового статусу працівника, 
а саме, обіймання посади державного службовця, 
отримання заробітної плати, виконання обов’яз-
ків згідно з посадою, яку він обіймає. Це озна-
чає, що як суб’єкт адміністративних правовідно-
син – державний службовець – уповноважений на 
здійснення державного управління, а як суб’єкт 
трудових правовідносин – працівник – стає оди-
ницею трудового колективу та штатного розпи-
су, підпорядковується правилам внутрішнього 
трудового розпорядку, отримує заробітну плату, 
зобов’язується дотримуватись вимог трудової дис-
ципліни та виконувати обов’язки, передбачені 
посадовою інструкцією, має право на соціальний 
захист, передбачений для працівників, відпуст-
ку, професійне навчання, членство у професійних 
спілках, оскарження рішень, які на його думку 
порушують його трудові права тощо. 

На думку В.В. Жернакова, Г.С. Гончарової, 
суб’єкти трудового права наділені законодав-
ством відповідним правовим статусом, що вклю-
чає трудову праводієздатність, права і обов’язки, 
гарантії їхнього здійснення [9, c. 85]. Крім того, 
нормами чинного КЗпП України визначається 
правовий статус працівника та елементи його 
змісту. У статті 3 Кодексу закріплюється загаль-
не положення про те, що законодавство про пра-
цю регулює трудові відносини працівників усіх 
підприємств, установ, організацій незалежно 
від форм власності, виду діяльності і галузевої 
належності, а також осіб, які працюють за трудо-
вим договором з фізичними особами [1].

Аналізуючи дане положення, варто зробити 
висновок, що будь-яка фізична особа, яка має ста-
тус працівника, підпадає під дію норм законодав-
ства про працю. Частиною 2 статті 3 КЗпП Укра-
їни передбачаються деякі винятки із загального 
правила для членів кооперативів та їх об’єднань, 
колективних сільськогосподарських підпри-
ємств, фермерських господарств, працівників під-
приємств з іноземними інвестиціями, особливості 
праці яких визначаються законодавством та їх 
статутами 10. Крім того сам Закон України «Про 
державну службу» закріплює подвійний харак-
тер правового статусу державного службовця, 
стаття 5 закріплює положення про те, що права, 
обов’язки, гарантії та відповідальність держав-
них службовців регулюються як нормами адміні-
стративного так і трудового права [7].

Виходячи з цього, припускаємо, що правовий 
статус держслужбовця як працівника відрізня-
ється від правового статусу звичайного праців-
ника або робітника, регулювання якого відбува-
ється лише загальними нормами КЗпП України, 
інших законодавчих а підзаконних актів. У науці 
трудового права пропонується поділ галузевого 
статусу на загальний, спеціальний і локальний. 
Загальний статус – це статус працівника, закрі-
плений у КЗпП України. Спеціальні правові ста-
туси окремих категорій працівників виділяються 
за об’єктивними критеріями, зумовленими дифе-
ренціацією правового регулювання праці праців-
ників певних професій, галузей, а також статтю, 
віком і іншими критеріями [11]. Такі критерії 
дозволяють нам припустити, що правовий статус 
держслужбовців у сфері трудових правовідносин 
є спеціальним. 

Загальновідомо, що основною умовою набут-
тя правовою статусу працівника є віковий ценз. 
За загальним правилом, для настання загальної 
трудової правосуб’єктності особа має бути віком 
не молодше 16 років (стаття 188 КЗпП Украї-
ни). Для того, щоб стати державним службов-
цем необхідно досягнути 18-ти років, в цьому 
теж проявляються спеціальний характер статусу 
та його комплексність. 

Адміністративно-правовий статус державного 
службовця – це система компетенцій службовця, 
який досяг 18-ти річного віку, у сфері виконав-
чо-розпорядчої діяльності, направленої на при-
йняття управлінських рішень, організаційних, 
контрольних і стимулюючих дії з регулювання 
поведінки і діяльності людей, результатом яких 
і є нормальне функціонування тієї сфери суспіль-
ного життя, яка входить до компетенції держав-
ного органу [12, с.113].

Адміністративно-правовий статус відображає 
тісні зв’язки держслужбовця з органами держав-
ної влади та управління. Внаслідок цього адміні-
стративно-правовий статус таких осіб, з одного 
боку, являє собою базу для становлення і реалі-
зації інших конституційних прав та обов’язків, 
а з іншого – безпосередньо входить у будь-який 
інший правовий статус, як його найважливіша 
складова частина [13, с. 47]. Можна сказати, що 
частково адміністративно-правовий статус в сфері 
прав та обов’язків держслужбовця управлінсько-
го характеру, відповідальності, тісно перепліта-
ється з трудово-правовим статусом – посадовими 
обов’язками, правами та відповідальністю. Так, 
в підтвердження цієї позиції висловив свою думку 
науковець О. Куракін. Розмежовуючи управлін-
ські та трудові відносини він зазначає, що останні 
начебто і знаходяться поза сферою трудових пра-
вовідносин і не регулюються нормами трудового 
права. Але в поняття трудового процесу держав-
ного службовця входять обов’язки, наприклад, по 
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підготовці та прийняттю управлінських рішень 
(постанов, наказів, розпоряджень), і, зрозуміло, 
що виконання таких обов’язків не може регла-
ментуватись нормами трудового права. З іншого 
боку, така управлінська діяльність здійснюється 
в рамках робочого дня, що випливає з трудового 
законодавства [14, c. 39]. 

В умовах перезавантаження системи управлін-
ня державною службою правовий статус державно-
го службовця зазнав змін саме в частині трудових 
прав, гарантій, обов’язків та відповідальності, про-
те має враховувати такі принципи як: соціальна 
справедливість, рівний захист трудових та адміні-
стративних прав та стабільність трудового договору. 

Закон України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо перезавантаження влади» 
від 19.09.2019 № 117-IX став точкою відліку про-
цесу, головною ціллю якого стало підвищення 
відповідальності державних службовців, а також 
спрощення порядку їх прийняття на роботу 
та звільнення. Так, зазначеним Законом внесе-
не положення, яке закріплює додаткову підста-
ву розірвання трудових відносини з державними 
службовцями категорії «А» з ініціативи робото-
давця за умови зміни керівника: «суб’єкт призна-
чення може прийняти рішення про звільнення 
державного службовця з посади державної служ-
би категорії А з власної ініціативи, за поданням 
прем’єр-міністра України або відповідного міні-
стра чи керівника центрального органу виконав-
чої влади (керівника державного органу) протягом 
чотирьох місяців із дня призначення прем’єр-мі-
ністра України або відповідного міністра чи 
керівника центрального органу виконавчої влади 
(керівника державного органу) з одночасним зара-
хуванням такого державного службовця за штат 
відповідного державного органу» [15]. Дане поло-
ження в рамках удосконалення системи управлін-
ня державною службою спрямоване на підвищен-
ня гнучкості трудових відносин в сфері державної 
служби, але з іншого боку порушує принцип ста-
більності трудових відносин, а отже і стабільність 
правового статусу службовця. Крім того, обґрун-
тування підстави звільнення державного служ-
бовця зміною керівника державного органу, а не 
вчиненням дисциплінарного правопорушення, 
яке передбачає звільнення, отриманням негатив-
ної оцінки за результатами оцінювання або ж вста-
новленням службової невідповідності, порушує 
не лише стабільність правового статусу держав-
ного службовця стабільність трудового договору, 
а й перетворює державну службу на політично 
упереджене державне утворення. Однак, найго-
ловніше – це звуження прав службовців в процесі 
реформування та удосконалення державної служ-
би, тоді як за таких умов має відбуватись проти-
лежне. Соціальна орієнтація системи управління 
державної служби покликана сприяти захищено-

сті головних реалізаторів реформування – праців-
ників на службі у держави. Тому права щодо всту-
пу на державну службу та її припинення; свобода 
волевиявлення сторін при укладенні трудового 
договору чи контракту, законодавчі гарантії при 
виплаті заробітної плати, реалізації прав на об’єд-
нання у профспілки та порядок вирішення колек-
тивних конфліктів, забезпечення охорони праці 
та соціального захисту державних службовців не 
можуть бути звужені під приводом модернізації 
та актуалізації державної служби.

Висновок. Підсумовуючи, варто зазначити, 
що правовий статус державного службовця – це 
комплексна система, яка інтегрує в собі компе-
тенції службовця у сфері прийняття управлін-
ських рішень, реалізації владних, організацій-
но-розпорядчих, контролюючих і примусових 
заходів щодо регулювання поведінки і діяльності 
людей з метою нормального функціонування тієї 
сфери суспільного життя, яка входить до ком-
петенції державного органу, та елементи спе-
ціального правового статусу найманого праців-
ника – трудову правосуб’єктність, систему прав 
та обов’язків, юридичні гарантії трудових прав 
та обов’язків та відповідальність за порушення 
трудових обов’язків. 

Сприйняття правового статусу державного 
службовця як комплексного поняття, яке інте-
грує елементи правового статусу працівника 
та державного управлінця дасть змогу краще 
зрозуміти напрямки реформування та удоскона-
лення системи управляння державною службою, 
її шляхи перезавантаження у правовому руслі. 
Усвідомлення того, що службовець – не тіль-
ки суб’єкт реалізації адміністративно-владних 
повноважень, а й працівник, який потребує тру-
до-правового та соціально-економічного захисту, 
прискорить процес гуманізації публічної служби 
та інтеграції у європейське співтовариство, досяг-
нення загальноприйнятих соціальних стандартів 
світової спільноти. 
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«RIGHT TO DISCONNECT» AS ONE OF THE EMPLOYEE’S DIGITAL LABOUR RIGHT

Governments around the world have been working on new legislation and policies that would ensure employees 
have the right to disconnect. This would mean that employees can: not perform work or work-related activities after or 
outside of normal working time; employers should respect their workers’ right to disconnect; in special cases, employees 
are entitled to receive compensation over time.

In brief, the right to disconnect has three main elements: 1) the right of an employee to not routinely perform work 
outside normal working hours; 2) the right to not be penalised for refusing to attend to work matters outside of normal 
working hours; 3) the duty to respect another person’s right to disconnect (e.g., by not routinely emailing or calling 
outside normal working hours).

The "right to disconnect" goes beyond recognising that employees should not be contacted whatever the time. 
The "right to disconnect" not only removes the need for immediate response, but also protects employees against any 
detriment for being unreachable. Instead of management simply not expecting a response from workers outside normal 
working hours, workers are actively encouraged not to respond outside their regular hours.

The "right to disconnect" can benefit both individual employees and organisations as a whole. Establishing 
an effective work-life balance for employees is likely to reduce staff burn-out and overload, leading to a more productive 
workforce during working hours. The reduced pressure may have further benefits such as higher staff retention rates 
and increased employee morale, as well as a feeling from employees that their mental health is recognised and supported 
by their employer.

Employers should take care not to become too prescriptive in any new rules or policies which establish a "right to 
disconnect" in their workplace. In limiting employees' hours or the times during which employees are contactable, 
employers run the risk of curtailing the flexibility provided by remote working. This could have as negative an impact on 
employees as the impact of "burn-out" and failing to disconnect. Employers should approach calls for rapid, unilateral 
changes with care.

Key words: labour law, employee, right to disconnect, telework, working time. 

Лагутіна І. В. «ПРАВО НА ВІДКЛЮЧЕННЯ» ЯК ОДНЕ З ЦИФРОВИХ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКА
Уряди в усьому світі працюють над новим законодавством і визначають політику, які забезпечать працівни-

кам право на відключення. Це означатиме, що працівники можуть: не виконувати роботу або пов’язану з роботою 
діяльність після або поза межами нормальної тривалості робочого часу; роботодавці повинні поважати право своїх 
працівників на відключення; в особливих випадках працівники мають право на отримання компенсації залучен-
ня до роботи понаднормово.

Отже, право на відключення складається з трьох основних елементів: 1) право працівника не виконувати зви-
чайно роботу поза нормальним робочим часом; 2) право не піддаватися стягненню за відмову відвідувати роботу 
поза нормальним робочим часом; 3) обов’язок поважати право іншої особи на від’єднання (наприклад, не надси-
лаючи регулярні електронні листи чи телефонуючи в неробочий час).

У статті підкреслюється, що нові форми роботи і зміни робочого середовища породжують нову небезпеку. Три-
валість робочого часу веде до зростання соціальної напруженості і конфронтації.

Право на відключення виходить за рамки визнання того, що з працівниками не можна зв’язуватися в будь-
який час. Право на відключення не тільки усуває необхідність негайної реакції, але й захищає працівників 
від будь-якої шкоди через те, що вони недоступні. Право на відключення може принести користь як окремим 
працівникам, так і організації в цілому. Встановлення ефективного балансу між роботою та особистим життям 
для працівників, ймовірно, зменшить вигоряння та перевантаження персоналу, що призведе до підвищення про-
дуктивності робочої сили в робочий час. Зменшення тиску може мати додаткові переваги, такі як вищі показники 
утримання персоналу та підвищення морального духу працівників, а також відчуття у працівників, що їх психіч-
не здоров’я визнається та підтримується роботодавцем.

Ключові слова: трудове право, працівник, право на відключення, дистанційна робота, робочий час.

Problem setting. Advances in Information 
and Communication Technologies have signifi-
cantly changed the world of work. The always-on 
culture has become widespread in many companies 
and industries – and as the latest research shows, 
remote working has made drawing the line between 
work and home more complicated. 

Information and communication technologies 
are what made the blurring of the space and time 

boundaries between work and private life possible 
in the first place, and today’s Internet and mobile 
devices support constant reachability. This makes 
actual working time difficult to define and measure, 
especially when work emails are read and answered 
from home [1, p. 90].

Analysis of recent research and publica-
tions. Topical issues of legal regulation of such 
a kind of digital labour right as right to discon-
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nect is the subject of study of such scientists, 
as: D. Ahrendt, M. Avogaro, S. Gr. Carmichael, 
B. Dennehy, E. Dunn, C. Froger-Michon, D. Jordan, 
M. Gibson, O. Llave, M. Mascherini, J. Messenger, 
O. Picquerey, J. Ramsay, K. Renaud, C. Toumieux, 
S. Nivakoski, P. M. Secunda, J. Vasagar, V. Viale, 
V. Walt, T. Weber, etc. 

The purpose of this article is to research issues 
of ensuring the right to disconnect, its impact on 
work-life balance.

Article’s main body. There is no doubt that psy-
chosocial risks and work-related stress are among 
the most challenging issues in occupational safety 
and health. They impact significantly on the health 
of individuals, organisations and national economies.

It should be noted that in February 2022, 
the World Health Organization and the Internation-
al Labour Organisation published a joint technical 
brief on healthy and safe teleworking which said that 
enterprises and governments should place clear lim-
its on invasive workplace surveillance and support 
employees’ “right to disconnect” to reduce the nega-
tive physical and mental health impacts of digitally 
enabled remote working practices.

Although the briefing did not explicitly call for gov-
ernments to implement a right to disconnect, it said: 
“It is important to organise telework to meet the needs 
of both workers and the organisation. This requires 
a focus on outputs or outcomes, rather than process.” 
It stressed that employers should actively avoid con-
tacting workers outside scheduled work hours [2].

A common misconception is that longer work 
means more output. The result of long working hours 
is clear: working significantly longer decreases pro-
ductivity. In fact, an increasing body of evidence 
underlines that the effects of a reduction of regu-
lar long working hours include positive impacts on 
employees' physical and mental health, improved 
workplace safety and increased labour productivi-
ty due to reduced fatigue and stress, higher levels 
of employee job satisfaction and motivation and low-
er rates of absenteeism. Appropriate government 
policies to limit excessively long working hours are 
an important feature of any legal framework on 
working time and these also exist in most European 
countries at both the country level and at the supra-
national level in the form of the EU Working Time 
Directive [3, p. 301].

Burnout among tech and IT security staff has 
also become more acute, placing employers in a dif-
ficult situation as they attempt to plug skills gaps, 
stem staff churn, and face down a growing cyberse-
curity threat [4].

Furthermore, the right to disconnect is related 
to attaining a better work–life balance, an objec-
tive that has been at the core of recent European 
initiatives – for example, Principle 9 (“Work–
life balance”) and Principle 10 (“Healthy, safe 

and well-adapted work environment and data protec-
tion”) of the European Pillar of Social Rights, as well 
as the Work–Life Balance Directive – although they 
do not refer specifically to the right to disconnect.

On 21 January 2021, the European Parliament 
passed a resolution in favour of the right to discon-
nect, calling on the Commission to prepare a direc-
tive “that enables those who work digitally to dis-
connect outside their working hours”. This directive 
“should also establish minimum requirements for 
remote working and clarify working conditions, 
hours and rest periods”. MEPs believe that right 
to disconnect is vital to protecting their physical 
and mental health and well-being and to protecting 
them from psychological risks [5]. 

Thus, the European Parliament claims that 
the right-to-disconnect should be a fundamen-
tal right of the European Union. At the national 
level, this right is included in article 88 of Organ-
ic Law 3/2018 on Data Protection and Guarantee 
of Digital Rights, in article 20 bis of the Workers’ 
Statute, and also in article 18 of Royal Decree-Law 
28/2020 on remote work.

It is worth remembering that remote employees 
have the same rights as on-site employees, and that 
the businesses’ working hours and flexibility may 
depend on what is established in collective bargain-
ing, although this regulation is designed so that we 
are not obliged to respond to work-related emails, 
calls or instant messaging during our rest time or 
holiday period. On the other hand, businesses have 
the obligation to keep a record of worked hours, 
regardless of their size, and to guarantee the exer-
cise of this right through an internal policy and pro-
tocols that establish the guidelines to be followed by 
the entire workforce [6]. 

Across the world, countries have been trying to 
figure out how to enact effective right-to-disconnect 
legislation for years. These laws and regulations 
manifest in different ways – some putting a cap on 
the workday or workweek, some limiting communi-
cation after hours.

The first legislation related to the right to dis-
connect appeared in France in 2016, then Italy in 
2017 and Spain in 2018. Although different in 
detail, all of these fairly light-touch rules protect 
a employee’s right not to respond to communications 
from work outside the business’s core hours, and not 
to be penalised for this (for example, by being denied 
a promotion if you refuse to work weekends). Over 
the past two decades, Germany has also made moves 
to protect employees’ ability to log off, though not 
through the law; instead, negotiations were held 
among company stakeholders. Several German mul-
tinationals took a tougher stance, putting company 
agreements in place that secure employees’ right to 
disconnect, including Volkswagen, Daimler and Sie-
mens, often using technology to underpin policies [7]. 
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Belgium has followed a trend set in Europe by 
Volkswagen in Germany, which decided in 2012 to 
ban certain employees from accessing emails after 
hours in order to avoid burnout.

In France, the sense that a different work-
life balance needed to be struck was turned into 
action in 2017, when organisations with more than 
50 employees were required to start negotiations to 
define the rights of employees to ignore their compa-
ny smartphones and laptops.

Portugal went further last year by approving 
legislation under which employers with more than 
10 staff can be liable to fines if they text message, 
phone or email workers who are off the clock. Com-
panies must help pay for expenses incurred by 
remote working. However, the Portuguese parlia-
ment rejected a proposal to include a legal right to 
switch off work-related messages and devices out-
side office hours [8].

On June 3, 2022, Ontario’s right to disconnect law 
went into effect. In Canada, Ontario was first to enact 
legislation that provides employees with the right to 
disconnect. The law requires employers who employ 
25 employees or more, to have a written policy on dis-
connecting from work for all employees. There are 
no explicit requirements for what this policy must 
contain, and the next few months will show us how 
well it is socialized into the Ontario workplace [9].

There are multiple ways to implement and enforce 
a right to disconnect. In some cases, disconnection 
is encouraged but not monitored by the employer, 
in others it is monitored through regular status 
checks and employee questionnaires, and in yet oth-
ers employers have opted for technical solutions to 
prevent employees from connecting to work after 
hours, including shutting down the company email 
servers at the end of the formal working day.

When embarking on a process to introduce a right 
to disconnect in a workplace, it is important to estab-
lish a common understanding of what the right to dis-
connect entails. In short, it has three main elements. 
The first two, the right of an employee to not perform 
work outside normal working hours and the right to 
not suffer any negative consequences for doing so, 
are normally observed. However, the third element, 
the duty for others to respect the right to disconnect 
(e.g. by not sending emails after hours) is easily over-
looked but essential in securing the right to discon-
nect and ensuring that not all responsibility is put 
on the individual to enforce her right. Finally, it is 
worth reiterating that the right to disconnect does 
not imply an automatic obligation to disconnect from 
work; employees should still be able to use digital tools 
after hours in exceptional circumstances, as long as 
such circumstances have been previously defined.

It is similarly important to discuss why a right to 
disconnect is to be implemented, and what the risks 
are if this right is not introduced [10]. As previous-

ly noted, a constant connection to work and ensu-
ing lack of rest can have important implications 
for the employees’ health and overall performance 
in the company. Clearly defining the purpose 
of the right is important for its implementation. 
Conversely, merely referring to a legal obligation 
is likely to cause employees to view the right to dis-
connect as only having a formal purpose without any 
substantive objective.

The "right to disconnect" can benefit both indi-
vidual employees and organisations as a whole. 
Establishing an effective work-life balance for 
employees is likely to reduce staff burn-out and over-
load, leading to a more productive workforce dur-
ing working hours. The reduced pressure may have 
further benefits such as higher staff retention rates 
and increased employee morale, as well as a feeling 
from employees that their mental health is recog-
nised and supported by their employer.

Employers should take care not to become too 
prescriptive in any new rules or policies which estab-
lish a "right to disconnect" in their workplace. In 
limiting employees' hours or the times during which 
employees are contactable, employers run the risk 
of curtailing the flexibility provided by remote 
working. This could have as negative an impact on 
employees as the impact of "burn-out" and failing 
to disconnect. Employers should approach calls for 
rapid, unilateral changes with care [11].

Thus, the right to disconnect legislation varies 
in each country. One country has chosen to focus on 
legislation for public employees, others have focused 
on employee numbers. Other countries such as Por-
tugal have introduced fines while others have not. 
Since the explosion of working from home during 
the pandemic, governments in European countries 
have focused on bringing in new policies to reflect 
the new world of work. Other EU member states are 
still in discussion about national legislation. While 
the EU parliament itself has also had some discus-
sion surrounding legal framework of right to discon-
nect, nothing further has been introduced [12]. 

Role of the social partners - the social partners 
must play a central role in defining the modalities 
(practical details) of a right to disconnect and its 
related policies at the workplace, and national laws 
should necessarily prescribe a role for them in fur-
ther negotiating the right to disconnect. Currently, 
the connection between teleworkers and employees' 
representatives is very weak and no real social dia-
logue regarding their specific rights can really take 
place. Apart from reshaping the modalities of elect-
ing employees' representatives, including setting up 
trade unions organisations, their mode of function 
and modalities, in order to adapt them to the digital 
era, a mechanism must be identified to involve social 
partners in identifying and defining rules on techni-
cal and organisational measures necessary to ensure 
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employees' right to disconnect, on practical details 
relating to the implementation and observance 
of this right based on the specificity of the industry, 
company and, respectively, workplace, working con-
ditions, job roles and related attributions [13].

The role of the social partners in identifying 
and defining the said rules may follow the mecha-
nism already provided for in the Labour Code in oth-
er cases. The law may stipulate that such concrete 
rules are to be negotiated through the collective 
agreement at the level of the employer or, in lieu 
of this, are to be laid down in internal rules. 

At the start of March 2022, the Trades Union 
Congress (TUC) also warned that the intrusive 
and increasing use of surveillance technology 
in the workplace was “spiralling out of control” 
and could lead to widespread discrimination, work 
intensification and unfair treatment without strong-
er regulation to protect employees.

Employees are to be protected against discrim-
ination based on the employee’s availability, less 
favourable treatment, dismissal or other adverse 
treatment in retaliation for exercising or wishing 
to exercise their right to disconnect. So, not only 
will employees have the right to disconnect, but 
also, and this may be even more important in prac-
tice, they will be protected from sanctions for their 
lack of availability. On the other hand, the employer 
will also not be able to reward or promote subordi-
nates for staying in constant contact with the enter-
prise. In view of the genuine difficulty of proving 
that an employee was subjected to unfavourable 
treatment in the exercise or enjoyment of his or 
her rights, the directive would shift the burden to 
the employer to prove that the difference in treat-
ment of the employee was based on other grounds, as 
in the case of discrimination based on criteria other 
than the employee’s availability.

The states are to provide for effective, pro-
portionate and deterrent sanctions for violations 
of employers’ obligations relating to the employee’s 
right to disconnect.

It can be assumed that the Polish parliament may 
regulate such sanctions in two ways. The violation 
of obligations relating to implementation and obser-
vance of the right to disconnect may be treated in 
the same way as other violations of working time reg-
ulations (threatened with a fine up to PLN 30,000). 
The employee’s availability (or exercise of his or her 
right) may also be considered a discriminatory cri-
terion; in the event of discrimination on this basis, 
the employee would be entitled to compensation in 
an amount not less than the applicable minimum 
monthly wage (PLN 2,800 in 2021) [14].

In 2017, France introduced regulations that set 
tighter boundaries around when a remote worker’s 
obligations begin and end. In 2018, pest control firm 
Rentokil was ordered to pay 60,000 euros ($71,000) 

for violating those rules. It was the first case of its 
kind after the introduction of the right to disconnect 
into the French legal system. 

Earlier this year, Ireland introduced a code 
of conduct on the right to disconnect for all workers, 
where complaints can be brought to a workplace dis-
pute board [15].

Even in those European countries that have enact-
ed the right to disconnect legislation, this right first 
came about through employer policies and collective 
agreements.

In France, the right to disconnect first came to 
prominence in collective agreements in 2012, with 
the French insurance company AXA and French 
renewable energy company Areva.19 The right was 
further championed in 2014 by the General Union 
of Engineers, Manager and Technicians (UGICT) on 
behalf of engineers, executives and technicians. The 
UGICT sought to prevent employers from using com-
munication technology to overcome limits imposed 
by law or collective bargaining to daily and weekly 
working time limits, and sought to prevent “dis-
connection” from becoming only an obligation on 
the part of the worker [16, p. 117].

Employer policies with respect to the right to 
disconnect have taken a number of forms. Perhaps 
the most common form is an employer policy setting 
a time after which employees cannot send or receive 
emails.

Some employers have taken this even further, 
and installed software programs which prevent 
email servers from sending emails to mobile phones 
during certain hours. Volkswagen has taken this 
tack, turning off the company email server for 
all smart phones half an hour after work ends for 
the day and only switching it back on half an hour 
before work starts the next day [17].

Other employers have installed software that 
sends an automatic email letting employees know 
the email is “out of schedule” and can wait until 
the next workday begins [18].

BMW has taken a more flexible approach, where-
by employees may agree with their supervisor on 
the fixed hours during which they will be available, 
and mobile activities carried out during offwork 
time will be credited to their working hours account. 
However, employees are allowed to insist on their 
right to inaccessibility during holidays, the weekend 
and after the end of work [19].

Conclusions. Consequently, collective bargaining 
at enterprise level is the main way of determining 
the terms and conditions for implementing the right 
to disconnect. Finally it is important to mention that 
the Ukrainian social partners should be able to pro-
mote a healthy working life and to build a preventive 
culture is a shared responsibility of governments, 
employers and employees, health professionals 
and societies as a whole.
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УКЛАДАННЯ ТА ДІЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

У статті підкреслюється роль і значення колективних угод та колективних договорів у сучасний період. Колек-
тивні угоди і колективні угоди як акти соціального діалогу набувають особливого значення в умовах воєнного 
стану, оскільки є одним із видів колективного захисту трудових, соціальних і економічних прав та інтересів пра-
цівників як форми захисту їх прав та інтересів.

У статті визначаються особливості укладання та дії колективного договору в умовах воєнного стану. Встанов-
лено, що однією із особливостей його дії є законодавче закріплення можливості роботодавця за своєю ініціативою 
зупиняти дію окремих положень на період дії воєнного стану.

Проаналізовані зміни у чинному законодавстві України в частині укладання та дії колективного договору, 
спрямовані на посилення захисту трудових прав та інтересів працівників. 

Підтримано позицію законодавця щодо обов’язкового укладання колективного договору на підприємствах, 
в установах, організаціях та з фізичною особою, яка використовує найману працю. 

Обґрунтовано доцільність встановлення мінімальної кількості працівників, які працюють за трудовим догово-
ром у фізичної особи, яка використовує найману працю, для укладання колективного договору. 

Доведено необхідність законодавчого визначення поняття колективного договору у ст. 10 Кодексу законів 
про працю України та ст. 1 Закону України «Про колективні договори і угоди». Запропоновано у ст. 10 «Колектив-
ний договір» глави ІІ «Колективний договір» КЗпП України закріпити поняття як локального нормативно-пра-
вового акту, який укладається у формі письмової угоди на основі законодавства, прийнятих сторонами зобов’я-
зань за результатами колективних переговорів на локальному рівні соціального діалогу з метою регулювання 
трудових, соціальних. економічних відносин на підприємстві, в установі, організації, а також у фізичної особи, 
яка використовує найману працю».  

Ключові слова: соціальний діалог, колективні договори, укладення колективного договору, дія колективного 
договору, законодавство України, воєнний стан.

Chanysheva G. I. CONCLUSION AND EFFECT OF A COLLECTIVE AGREEMENT UNDER CONDITIONS  
OF MARITIME

The article emphasizes the role and importance of collective agreements and collective  contracts in the modern 
period. Collective agreements and collective contracts as acts of social dialogue acquire special significance in martial 
law, as they are one of the types of collective protection of labour, social and economic rights and interests of employees 
as a form of protection of their rights and interests.

The article defines the features of the conclusion and operation of a collective contract under martial law. It is 
established that one of the features of its action is the legislative consolidation of the ability of the employer on its own 
initiative to suspend certain provisions for the period of martial law.

The changes in the current legislation of Ukraine in terms of concluding and operating a collective contract aimed 
at strengthening the protection of labour rights and interests of employees are analyzed.

The position of the legislator on the mandatory conclusion of a collective contract at enterprises, institutions, 
organizations and with an individual who uses hired labour is supported.

The expediency of establishing the minimum number of employees working under an employment contract for 
a natural person who uses hired labor to conclude a collective contract is substantiated.

The necessity of legislative definition of the concept of the collective contract in Art. 10 of the Labour Code 
of Ukraine and Art. 1 of the Law of Ukraine «On Collective Agreements and Contracts» is proved. It is proposed to 
enshrine the concept in Art. 10 «Collective Contract» of Chapter II of the Labour Code of Ukraine as «a local legal act, 
which is concluded in the form of a written agreement on the basis of the legislation accepted by the parties as a result 
of collective bargaining at the local level of social dialogue in order to regulate labour, social, economic relations 
at the enterprise, institution, organization, as well as an individual who uses hired labour».

Key words: social dialogue, collective contracts, conclusion of a collective contract, effect of a collective contract, 
legislation of Ukraine, martial law.

Постановка проблеми. Реформування трудо-
вого законодавства України в умовах воєнного 
стану відбувається за двома основними напряма-
ми – встановлення певних обмежень та особливос-
тей організації трудових відносин із додержанням 
мінімальних трудових гарантій, з одного боку, 

та посилення захисту трудових прав працівни-
ків – з іншого. У першому випадку йдеться про 
норми Закону України «Про організацію трудових 
відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 
2022 року [1], в другому – норми Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
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України щодо посилення захисту трудових прав 
працівників» від 12 травня 2022 року № 2253-ІХ 
[2]. Окремо також щодо другого напряму варто 
виокремити посилення гарантій у сфері зайнято-
сті та загальнообов`язкового державного соціаль-
ного страхування, що тісно пов’язані зі сферою 
праці, передбачених Законом України «Про вне-
сення змін до деяких законів України щодо функ-
ціонування сфер зайнятості та загальнообов’яз-
кового державного соціального страхування на 
випадок безробіття під час дії воєнного стану» від 
21 квітня 2022 року [3].

Внесені останнім часом зміни до чинного 
законодавства України пов’язані, в тому числі, 
з посиленням захисту трудових прав та інтересів 
працівників такими актами соціального діалогу, 
як колективні угоди і колективні договори, вста-
новленням особливостей їх укладання та дії, що 
потребують ґрунтовного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
У сучасній науці трудового права України тео-
ретичні та практичні проблеми колективно-до-
говірного регулювання є предметом досліджен-
ня у працях Н.Б. Болотіної, О.М. Ярошенка, 
С.М. Прилипка, Н.М. Клименчук та ін. Зазначені 
проблеми продовжують залишатися в центрі уваги 
як науковців, так і законодавця. Особливо гостро 
це відчувається в умовах воєнного стану, введен-
ня якого зумовило необхідність внесення змін 
до  чинного трудового законодавства, в тому чис-
лі в частині укладання та дії колективного дого-
вору. Водночас ці питання ще не були предметом 
окремого дослідження в спеціальній літературі. 

Мета статті. Метою статті є визначення особли-
востей укладання та дії колективного договору як 
правового акту соціального діалогу в умовах воєн-
ного стану, внесення теоретично обґрунтованих 
пропозицій про вдосконалення чинного законо-
давства України в цій сфері. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Організація трудових відносин в умовах воєнного 
стану пов’язана з призупиненням певних поло-
жень укладених колективних договорів. Так, 
згідно з частиною другою ст. 14 Закону України 
від 15 березня 2022 року № 2136-ІХ на період дії 
воєнного стану призупиняється дія статті 44 Зако-
ну України "Про професійні спілки, їх права 
та гарантії діяльності" та відповідних норм колек-
тивних договорів, якими передбачено обов’язок 
роботодавців відраховувати кошти первинним 
профспілковим організаціям на культурно-масо-
ву, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, 
передбачених колективним договором та угода-
ми, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати 
праці з віднесенням цих сум на валові витрати, 
а у бюджетній сфері – за рахунок виділення додат-
кових бюджетних асигнувань. Призупинення 
фінансування фактично означає призупинення 

відповідних видів роботи первинних профспілко-
вих організацій в умовах дії воєнного стану. 

Нормою, закріпленою у ст. 11 Закону Украї-
ни «Про організацію трудових відносин в умо-
вах воєнного стану» від 15 березня 2022 року 
№ 2136-ІХ, передбачена можливість зупинення 
дії окремих положень колективного договору за 
ініціативою роботодавця на період воєнного ста-
ну. Як видається, в цьому випадку доречним було 
б використання терміну «призупинення», а не 
«зупинення» з огляду на доцільність застосуван-
ня єдиного понятійно-категоріального апарату. 

Водночас норма про зупинення роботодав-
цем окремих положень колективного договору 
є диспозитивною, отже, «можливість зупинення», 
встановлена цим Законом і не реалізована робото-
давцем, не перешкоджає дії укладеного колектив-
ного договору в повному обсязі. 

Посилення колективної форми захисту тру-
дових, соціальних і  економічних прав та інтере-
сів працівників за допомогою колективних угод 
і колективних договорів проявляється у змінах, 
внесених Законом України від 12 травня 2022 року 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення захисту трудових прав 
працівників» №  2253-ІХ до Кодексу законів про 
працю України (далі – КЗпП України) [4], Закону 
України «Про колективні договори і угоди» [5]. 

Законом України від 12 травня 2022 року 
№ 2253-ІХ викладено в новій редакції ст. 10 «Колек-
тивний договір» КЗпП України. У змісті зазна-
ченої статті акцент зроблено на двох аспектах: 
1) підставах укладання колективного договору 
(це – законодавство, прийняті сторонами зобов’я-
зання); 2) меті укладання колективного договору 
(це – регулювання виробничих, трудових і соці-
ально-економічних відносин та узгодження інте-
ресів працівників та роботодавців). 

Стаття 1 Закону України «Про колективні 
договори і угоди» іменується «Колективний дого-
вір і угода», на відміну від ст. 10 КЗпП України, 
і за своїм змістом є майже ідентичною останній, 
за виключенням зазначення в ній (ст. 1 Закону) 
про угоди. 

Доцільним і логічним видається закріплення 
в ст. 10 КЗпП України, ст. 1 Закону України «Про 
колективні договори і угоди» визначення відпо-
відно поняття колективного договору і понять 
колективного договору та угоди. Цю законодав-
чу прогалину складно розуміти, враховуючи 
наявність у Кодексі глави ІІІ «Трудовий договір» 
і окремої ст. 21 «Трудовий договір», в частині пер-
шої якої визначено поняття трудового договору. 

Тому цілком доречним було б закріплення 
в ст. 10 «Колективний договір» глави ІІ «Колек-
тивний договір» КЗпП України також і поняття 
колективного договору за аналогією з визначен-
ням поняття трудового договору у зазначених 
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вище главі та статті Кодексу. Колективний дого-
вір видається можливим визначити як локаль-
ний нормативно-правовий акт, який укладається 
у формі письмової угоди на основі законодавства, 
прийнятих сторонами зобов’язань за результата-
ми колективних переговорів на локальному рівні 
соціального діалогу з метою регулювання трудо-
вих, соціальних. економічних відносин на підпри-
ємстві, в установі, організації, у фізичної особи, 
яка використовує найману працю.

Крім того, зауваження слід висловити і щодо 
змісту статей 10 КЗпП України і 1 Закону України 
«Про колективні договори і угоди». Законом Укра-
їни від 12 травня 2022 року № 2253-ІХ зміст цих 
статей не було приведено у відповідність з поло-
женнями Закону України «Про соціальний діалог 
в Україні» від 23 грудня 2010 року №  [6]. У нормах 
Закону йдеться про регулювання «трудових, соці-
альних, економічних відносин», а не «виробничих, 
трудових і соціально-економічних відносин», як 
це передбачено ст. 10 КЗпП України та ст. 1 Зако-
ну України «Про колективні договори і угоди». 

Викликає заперечення зазначення у цих 
статтях про «роботодавців» замість «роботодав-
ця», з яким укладається колективний договір. 
Стороною колективного договору відповідно до 
ст. 12 КЗпП України є саме сторона роботодавця, 
а не роботодавців. 

Крім того, «узгодження інтересів» не є єдиною 
метою соціального діалогу, поняття якого визначе-
но у ст. 1 Закону України «Про соціальний діалог 
в Україні». Як видається, «узгодження інтересів 
працівників і роботодавців» не варто зазначати як 
мету укладання колективного договору, оскільки 
сам колективний договір, укладений в результаті 
колективних переговорів на локальному рівні, як 
раз і є результатом узгодження цих інтересів. 

Враховуючи вищезазначене, колективний 
договір видається можливим визначити як локаль-
ний нормативно-правовий акт, який укладається 
у формі письмової угоди на основі законодавства, 
прийнятих сторонами зобов’язань за результата-
ми колективних переговорів на локальному рівні 
соціального діалогу з метою регулювання трудо-
вих, соціальних. економічних відносин на підпри-
ємстві, в установі, організації, у фізичної особи, 
яка використовує найману працю.

Законом України від 12 травня 2022 року 
№  2253-ІХ розширено сферу укладання колек-
тивного договору: якщо раніше частиною пер-
шою ст. 11 КЗпП України та частиною першою 
ст. 2 Закону України «Про колективні договори 
і угоди» передбачалося укладення колективного 
договору на підприємствах, в установах, організа-
ціях, які мають ознаки юридичної особи і застосо-
вують найману працю, то у цей час у зазначених 
частинах закріплена норма про укладення колек-
тивного договору «на підприємстві, в установі, 

організації, а також з фізичною особою, яка вико-
ристовує найману працю». 

При цьому потрібно звернути увагу на дві 
наступні обставини: по-перше, норма про сферу 
укладання колективного договору, як і раніше, 
є імперативною, тобто передбачає обов’язкове 
укладання колективного договору. Це, на пер-
ший погляд, не зовсім корегується з європейськи-
ми трудовими стандартами в цій сфері, зокрема, 
положеннями ст. 6 «Право на укладання колек-
тивних договорів» Європейської соціальної хартії 
(переглянутої) від 3 травня 1996 року [7], якою пря-
мо не перебачене обов’язкове укладання колектив-
них договорів, а увага акцентується на «створенні 
механізму переговорів на добровільній основі між 
роботодавцями або організаціями роботодавців 
та організаціями працівників з метою регулюван-
ня умов праці за допомогою колективних догово-
рів». Тобто одним із основних принципів ведення 
колективних переговорів з укладання колектив-
ного договору є їх добровільність. Але обов’язко-
вість укладання колективного договору і добро-
вільність ведення колективних переговорів з його 
укладання – це тісно взаємопов’язані, але різні 
принципи колективно-договірного регулювання. 

Таким чином, в умовах воєнного стану законо-
давчий підхід до укладання колективного догово-
ру залишається незмінним, і, навпаки, до обов’яз-
кової сфери їх укладання включено укладання 
колективних договорів з роботодавцями-фізични-
ми особами, які використовують найману працю. 

Законом України від 12 травня 2022 року 
№  2253-ІХ викладно в новій редакції абзац пер-
ший частини сьомої ст. 65 Господарського кодек-
су України [8], в якій і до цього закріплювалася 
імперативна норма про укладання колективного 
договору на підприємстві. Обов’язкове укладен-
ня колективного договору на підприємстві завдя-
ки новій редакції абзацу першого частини сьомої 
ст. 65 Кодексу не скасоване, оскільки слова «має 
укладатися» замінено одним словом – «укла-
дається». Отже, внесеними змінами було лише 
узгоджено в цій частині зміст статей чинних зако-
нодавчих актів – ст. 11 КЗпП України, ст. 65 Гос-
подарського кодексу України і ст. 2 Закону Украї-
ни «Про колективні договори і угоди». 

У зв’язку з цим викликає заперечення твер-
дження в коментарях до Закону України від 
12 травня 2022 року №  2253-ІХ про те, що «змі-
ни в даному аспекті мають двоякий характер, 
оскільки деякі норми спрямовані на розширення 
добровільного підходу в даному питанні, а інші, 
навпаки, підвищують роль колективних догово-
рів та угод» [9]. 

Як видається, аналіз змісту внесених змін 
до деяких законодавчих актів України Законом 
від 12 травня 2022 року № 2253-ІХ не свідчить 
про намір законодавця перевести укладання 
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колективних договорів на добровільну основу, 
оскільки метою цих змін є саме посилення захи-
сту трудових прав працівників за допомогою 
цих важливих актів соціального діалогу. Тому 
висловлена вище точка зору про запроваджен-
ня Законом України від 12 травня 2022 року 
№ 2253-ІХ добровільних засад укладання колек-
тивного договору видається хибною. 

Другою обставиною, на яку варто звернути 
увагу, є те, що Законом України від 12 травня 
2022 року № 2253-ІХ не передбачена кількість 
працівників у роботодавця-фізичної особи, з пред-
ставниками яких має укладатися колективний 
договір. І це питання, як видається, потребує чіт-
кого законодавчого визначення. 

Як відомо, роботодавці-фізичні особи поділя-
ються на дві групи: фізичні особи-суб’єкти під-
приємницької діяльності, які використовують 
найману працю для отримання прибутку, і фізич-
ні особи-пересічені громадяни, метою застосуван-
ня найманої праці для яких є задоволення влас-
них потреб або потреб своєї родини. Що стосується 
першої групи роботодавців-фізичних осіб, то необ-
хідність обов’язкового укладання з ними колек-
тивного договору не підлягає сумнівам. Вочевидь, 
запроваджуючи у відповідних статтях КЗпП 
України і Закону України «Про колективні дого-
вори і угоди» укладання колективного договору 
з «фізичною особою, яка використовує найману 
працю», законодавець мав на увазі саме фізичних 
осіб-суб’єктів підприємницької діяльності. 

Водночас колективного захисту за допомогою 
колективного договору потребують й наймані 
працівники, які працюють у роботодавця-фізич-
ної особи, який підприємницькою діяльністю не 
займається. Ця категорія найманих працівників не 
повинна «випадати» із сфери колективно-договір-
ного регулювання. У нових редакціях ст. 11 КЗпП 
України і ст. 2 Закону України «Про колективні 
договори і угоди» про них не згадується, перед-
бачається укладання колективного договору 
з «фізичною особою, яка використовує найману 
працю», проте в такому випадку не можна забува-
ти про цю категорію роботодавців-фізичних осіб. 

Чинними законами не передбачена кіль-
кість працівників у роботодавця-фізичної особи, 
з представниками яких має укладатися колектив-
ний договір. Навряд чи доцільним є укладання 
колективного договору з роботодавцем-фізичною 
особою, який застосовує найману працю одні-
єї-декількох осіб (наприклад, водія, секретаря, 
домогосподарки тощо). У такому випадку варто 
було б встановити мінімальну кількість найманих 
працівників, наприклад, не менше 3-5 осіб. Що ж 
стосується роботодавців-суб’єктів підприємниць-
кої діяльності, то доцільно було б передбачити 
кількість працюючих за трудовим договором не 
менше 10-15 осіб. 

У редакції Закону України від 12 травня 
2022 року № 2253-ІХ викладено ст. 12 КЗпП 
України і частину першу ст. 3 Закону України 
«Про колективні договори і угоди», в яких перед-
бачені сторони колективного договору. Закрі-
плені в них норми приведено у відповідність до 
положень Закону України «Про соціальний діа-
лог в Україні». Сторонами колективного договору 
визначено сторону роботодавця і сторону праців-
ників, які визнані у ст. 4 Закону сторонами соці-
ального діалогу на локальному рівні. При цьому 
у ст. 12 Кодексу і частині першій ст. 3 Закону 
України «Про колективні договори і угоди» кон-
кретизовано коло суб’єктів сторони роботодавця 
і сторони працівників порівняно з відповідним 
колом суб’єктів, закріпленим в абзаці п’ятому 
частини другої ст. 4 Закону України «Про соціаль-
ний діалог в Україні». 

Якщо у ст. 4 Закону України «Про соціальний 
діалог в Україні» суб’єктами сторони працівників 
визнані первинні профспілкові організації, а в разі 
їх відсутності – вільно обрані для ведення колек-
тивних переговорів представники (представник) 
працівників, то в ст. 12 КЗпП України і частині 
першій ст. 3 Закону України «Про колективні 
договори і угоди» зазначено про «первинні проф-
спілкові організації, які діють на підприємстві, 
в установі, організації, відокремлених підроз-
ділах юридичної особи, об’єднують працівників 
фізичної особи, яка використовує найману пра-
цю». Більш конкретним є й коло суб’єктів сторони 
роботодавців – «власник або уповноважений ним 
орган (особа) чи фізична особа, яка використовує 
найману працю, та/або її уповноважені представ-
ники, зокрема представники відокремлених під-
розділів юридичної особи». У ст. 4 Закону Укра-
їни «Про соціальний діалог в Україні» суб’єкти 
сторони роботодавця визначені як «роботодавець 
та/або уповноважені представники роботодавця».

Таким чином, зазначені зміни у визначенні 
сторін колективного договору, на відміну від попе-
редньої редакції ст. 12 КЗпП України, дозволяють 
взяти участь у колективно-договірному процесі 
й первинним профспілковим організаціям, які 
діють у відокремлених підрозділах юридичної 
особи, а також об’єднують працівників, які пра-
цюють на умовах трудового договору у роботодав-
ця-фізичної особи.

Законом України від 12 травня 2022 року 
№ 2253-ІХ викладено в новій редакції ст. 18 КЗпП 
України щодо поширення дії колективного дого-
вору на працівників. Ідеться про всіх працівни-
ків підприємства, установи, організації, а також 
фізичної особи, яка використовує найману працю, 
«незалежно від того, чи є вони членами професій-
ної спілки». Аналогічна норма закріплена у части-
ні першій ст. 9 Закону України «Про колективні 
договори і угоди». 
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Також внесено зміни до ст. 9 Закону Украї-
ни «Про колективні договори і угоди» щодо дії 
колективного договору з метою посилення захи-
сту трудових прав працівників. Так, частину п’я-
ту ст. 9 Закону доповнено положенням про дію 
колективного договору у разі зміни власника, 
реорганізації відокремленого підрозділу юридич-
ної особи (в попередній редакції зазначалося тіль-
ки про юридичну особу). У таких випадках «умо-
ви колективного договору діють протягом строку, 
на який його укладено, але не більше одного року, 
якщо сторони не домовилися про інше».

В новій редакції викладено норму про укла-
дання колективного договору на новоствореному 
підприємстві. Передбачається, що на такому під-
приємстві «колективний договір укладається за 
ініціативою однієї із сторін» (ч. 8 ст.9 Закону). 
Зазначена норма замінила раніше чинну норму 
про укладання колективного договору протягом 
трьох місяців після створення підприємства з іні-
ціативи однієї із сторін, Цю норму також слід оці-
нити позитивно, оскільки раніше чинні обмежен-
ня (три місяці) на практиці призводили до того, 
що із закінченням зазначеного терміну колектив-
ний договір на підприємстві, в установі, організа-
ції так і не укладався. 

Частиною дев’ятою ст. 9 Закону України «Про 
колективні договори і угоди» (в редакції Зако-
ну України від 12 травня 2022 року № 2253-ІХ) 
на роботодавця покладено обов’язок ознайомити 
працівника з текстом колективного договору до 
початку роботу. Після укладення колективного 
договору, внесення до нього змін роботодавець 
зобов’язаний це зробити у тижневий строк. На 
суб’єктів сторін колективного договору покладено 
обов’язок забезпечити постійний і безперешкод-
ний доступ до колективного договору, можливість 
його копіювання.  

Висновки. Колективні угоди і колективні 
договори як акти соціального діалогу набувають 
особливого значення в умовах воєнного стану, 
оскільки є одним із видів колективного захи-
сту трудових, соціальних і економічних прав 
та інтересів працівників як форми захисту їх прав 
та інтересів, фіксують досягнуті спільні домовле-
ності, узгоджені рішення між сторонами соціаль-
ного діалогу. Саме за допомого цих актів 

Позиція законодавця щодо обов’язкового 
укладання колективного договору, відображе-
на у ст. 11 КЗпП України, ст. 65 Господарсько-
го кодексу України, ст. 2 Закону України «Про 
колективні договори і угоди», заслуговує на 
підтримку. В умовах воєнного стану законодав-
чий підхід до укладання колективного договору 
залишається незмінним: крім підприємств, уста-
нов, організацій (роботодавців-юридичних осіб) 
до обов’язкової сфери укладання колективних 
договорів включено їх укладання з роботодав-
цями-фізичними особами, які використовують 

найману працю. Відповідно положення колек-
тивного договору поширено на всіх працівни-
ків, тобто на тих, які працюють на підприємстві, 
в установі, організації, а також у фізичної особи, 
яка використовує найману працю. 

Однією із прогалин у чинному КЗпП Украї-
ни, Законі України «Про колективні договори 
і угоди» є відсутність законодавчого визначення 
поняття колективного договору. Цю прогалину не 
усунуто й у зареєстрованих проєктах Трудового 
кодексу України. 

У частині першій ст. 21 «Трудовий договір» гла-
ви ІІІ «Трудовий договір» КЗпП України визнача-
ється поняття трудового договору. У зв’язку з цим 
логічним і доречним було б закріплення  понят-
тя колективного договору у ст. 10 «Колективний 
договір» глави ІІ «Колективний договір» чинного 
Кодексу. 

Видається доцільним ст. 10 «Колективний 
договір» глави ІІ «Колективний договір» КЗпП 
України викласти в такій редакції:

«Стаття 10. Колективний договір
Колективний договір – локальний норматив-

но-правовий акт, який укладається у формі пись-
мової угоди на основі законодавства, прийнятих 
сторонами зобов’язань за результатами колектив-
них переговорів на локальному рівні соціально-
го діалогу з метою регулювання трудових, соці-
альних. економічних відносин на підприємстві, 
в установі, організації, а також у фізичної особи, 
яка використовує найману працю».  
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вої влади, розкриття проблематики наявних форм. Метою статті є з’ясування особливостей форм адміністратив-
но-правового регулювання статусу державного службовця органів судової влади на основі аналізу вітчизняного 
законодавства про судоустрій та статус суддів та законодавства про державну службу; дослідження проблемати-
ки правового регулювання статусу державного службовця органів судової влади. У вказаній статті досліджено 
наявність наукових публікацій стосовно висвітлення проблематики даного питання. Наведено перелік наукових 
позицій щодо з’ясування сутності терміну «правовий статус державного службовця». Проаналізовано етимоло-
гію понять «адміністративно-правовий статус державних службовців органів судової влади» та «адміністратив-
но-правовий статус працівника апарату суду», а також співвідношення цих термінів. Здійснено аналіз правових 
актів, якими здійснюється регулювання адміністративно-правового статусу працівників органів судової влади. 
Досліджено, що категорія державних службовців органів судової влади в Україні не охоплюється лише тими, що 
проходять службу в судах різного рівня юрисдикції. З’ясовано, що на рівні законодавчих актів, з’ясування питан-
ня правового статусу державного службовця в органах судової влади шляхом звернення до Закону № 1402-VIII 
та Закону № 1798-VIII без застосування правових норм Закону № 889-VIII не є можливим. Запропоновано шля-
хи удосконалення форм правового регулювання адміністративно-правового статусу державного службовця орга-
нів судової влади, шляхом внесення відповідних змін в Закон України «Про судоустрій і статус суддів», а також 
узгодження правових колізій в підзаконних нормативно – правових актах (наказах ДСА України № 86 та № 9).
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бовця, адміністративно-правовий статус державного службовця органів судової влади, правовий статус працівни-
ка апарату суду.

Burdeina O. V. IMPROVEMENT OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF THE STATUS  
OF CIVIL SERVANTS OF JUDICIAL AUTHORITIES

The article is devoted to the study of forms of legal regulation of the status of civil servants in judicial authorities, 
disclosure of the problems of existing forms. The purpose of the article is to clarify the features of the forms 
of administrative and legal regulation of the status of civil servants of judicial authorities based on the analysis 
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only by those who serve in courts of different jurisdiction levels. It was found that at the level of legislative acts, it is 
not possible to clarify the legal status of a civil servant in judicial authorities by referring to Law No. 1402-VIII and Law 
No. 1798-VIII without applying the legal norms of Law No. 889-VIII. Ways of improving the forms of legal regulation 
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Вступ. Процес реформування органів судової 
влади є постійно динамічним та гнучким. Дані 
зміни неможливі без створення нових, або допов-
нення існуючих нормативно-правових актів 
в сфері правосуддя. Вказана стаття покликана 
описати наявні форми правового регулювання 
статусу державних службовців в органах судової 
влади, розкрити проблематику наявних форм. 
Актуальність дослідження даної теми спричине-
на необхідністю постійного моніторингу чинного 
законодавства у сфері правосуддя та державної 
служби для проведення, у разі необхідності, удо-
сконалення останнього. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню визначення поняття та змісту право-
вого статусу державного службовця були при-
свячені праці таких вчених, як Нижник Н.Р., 
Авер’янов В.Б., Дубенко С.Д., Рачинський А.П., 
Іншин М.І. Висвітлення особливостей адміністра-
тивно-правового статусу державного службовця 
в органах судової влади знаходить своє відобра-
ження в наукових пошуках Золотарьової Я.С., 
Шпенової П.Ю. У наукових працях питання щодо 
проблематики форм адміністративно-правового 
регулювання статусу державного службовця орга-
нів судової влади не достатньо ґрунтовно висвітле-
но, що і зумовило детальніше дослідження у цьо-
му напрямку.

Мета статті є з’ясування особливостей форм 
адміністративно-правового регулювання статусу 
державного службовця органів судової влади на 
основі аналізу вітчизняного законодавства про 
судоустрій та статус суддів та законодавства про 
державну службу; дослідження проблематики 
правового регулювання статусу державного служ-
бовця органів судової влади.

Виклад основного матеріалу. В умовах рефор-
мування державної служби, що дістало яскраве 
вираження шляхом прийняття у 2015 році Закону 
України «Про державну службу», в якому законо-
давчо підкреслено особливість правового статусу 
державних службовців органів системи право-
суддя, з’ясування сутності адміністративно-пра-
вового статусу державного службовця в органах 
судової влади, а також меж та форм правового 
регулювання цього статусу постало наріжним 
каменем у вітчизняній правовій думці.

Та перш, ніж аналізувати наукові доробки 
щодо правового регулювання статусу державно-
го службовця органів судової влади, то необхідно 
дослідити поняття правового статусу державного 
службовця, як такого. 

Так, М.І. Іншин окреслив такі чотири наукові 
позиції щодо підходу до визначення статусу дер-
жавного службовця:

1) це загальне  юридичне становище працівника як 
громадянина у сфері суспільних відносин (С.С. Алексєєв, 
В.М. Манохін, О.В. Смирнов);

2) це спеціальне (відносно статусу громадяни-
на) його становище як працівника апарату, особи, яка 
займає певну посаду і перебуває на державній службі 
(М.Г. Матузов, М.П. Орзіх, В.І. Новосьолов, І.К. Совєтов);

3) це поєднання двох вищевказаних аспектів 
(Л.А. Сергієнко);

4) це елемент його правосуб’єктності (В.О. Вороб-
йов) [1, с. 164].

М.М. Клемпарський правовий статус державних 
службовців як суб’єктів трудового права розглядає через 
призму не як представників держави та носіїв владних 
повноважень, а як найманих працівників, що виконують 
специфічні трудові функції. Усі особливості даного ста-
тусу науковець сформував у 2 групи:

1) нормативні – через специфіку означеної трудової 
діяльності цей статус тісно переплітається з їхнім адмі-
ністративно-правовим статусом та визначається окрім 
Кодексу законів про працю, рядом спеціальних законо-
давчих актів;

2) змістовно-функціональні – цей статус, в основ-
ному, визначається спеціальним законодавством, тіс-
но переплітається з їх державно – владною діяльністю 
та значним чином обумовлюється саме нею [2, с. 388].

Водночас, не відкидаючи такої складової, як трудо-
ва діяльність у змісті поняття статусу державного служ-
бовця, М.І. Карпа зауважує, що межа аспектів статусу 
державного службовця знаходиться між виконанням 
функцій та завдань держави, з одного боку, та захистом 
публічного інтересу – з іншого.

При розкритті питання щодо статусу державного 
службовця, М.І. Карпа застосовує 3 аспекти: функці-
ональний, компетентнісний та організаційний. Так, 
функціональний аспект статусу державного службовця 
з позиції функціонального навантаження посади, яку він 
обіймає, полягає у тому, що посада у цьому контексті 
є носієм змісту виконуваної роботи, її наповненням, що 
не тільки функціонально, але й організаційно створює 
вплив на статус службовця при його зайнятті.

Компетентнісний аспект статусу службовця у сфе-
рі державної служби розкривається з позиції процесу 
прийняття на державну службу, проходження державної 
служби та з позиції зайняття посади державної служби.

Організаційний аспект статусу службовця у сфері 
державної служби визначається місцем органу держав-
ної влади в структурі державного апарату, посадою, яку 
він обіймає у цьому органі; організаційними заходами 
щодо діяльності службовця [3, с. 14, 18-19].

Як вбачається зі змісту вищенаведеного, питан-
ня визначення поняття статусу державного службовця 
вітчизняні науковці розкривали крізь призму актуально-
го на час їх наукових досліджень законодавства про дер-
жавну службу, що і пояснює диференціацію у тлумаченні 
вказаного терміну.

Водночас, на наш погляд, найбільш точним та уні-
версально-чітким є визначення правового статусу дер-
жавного службовця, що наводить С.Д. Дубенко. Згідно її 
наукової позиції, правовий статус державного службов-
ця – це сукупність прав, свобод, обов’язків, обмежень, 
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заохочень і відповідальності, що встановлені законодав-
ством і гарантовані державою [4, с. 44]. 

Схоже визначення терміну правового статусу дер-
жавного службовця, але вже в судовій системі про-
понує А. Шевченко. Зокрема, в її науковому розу-
мінні, – це сукупність встановлених законодавчими 
нормами функцій, повноважень, прав і обов’язків, 
правових обмежень, етичних стандартів у сукупності 
з підставами та порядком виникнення їхньої службової 
правосуб’єктності, а також юридичної відповідальності 
в аналізованій сфері [5, с. 150]. 

Тобто, як бачимо, при з’ясуванні сутності статусу дер-
жавного службовця в органах судової влади, А. Шевченко 
лише конкретизувала сферу діяльності державних служ-
бовців (тобто, органи судової влади) та доповнила одним 
елементом правового статусу – етичними стандартами.

Вказане визначення є вартим уваги, проте, на нашу 
думку, не в повній мірі висвітлює особливість статусу 
державного службовця саме в органах судової влади.

Адміністративно-правовий статус працівників апа-
рату суду, М.С. Шум розуміє, як правове становище 
посадової особи в системі судочинства, що покликана 
здійснити організаційне забезпечення діяльності судів, 
зумовлене особливим порядком зайняття посади, її ком-
петенцією, колом прав та обов’язків у сфері  правосуддя 
та особливістю відповідальності як державного служ-
бовця. Правовий статус працівників апарату суду визна-
чається цим Законом [Законом України «Про судоустрій 
і статус суддів»], з урахуванням особливостей, визначе-
них Законом України «Про державну службу» [6, с. 155].

У вказаному визначенні, на нашу думку, етимологія 
поняття даного терміну «адміністративно-правовий ста-
тус працівників апарату суду» не відповідає самому змі-
сту даного терміну, оскільки помічник судді є працівни-
ком апарату суду, проте на нього не поширюються норми 
Закону України «Про державну службу». Водночас, 
у вказаному терміні М.С. Шум правове регулювання ста-
тусу працівника апарату суду визначається лише Зако-
нами України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про 
державну службу».

Я.С. Золотарьова, досліджуючи питання правового 
статусу державних службовців судових органів, дійшла 
висновку, що вказаний статус передбачає: по-перше, наяв-
ність владних повноважень як внутрішньоорганізацій-
ного, так і зовнішнього характеру; по-друге, можливість 
виступати в межах своєї компетенції від імені держави 
під час здійснення нагляду за додержанням і правильним 
застосуванням законів органами державної влади та орга-
нами місцевого самоврядування, фізичними та юридични-
ми особами, підприємствами, установами та організація-
ми; по-третє, наявність встановлених обмежень як під час 
вступу на державну службу, так і під час її проходження; 
по-четверте, наявність гарантій соціально-правового захи-
сту; по-п’яте,  підвищену відповідальність як за власні дії, 
так і за діяльність (бездіяльність) підлеглих їм працівників.

Що стосується самого визначення поняття «адмі-
ністративно-правового статусу державних службовців 
органів судових органів», то на думку Я.С. Золотарьо-

вої, це сукупність прав, обов’язків, правових обмежень, 
заборон і юридичної відповідальності, які визначаються 
нормами адміністративного права і реалізуються в адмі-
ністративно-правових відносинах, пов’язаних з прак-
тичним виконанням державними службовцями завдань 
та функцій судових органів. 

Тобто, особливості адміністративно-правового ста-
тусу державних службовців судових органів, за твер-
дженням Я.С. Золотарьової, обумовлені завданнями 
та функціями, які виконують судові органи, місцем 
та роллю суду в системі органів державної влади. Тому, 
особливості адміністративно-правового статусу держав-
них службовців судових органів необхідно враховувати 
як у процесі законотворчої діяльності, так і під час при-
йняття відомчих нормативно-правових актів [7, с. 82-83].

Відтак, підходячи до з’ясування форм адміністратив-
но-правового регулювання статусу державних службов-
ців органів судової влади, погоджуємся з Я.С. Золотарьо-
вою щодо того, що дане регулювання не обмежується 
лише законами, а й відомчими нормативно-правовими 
актами, зокрема актами Вищої ради правосуддя, як неза-
лежного конституційного органу державної влади та суд-
дівського врядування, та Державної судової адміністра-
ції України, як державного органу у системі правосуддя, 
який здійснює організаційне та фінансове забезпечення 
діяльності органів судової влади.

Насамперед, аналіз правових актів, якими здійсню-
ється регулювання адміністративно-правового статусу 
працівників органів судової влади слід розпочати з окрес-
лення кола законів, якими визначається цей статус.

Беззаперечно, спеціальним та єдиним законодавчим 
актом, що визначає організацію судової влади в Украї-
ні є Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 
02.06.2016 № 1402-VIII (далі – Закон № 1402-VIII) [8].

Проте, як влучно зауважують А.М. Макаровець, 
П.Ю. Шпенова, М.С. Шум, цим Законом чітко не роз-
крито поняття «правового статусу працівника апарату 
суду» з деталізацією специфіки останнього. Більше того, 
усе нормативне регулювання статусу згруповане в межах 
однієї правової норми Закону № 1402-VIII (частини шостої 
ст. 155 Закону), згідно  приписів якого правовий статус 
працівників апарату суду визначається Законом України 
«Про державну службу» з урахуванням особливостей, 
визначених цим Законом [9, с. 53; 10, с. 62; 6, с. 154]. 

Особливостям апарату найвищого судового органу – 
Верховного Суду присвячена стаття 156 Закону № 1402-
VIII, яка окрім, як  наведення переліку структурних під-
розділів, що можуть бути створені в апараті Верховного 
Суду та зазначення суб’єкта затвердження нормативного 
акту – Положення про апарат, структура і штатний роз-
пис апарату Верховного Суду, не передбачає розкриття 
деталізації та особливостей правового статусу держав-
них службовців цього судового органу.

Законодавче закріплення служби судових розпоряд-
ників, як структурного підрозділу апарату суду дістало 
своє вираження в статті 159 Закону № 1402-VIII, про-
те правовий статус її працівників – державних служ-
бовців (старших судових розпорядників, розпоряд-
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ників, керівника служби) відображено у Положенні 
про порядок створення та діяльності служби судових 
розпорядників, затвердженого наказом ДСА України 
від  20.07.2017 № 815 та погодженого рішенням Вищої 
ради правосуддя від 13.06.2017 № 1547/0/15-17 (далі – 
наказ ДСА № 815) [11]. 

Тобто, фактично конкретного переліку прописаних 
особливостей правового статусу саме працівників апара-
ту суду не міститься в Законі України «Про судоустрій 
і статус суддів».

До слова, розкриття статусу працівників апара-
ту суду, зокрема і державних службовців, в частині 
прав, обов’язків, підпорядкування та відповідально-
сті відображено в підзаконних нормативно-правових 
актах – наказі Державної судової адміністрації України 
№ 86 від 20.07.2005 «Про затвердження Типових посадо-
вих інструкцій працівників апарату місцевого загального 
суду» (далі – наказ ДСА України № 86) [12].

Права і обов’язки керівника апарату місцевого та апе-
ляційного судів, як складові статусів цих державних служ-
бовців, що, воднораз, є керівниками державної служби 
у відповідних судах визначені також в наказі Державної 
судової адміністрації України № 9 від 13.01.2021 «Про 
затвердження типових посадових інструкцій керівника 
апарату апеляційного суду, керівника апарату місцевого 
суду» (далі – наказ ДСА України № 9) [13].

Водночас, звертаємо увагу, що питання відповідаль-
ності керівника апарату, як елементу статусу державного 
службовця не зазначено в посадових інструкціях, затвер-
джених наказом ДСА України № 9. 

До того ж, як вбачається, питання правового статусу 
керівника апарату місцевого суду одночасно регулюєть-
ся, як наказом ДСА України № 86, так і наказом ДСА 
України № 9, що створює правову колізію у регулюванні 
статусу вказаного державного службовця місцевого суду.

Окрім того, зауважуємо, що категорія державних 
службовців органів судової влади в Україні не охоплю-
ється лише тими, що проходять службу в судах різного 
рівня юрисдикції. Так, в штаті Вищої ради правосуддя, 
як колегіального, незалежного конституційного органу 
державної влади та суддівського врядування, який діє 
в Україні на постійній основі для забезпечення неза-
лежності судової влади, також наявні категорії посад 
державної служби.

Частиною четвертою статті 27 Закону України «Про 
Вищу раду правосуддя» від 21.12.2016 № 1798-VIII 
(далі – Закон № 1798-VIII) визначено, що керівник 
та інші посадові особи секретаріату Вищої ради право-
суддя є державними службовцями, якщо інше не визна-
чено цим Законом.

Окрім того, у секретаріаті Вищої ради правосуддя 
діє служба дисциплінарних інспекторів як самостійний 
структурний підрозділ, який утворюється для реаліза-
ції повноважень Вищої ради правосуддя щодо здійс-
нення дисциплінарного провадження стосовно суддів 
та діє за принципом функціональної незалежності від 
Вищої ради правосуддя (частина п’ята статті 27 Закону 
№ 1798-VIII).

Правовий статус дисциплінарних інспекторів Вищої 
ради правосуддя визначається Законом України «Про 
державну службу» з урахуванням особливостей, визна-
чених цим Законом [14].

Водночас, особливості діяльності дисциплінарних 
інспекторів Вищої ради правосуддя визначаються Поло-
женням про дисциплінарного інспектора Вищої ради 
правосуддя, яке затверджується Вищою радою правосуд-
дя (частина друга статті 28 Закону № 1798-VIII).

Щодо державних службовців Державної судової 
адміністрації України, як державного органу у системі 
правосуддя, який здійснює організаційне та фінансо-
ве забезпечення діяльності органів судової влади, то 
окрім того, що частиною четвертою статті 151 Закону 
№ 1402-VIII передбачено, що правовий статус посадо-
вих осіб Державної судової адміністрації України, її 
територіальних управлінь визначається Законом Укра-
їни «Про державну службу», більше нічого деталізова-
нішого ми не знаходимо ані в тому ж Законі № 1402-VIII, 
ані в Положенні про Державну судову адміністрацію 
України, затвердженого рішенням Вищої ради право-
суддя від 17.01.2019 № 141/0/15-19 (далі – Положення 
про ДСА України) [15].

Аналізуючи вищенаведене, вважаємо обґрунтова-
ною думку А. Шевченко, що спеціальних законодавчих 
актів, які регламентують особливості правового статусу 
державних службовців органів судової влади, в Україні 
не розроблено. Базовим для них все таки залишається 
Закон України «Про державну службу» [5, с. 149].

Звертаючись ж до норм Закону України «Про дер-
жавну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (далі – Закон 
№ 889-VIII), зауважуємо, що питанню правового статусу 
державного службовця присвячено цілий однойменний 
розділ ІІ, в якому розкриваються такі його елементи, як 
права, обов’язки, підпорядкування, політична неупере-
дженість та захист прав державного службовця. Водно-
час, підстави та порядок притягнення до відповідально-
сті державних службовців, як складового елементу їх 
статусу, висвітлено у розділі VIII [16].

Таким чином, приходимо до висновку, що на рів-
ні законодавчих актів, з’ясування питання правового 
статусу державного службовця в органах судової вла-
ди шляхом звернення до Закону № 1402-VIII та Закону  
№ 1798-VIII без застосування правових норм Закону 
№ 889-VIII не є можливим.

Аналізуючи наведені у цій статті усі нормативно – 
правові акти, приходимо до переконання про те, що пра-
вовий статус державних службовців органів судової 
влади регулюється, як законодавчими актами (Закон 
№ 1402-VIII, Закон № 1798-VIII, Закон № 889-VIII), 
так і підзаконними нормативно – правовими актами – 
положеннями, інструкціями (накази ДСА України № 86, 
№ 815 та № 9).

Така різноманітність форм правового регулювання 
статусу державного службовця в органах судової влади 
здавалося б мала бути позитивним чинником у гнучкості 
внесення змін у відповідні правові акти, проте у цій різ-
номанітності є і негативна сторона. 
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Так, по перше, така розпорошеність правових актів 
несприятливо відображається на їх актуальності. До при-
кладу, як було зазначено вище, правовий статус керів-
ника апарату місцевого суду регулюється, як приписами 
наказу ДСА України № 86, так і наказу ДСА України № 9.

По друге, навіть за такого різноманіття норматив-
но-правових актів, спостерігається відсутність в цих 
правових актах самих етимологічних визначень «адмі-
ністративно-правовий статус працівників апарату суду», 
«адміністративно-правовий статус державного службов-
ця органу судової влади».

По третє, врегульованість статусу державного служ-
бовця, яка  наявна на рівні підзаконних нормативно-пра-
вових актів є подекуди фрагментарною, суперечливою 
та чітко невизначеною.

По четверте, питання відповідальності, як елементу 
правового статусу державного службовця органів судо-
вої влади на рівні нормативно правових актів (як законів, 
так і підзаконних) неврегульоване з достатньою чіткістю 
і ясністю (до прикладу, в Типовій посадовій інструкції 
керівника апарату місцевого суду, затвердженій наказом 
ДСА України № 9 це розділ взагалі відсутній).

По п’яте, в спеціальному Законі № 1402-VIII відсут-
ній вичерпний та повний перелік працівників апарату 
суду, що є державними службовцями, що і негативно 
впливає на з’ясування хто ж саме є працівником апарату 
суду та сутність терміну його статусу.

Висновки. Таким чином, підсумовуючи вищеви-
кладене, задля усунення колізій у законодавчих актах 
про державну службу та про судоустрій і статус судів, 
пропонуємо: 

- закріпити в Законі № 1402-VIII чітке термінологіч-
не визначення понять «адміністративно-правовий статус 
державних службовців органів судової влади» та «адмі-
ністративно-правовий статус працівника апарату суду»;

- узгодити між собою накази ДСА України 
№ 86 та № 9 в частині правового регулювання посади 
керівника апарату суду;

- передбачити в правових нормах Закону № 1402-VIII 
вказівку на тому, в чому саме полягає особливість право-
вого регулювання працівників апарату суду , в тому числі 
і державних службовців;

- визначити в приписах Закону № 1402-VIII чіткий 
перелік підзаконних правових актів, що регулювати-
муть правовий статус державних службовців органів 
судової влади.
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різниць при оподаткуванні операцій з віртуальними активами в Україні, що передбачено у Законопроекті 7150, 
і які мають правову визначеність згідно Закону України «Про віртуальні активи». Ринок віртуальних активів 
в Україні, можна констатувати, що фактично вже є сформованим та існує протягом останніх років, але нажаль, 
як для держави так і для його споживачів, знаходиться повністю поза межами правового поля України. Прогноз 
очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття проекту, зазначений у пояснюваль-
ної записки до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування 
обороту віртуальних активів в Україні» передбачає що вже у 2023 році завдяки запровадженню стимулюючих 
заходів, передбачених законопроектом, очікується створення близько 5000 нових робочих місць; до 2025 року 
очікується зростання працюючого у правовому та податковому середовищі ринку віртуальних активів до 5 млрд. 
долл. США на рік. Головною метою законопроекту є формування в Україні легально працюючої передової циф-
рової галузі економіки (галузі обороту віртуальних активів) протягом найближчих років та зростання част-
ки високотехнологічних продуктів та послуг у загальному ВВП країни до 10 відсотків. Верховна Рада України 
прийняла 17.02.2022 року Закон України «Про віртуальні активи» № 2074-IX (надалі – Закон 2074). Який був 
15.03.2022 року підписаний Президентом України, після врахованих змін, згідно його раніше поданих пропози-
цій. Згідно п.1 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 2074, сам закон набере чинності, зокрема 
і серед іншого, з дня набрання чинності закону України про внесення змін до Податкового кодексу України, щодо 
особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами. Мета статті полягає у проведенні дослідження 
податкових аспектів пов’язаних з перспективою застосуванням курсових різниць при оподаткуванні операцій 
юридичних осіб з віртуальними активами в Україні, що передбачено у Законопроекті 7150, і які мають право-
ву визначеність згідно Закону України «Про віртуальні активи». За результатами дослідження можна зробити 
висновок, що різниці, передбачені Податковим Кодексом, не застосовуються до операцій з продажу або іншого 
відчуження віртуальних активів (п.141.9.3 ПК), за винятком різниць, передбачених підпунктом 141.9.2 пунк-
ту 141.9 статті 141 Податкового Кодексу, – що запропоновані Законопроектом 7150.

Ключові слова: оподаткування, віртуальні активи, криптовалюта, біткоїн, грошові сурогати.

Hrytsai S. O. EXCHANGE RATE DIFFERENCES IN THE CONTEXT OF THE PROSPECTS OF TAXATION 
OF INCOME OF ENTERPRISES FROM OPERATIONS WITH VIRTUAL ASSETS IN UKRAINE

The article studies the tax aspects related to the prospect of applying exchange differences in the taxation 
of transactions with virtual assets in Ukraine, which is provided for in Bill 7150, and which have legal certainty 
by the Law of Ukraine «On Virtual Assets». The virtual asset market in Ukraine can be stated has already been 
formed and existed in recent years, but unfortunately, both for the state and for its consumers, it is completely 
outside the legal framework of Ukraine. The forecast of the expected socio-economic, legal and other consequences 
of the adoption of the draft, specified in the explanatory note to the draft Law of Ukraine “On Amendments to 
the Tax Code of Ukraine on Taxation of The Turnover of Virtual Assets in Ukraine”, provides that in 2023, due to 
the introduction of incentive measures provided for by the draft law, about 5,000 new jobs are expected to be created; 
by 2025, it is expected to grow the virtual asset market operating in the legal and tax environment to 5 billion. 
doll. the United States per year. The main goal of the bill is to form a legally operating advanced digital sector 
of the economy (virtual asset turnover) in Ukraine over the coming years and to increase the share of high-tech 
products and services in the country’s total GDP to 10 per cent. The Parliament of Ukraine adopted on 17.02.2022 
the Law of Ukraine “On Virtual Assets” No. 2074-IX (hereinafter referred to as the Law 2074). According to his 
previously submitted proposals, which were signed by the President of Ukraine on 15.03.2022, after the changes 
were taken into account. According to paragraph 1 of Section VI «Final and Transitional Provisions» of the Law 
2074, the law itself will enter into force, including, among other things, from the date of entry into force of the Law 
of Ukraine On Amendments to the Tax Code of Ukraine regarding the peculiarities of taxation of transactions with 
virtual assets. The purpose of the article is to conduct a study of tax aspects related to the prospect of applying 
exchange differences in the taxation of transactions of legal entities with virtual assets in Ukraine, which is 
provided for in Draft Law No. 7150, and which have legal certainty by the Law of Ukraine «On Virtual Assets». 
According to the results of the study, it can be concluded that the differences provided for by the Tax Code do not 
apply to transactions for the sale or other alienation of virtual assets (paragraph 141.9.3 of the Tax Code), except for 
the differences provided for by subparagraph 141.9.2 of Paragraph 141.9 of Article 141 of the Tax Code – proposed 
by Draft Law 7150.

Key words: taxation, virtual assets, cryptocurrency, bitcoin, stablecoin, token, digital currency, virtual currency, 
electronic money, non-cash money, money surrogate.
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Вступ. Ринок віртуальних активів в Україні, 
можна констатувати, що фактично вже є сформова-
ним та існує протягом останніх років, але нажаль, як 
для держави так і для його споживачів, знаходить-
ся повністю поза межами правового поля України.

Прогноз очікуваних соціально-економічних, 
правових та інших наслідків прийняття проекту, 
зазначений у пояснювальної записки до проекту 
Закону України «Про внесення змін до Податко-
вого кодексу України щодо оподаткування обо-
роту віртуальних активів в Україні» передбачає 
що: прийняття законопроекту суттєво підвищить 
рівень конкурентоспроможності цифрової еконо-
міки України, сприятиме укріпленню міжнарод-
ного іміджу України як високотехнологічної дер-
жави, яка випереджальними темпами здійснює 
цифрову трансформацію, допомагає громадянам 
отримувати позитивний досвід та найсучасніші 
економічні можливості, підвищить якість життя 
пересічних українців та умов ведення бізнесу. Вже 
у 2023 році завдяки запровадженню стимулюю-
чих заходів, передбачених законопроектом, очі-
кується створення близько 5000 нових робочих 
місць; до 2025 року очікується зростання працюю-
чого у правовому та податковому середовищі рин-
ку віртуальних активів до 5 млрд. долл. США на 
рік. Головною метою законопроекту є формування 
в Україні легально працюючої передової цифро-
вої галузі економіки (галузі обороту віртуальних 
активів) протягом найближчих років та зростання 
частки високотехнологічних продуктів та послуг 
у загальному ВВП країни до 10 відсотків. [4]

Огляд літератури та вихідні передумови. Укра-
їна зможе бути попереду інших країн у сфері вір-
туальних активів – у цьому переконаний заступ-
ник Міністра цифрової трансформації з питань 
розвитку IT [1].

Верховна Рада України прийняла 
17.02.2022 року Закон України «Про віртуаль-
ні активи» № 2074-IX (надалі – Закон 2074) [6]. 
Який був 15.03.2022 року підписаний Президен-
том України, після врахованих змін, згідно його 
раніше поданих пропозицій [10]. Згідно п.1 Роз-
ділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону 2074, сам закон набере чинності: а). з дня 
набрання чинності закону України про внесен-
ня змін до Податкового кодексу України, щодо 
особливостей оподаткування операцій з вірту-
альними активами; б). впровадження Держав-
ного реєстру постачальників послуг, пов’язаних 
з оборотом віртуальних активів, про що додатково 
зазначено у п. 2 Розділу VI Прикінцеві та перехід-
ні положення, як обмеження в можливості засто-
сування санкцій передбачених статтею 23 Закону 
2074. Для виконання приписів п. 1 Розділу VI 
Закону 2074 та з метою введення його в дію [3], 
Верховна Рада України 13.03.2022 року зареє-
струвала законопроект № 7150 «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України щодо опо-
даткування операцій з віртуальними активами» 
(надалі – Законопроект 7150) [9]. 

Мета статті. Провести дослідження податко-
вих аспектів пов’язаних з перспективою засто-
сування механізму курсових різниць при оподат-
куванні операцій юридичних осіб з віртуальними 
активами в Україні, які мають правову визна-
ченість згідно Закону України «Про віртуальні 
активи». Крім осіб, що обрали спрощену систему 
оподаткування (ст. 177 ПК), яку ми не розгляда-
ємо у даній темі, тому що щодо неї не планується 
вносити ні які зміни у контексті оподаткування 
віртуальних активів.

Виклад методики. При проведенні досліджен-
ня використовувалися: загальнонаукові методи 
дослідження – дедукція та індукція, синтез та ана-
ліз, наукова абстракція, системний підхід; спеці-
ально-юридичні методи пізнання – формально 
правовий; правове прогнозування, ретроспектив-
ний та порівняльно правовий метод; методологіч-
не обґрунтування сутності, природи та структури 
термінології, що є об’єктом дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Законопроекту 
7150 закликаний сформувати в правовому полі 
України легальну податкову платформу для крип-
товалюти, щодо яких у Законі 2074 прийнято уза-
гальнюючу назву – віртуальні активи. Загалом це 
повинно привести до відчутного зростання у най-
ближчому часі внутрішнього валового продукту 
України. Це може буте забезпечено, тим що Зако-
нопроект 7150 передбачає надання податкових сти-
мулів при оподаткуванні операцій пов’язаних з вір-
туальними активами, що ймовірно дасть змогу для 
розквіту нової цифрової економіки, як легальної 
галузі, що сплачує податки до бюджету України.

1. Визначення та правове врегулювання вір-
туальних активів. Державне регулювання 
ринку віртуальних активів – здійснення держа-
вою в особі Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР) 
[2] та Національного банку України (надалі – 
НБУ) [7] комплексних заходів щодо упорядку-
вання, контролю, нагляду за ринком віртуальних 
активів, регулювання правил функціонування 
постачальників послуг, пов’язаних з оборотом 
віртуальних активів, а також заходів щодо запо-
бігання і протидії зловживанням і порушенням на 
ринку віртуальних активів (п. 1 ст. 16 Закон 2074).

Державне регулювання у сфері обороту забез-
печених віртуальних активів, що забезпечені 
валютними цінностями (ЗВА(ВЦ)), у межах сво-
їх компетенцій, здійснює – Національний банк 
України (надалі – НБУ).

Державне регулювання у сфері обороту вірту-
альних активів, крім ЗВА(ВЦ), зокрема і щодо 
забезпечених віртуальних активів, що забезпече-
ні цінним папером або деривативним фінансовим 
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інструментом (ЗВА(ФІ)), у межах своїх компе-
тенцій, здійснює – Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР).

Закону 2074 формує власний поділ віртуальних 
активів, який не схожий з загальноприйнятим 
у спільноті що має відношення до криптоіндустрії:

• віртуальний актив – нематеріальне бла-
го, що є об’єктом цивільних прав, має вартість 
та виражене сукупністю даних в електронній 
формі. Існування та оборотоздатність віртуаль-
ного активу забезпечується системою забезпе-
чення обороту віртуальних активів. Віртуаль-
ний актив може посвідчувати майнові права, 
зокрема права вимоги на інші об’єкти цивільних 
прав (п.п. 1 п. 1 ст. 1 Закону 2074); Віртуальні 
активи є нематеріальними благами, особливості 
обороту яких визначаються Цивільним кодек-
сом України та цим Законом. Віртуальні активи 
можуть бути незабезпеченими або забезпеченими. 
(п. 1 ст. 4 Закону 2074);

• забезпечений віртуальний актив – вірту-
альний актив, що посвідчує майнові права, зокре-
ма права вимоги на інші об’єкти цивільних прав 
(п.п. 3 п. 1 ст. 1 Закону 2074); Забезпечені вірту-
альні активи посвідчують майнові права, зокре-
ма права вимоги на інші об’єкти цивільних прав 
(п. 3 ст. 4 Закону 2074);

• незабезпечений віртуальний актив – вір-
туальний актив, що не посвідчує жодних майно-
вих або немайнових прав (п.п. 6 п. 1 ст. 1 Закону 
2074); Незабезпечені віртуальні активи майнових 
прав не посвідчують (п. 2 ст. 4 Закону 2074);

У свою чергу, забезпечений віртуальний 
актив, як вже фінансовий віртуальний актив, 
формує два окремих напрямку вже свого вну-
трішнього розподілу, на: забезпечений валютни-
ми цінностями та забезпечений цінними папера-
ми або деривативним фінансовим інструментом 
(п. 6 ст. 4 Закону 2074):

• емітований резидентом України забезпече-
ний віртуальний актив, що забезпечений валют-
ними цінностями (далі – ЗВА(ВЦ);

• емітований резидентом України забезпече-
ний віртуальний актив, що забезпечений цінним 
папером або деривативним фінансовим інструмен-
том (далі – ЗВА(ФІ).

2. Постачальники послуг з обороту вірту-
альних активів. Суб’єкти господарювання усіх 
форм власності мають право провадити діяльність 
постачальника послуг, пов’язаних з оборотом 
віртуальних активів, за умови виконання вимог, 
визначених Законом 2074 (п. 1 ст. 18 Закону 2074).

Діяльність постачальників послуг, пов’язаних 
з оборотом віртуальних активів, допускається 
виключно за умови отримання дозволу на надан-
ня послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних 
активів відповідного виду, визначеного Законом 
2074 (п. 2 ст. 18 Закону 2074).

Суб’єктам господарювання дозволяється прова-
дити більше одного виду діяльності постачальника 
послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних акти-
вів, за умови отримання дозволу на надання кож-
ного відповідного виду послуг, пов’язаних з оборо-
том віртуальних активів (п. 3 ст. 18 Закону 2074).

Постачальники послуг, пов’язаних з оборо-
том віртуальних активів, – виключно суб’єкти 
господарювання – юридичні особи, які провадять 
в інтересах третіх осіб один або декілька з таких 
видів діяльності: 1). зберігання або адміністру-
вання віртуальних активів чи ключів віртуальних 
активів; 2). обмін віртуальних активів; 3). пере-
каз віртуальних активів; надання посередниць-
ких послуг, пов’язаних з віртуальними активами 
(п.п. 8 п. 1 ст. 1 Закону 2074);

Постачальником послуг може бути іноземна 
юридична особа, яка є учасником ринку віртуаль-
них активів, за правом іноземної держави прова-
дить діяльність як постачальник послуг у порядку 
та на умовах, визначених Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку з урахуван-
ням вимог та обмежень, визначених цим Законом 
(п. 6 ст. 9 Закону 2074).

У деяких випадках не є обов’язковим отриму-
вати дозвіл на провадження діяльності з обороту 
віртуальних активів, а у деяких, потрібно додат-
ково мати відповідну ліцензію:

• видача дозволу на надання послуг, пов’я-
заних з оборотом віртуальних активів ЗВА(ФІ) – 
у встановлених НКЦПФР випадках та порядку, 
професійні учасники ринків капіталу мають пра-
во на провадження відповідного виду діяльності 
постачальника послуг, пов’язаних з оборотом вір-
туальних активів, без отримання дозволів, перед-
бачених Законом 2074 (п. 17 ст. 19 Закону 2074);

• видачі дозволу на надання послуг, пов’яза-
них з оборотом віртуальних активів ЗВА(ВЦ) –  
а) постачальник послуг, пов’язаних з оборотом 
віртуальних активів, який є банком, має право 
надавати послуги, пов’язані з оборотом ЗВА(ВЦ), 
на підставі банківської ліцензії та дозволу на 
надання послуг, пов’язаних з оборотом віртуаль-
них активів; б) постачальник послуг, пов’язаних 
з оборотом віртуальних активів, який є небанків-
ською фінансовою установою, має право надавати 
послуги, пов’язані з оборотом ЗВА(ВЦ), на підста-
ві ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій 
та дозволу на надання послуг, пов’язаних з оборо-
том віртуальних активів (п. 16 ст. 19 Закону 2074).

Нагляд за діяльністю постачальників послуг, 
пов’язаних з оборотом ЗВА(ВЦ), які є банками, 
філіями іноземних банків, здійснюється у поряд-
ку, визначеному Законом України «Про банки 
і банківську діяльність» [5]. Нагляд за діяльніс-
тю постачальників послуг, пов’язаних з оборо-
том ЗВА(ВЦ), які є небанківськими фінансовими 
установами, здійснюється у порядку, визначе-
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ному Законом України «Про фінансові послу-
ги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг» [8] (п. 2 ст. 17 Закону 2074).

Постачальником послуг, пов’язаних з оборо-
том ЗВА(ВЦ), може бути лише фінансова установа 
(п. 7 ст. 9 розділу ІІІ Закону 2074). 

Послугами з обміну віртуальних активів 
є діяльність, пов’язана з обміном віртуальних 
активів на інші віртуальні активи та валютні 
цінності, що здійснюється для третіх осіб та/або 
за дорученням та в інтересах третіх осіб.

Постачальники послуг з обміну віртуальних 
активів мають право надавати послуги з обміну 
віртуальних активів виключно на інші вірту-
альні активи або на національну валюту (грив-
ню), а у випадках, визначених Національним 
банком України, – на інші валютні цінності 
(п. 2 ст. 11 Закону 2074).

Таким чином реалізація віртуальних акти-
вів у правовому полі України можлива виключно 
через посередника, а саме постачальника послуг 
з обігу віртуальних активів: а). при процедурі пря-
мого продажу, – що має дозвіл на надання посеред-
ницьких послуг, пов’язаних з віртуальними акти-
вами; б) при процедурі обміну, – що має дозвіл на 
надання операцій з обміну віртуальних активів на 
інші віртуальні активи та валютні цінності.

3. Поняття що запропоновані змінами до 
Податкового кодексу України у зв’язку з прийнят-
тям Закону України «Про віртуальні активи».

Відповідно до Проекту 7150 змін у Податко-
вому кодексі України (надалі – ПК) будуть вве-
дені нові поняття у статті 14 розділу І «Загаль-
ні положення» зокрема: віртуальний актив 
(ст. 14 п.14.1.33 ПК), забезпечений віртуальний 
актив (ст. 14 п. 14.1.61 ПК), незабезпечений вірту-
альний актив (ст. 14 п. 14.1.62 ПК), постачальник 
послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних акти-
вів (ст. 14 п. 14.1.192 ПК), послуги, пов’язані з обо-
ротом віртуальних активів (ст. 14 п. 14.1.184 ПК), 
постачальник послуг, пов’язаних з оборотом вір-
туальних активів (ст. 14 п. 14.1.192 ПК) – вжи-
ваються у значенні, наведеному в Законі України 
«Про віртуальні активи».

Окрім цього мають місце і нові визначення які 
відносяться виключно до специфіки нормуван-
ня податкових відносин в Україні і притаманні 
Податковому кодексу України:

 – прибуток від операцій з віртуальними ак-
тивами для цілей розділу IV цього Кодексу – дохід 
у вигляді позитивної різниці між доходом, отри-
маним платником податку від проведення опера-
цій з віртуальними активами та витратами на їх 
придбання (ст. 14 п. 14.1.196-1 ПК);

 – використання забезпеченого віртуального 
активу – припинення права власності на забезпе-
чений віртуальний актив передачею власнику за-
безпеченого віртуального активу майнового пра-
ва, що було ним забезпечено (ст. 14 п. 14.1.25 ПК);

 – товари – матеріальні та нематеріальні акти-
ви, у тому числі земельні ділянки, земельні част-
ки (паї), а також цінні папери та деривативи, що 
використовуються у будь-яких операціях, крім 
операцій з їх випуску (емісії) та погашення, та 
віртуальні активи, що використовуються у будь-
яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) 
та використання (ст. 14 п. 14.1.244 ПК);

4. Закладений у Законопроекті 7150 механізм 
курсових ризниць при оподаткуванні операцій 
юридичних осіб з віртуальними активами.

Механізм оподаткування податку на прибуток 
підприємств визначений у ІІІ розділі Податко-
вого кодексу України. Об’єктом оподаткування 
визначено (передбачено Законопроектом 7150) 
прибуток від операцій з продажу або іншого 
відчуження віртуальних активів, визначений 
відповідно до пункту 141.9 статті 141 Податко-
вого Кодексу (п. 134.1.8  ПК).  До об’єкта опо-
даткування, визначеного підпунктом 134.1.8  
пункту 134.1 статті 134 Податкового Кодексу, 
застосовується ставка податку у розмірі 5 від-
сотків (п. 136.8 ПК). Прибуток постачальни-
ка послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних 
активів, оподатковується за ставкою податку 
у розмірі 5 відсотків за умови, що такий поста-
чальник послуг, пов’язаних з оборотом вір-
туальних активів не отримує інших доходів, 
крім доходів від здійснення діяльності з надан-
ня послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних 
активів, та доходу, що виникає в результаті 
нарахування курсових різниць.

Особливості оподаткування прибутку від опе-
рацій з продажу або іншого відчуження вірту-
альних активів (п. 141.9 ПК). Платники податку 
окремо визначають загальний фінансовий резуль-
тат від операцій з продажу або іншого відчуження 
віртуальних активів податкового (звітного) періо-
ду відповідно до національних положень (стан-
дартів) бухгалтерського обліку або міжнародних 
стандартів фінансової звітності. Для розрахунку 
загального фінансового результату від операцій 
з продажу або іншого відчуження віртуальних 
активів вартість віртуальних активів визначаєть-
ся виходячи з первісної (історичної) вартості їх 
придбання без урахування переоцінки (уцінки, 
дооцінки), проведеної відповідно до національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
або міжнародних стандартів фінансової звітності 
(п. 141.9.1.ПК).

Фінансовий результат до оподаткування збіль-
шується (п.141.9.2 ПК):

 – на суму від’ємного фінансового результату 
від продажу або іншого відчуження віртуальних 
активів, відображеного у складі фінансового ре-
зультату до оподаткування податкового (звітно-
го) періоду відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжна-
родних стандартів фінансової звітності;
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 – на суму від’ємного загального результату 
переоцінки віртуальних активів (загальна сума 
уцінок віртуальних активів перевищує загальну 
суму їх дооцінок за податковий (звітний) період), 
відображеного у складі фінансового результату до 
оподаткування податкового (звітного) періоду від-
повідно до національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або міжнародних стандар-
тів фінансової звітності. 

Фінансовий результат до оподаткування змен-
шується (п. 141.9.2 ПК): 

 – на суму позитивного фінансового результату 
від продажу або іншого відчуження віртуальних 
активів, відображеного у складі фінансового ре-
зультату до оподаткування податкового (звітно-
го) періоду відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжна-
родних стандартів фінансової звітності;

 – на суму позитивного загального результату 
переоцінки віртуальних активів (загальна сума 
дооцінок віртуальних активів перевищує загаль-
ну суму їх уцінок за податковий (звітний) період), 
відображеного у складі фінансового результату 
до оподаткування податкового (звітного) періо-
ду відповідно до національних положень (стан-
дартів) бухгалтерського обліку або міжнародних 
стандартів фінансової звітності.

Різниці, передбачені Податковим Кодексом 
(за винятком різниць, передбачених підпунк-
том 141.9.2 пункту 141.9 статті 141 Податкового 
Кодексу), не застосовуються до операцій з прода-
жу або іншого відчуження віртуальних активів 
(п. 141.9.3 ПК).

Позитивний загальний фінансовий результат 
від операцій з продажу або іншого відчуження 
віртуальних активів (загальна сума прибутків від 
операцій з продажу або іншого відчуження вірту-
альних активів, перевищує загальну суму збитків 
від таких операцій з урахуванням суми від’ємно-
го фінансового результату від таких операцій, не 
врахованих у попередніх податкових (звітних) 
періодах) є прибутком від операцій з продажу 
або іншого відчуження віртуальних активів, що 
оподатковується за ставкою (5%), передбаченою 
пунктом 136.8 статті 136 Податкового Кодексу, 
окремо у відповідному податковому (звітному) 
періоді, в якому він виник (п. 141.9.4 ПК)

Від’ємний загальний фінансовий результат 
від операцій з продажу або іншого відчуження 
віртуальних активів (загальна сума збитків від 
операцій з продажу або іншого відчуження вір-
туальних активів з урахуванням суми від’ємно-
го фінансового результату від таких операцій, не 
врахованих у попередніх податкових (звітних) 
періодах, перевищує загальну суму прибутків 
від таких операцій) є збитком від операцій з про-
дажу або іншого відчуження віртуальних акти-

вів, що зменшує прибуток або збільшує збиток від 
операцій з продажу або іншого відчуження вірту-
альних активів наступних податкових (звітних) 
періодів, що наступають за податковим (звітним) 
періодом виникнення зазначеного від’ємного зна-
чення (без обмеження кількості таких періодів). 
(п. 141.9.4 ПК)

Положення цього пункту не поширюються 
на (п. 141.9.5.ПК):

а) операції платників податку зі створення, 
розміщення (введення забезпеченого віртуаль-
ного активу його емітентом в цивільний оборот) 
та погашення (виведення забезпеченого віртуаль-
ного активу його емітентом з цивільного обороту) 
віртуальних активів;

б) операції платників податку з використання 
забезпеченого віртуального активу.

Висновки. За результатами проведеного дослі-
дження можна зробити ряд висновків, що свідчать 
про необхідність удосконалення Законопроекту 
7150 до його винесення на ухвалення Парламен-
том України, з огляду на наступне:

1. Запропонований механізм оподаткування 
прибутку підприємств від операцій з віртуальни-
ми активами не передбачає його застосування до 
операцій з виготовлення (розробкою / добичею) 
віртуальних активів, тобто як більш широко відо-
мому явищу, – майнингу (п.п. «а» п. 141.9.5 ПК). 
Відсутність ясності у регламентації оподаткуван-
ня такого широкого сегмент виробництва у такій 
новітній галузі економіки, не буде сприяти виве-
дення його з її тіньової сторони, та наповненню 
бюджету країни.

2. Є не визначеним механізм оподаткуван-
ня операції платників, податку юридичних осіб, 
з використання забезпеченого віртуального акти-
ву (п.п. «б» п. 141.9.5 ПК), зокрема, і у контексті 
використання забезпеченого віртуального активу, 
як припинення права власності на забезпечений 
віртуальний актив передачею власнику забезпе-
ченого віртуального активу майнового права, що 
було ним забезпечено (ст. 14 п. 14.1.25 ПК);

3. Різниці, передбачені Податковим Кодек-
сом, не застосовуються до операцій з продажу 
або іншого відчуження віртуальних активів 
(п. 141.9.3 ПК), за винятком різниць, передбаче-
них підпунктом 141.9.2 пункту 141.9 статті 141 
Податкового Кодексу, – що запропоновані Зако-
нопроектом 7150.
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СПОСОБИ ОСКАРЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ІНШИХ ОБМЕЖУВАЛЬНИХ 
ЗАХОДІВ (САНКЦІЙ) В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Дається загальна характеристика механізму застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних 
заходів (санкцій). Визначається статус суб’єктів внесення пропозицій щодо застосування санкцій як суб’єктів 
владних повноважень для цілей адміністративного судочинства. Робиться висновок, що оскільки Закон України 
«Про санкції» не передбачає ані підстав, ані особливостей оскарження рішень чи дій суб’єктів владних повно-
важень, які беруть участь в механізмі застосування санкцій, то дії кожного з цих суб’єктів можуть бути пред-
метом оскарження в адміністративному судочинстві за відповідним адміністративним позовом особи, щодо якої 
застосовано санкції. Розкривається зміст конституційного права на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльно-
сті органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, та природа адміні-
стративної юстиції. Визначається поняття способів оскарження в адміністративному судочинстві взагалі і санк-
цій зокрема. Здійснюється аналіз судової практики оскарження указів Президента України про введення в дію 
рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій, а також практики оскарження 
безпосередньо таких рішень. Робиться висновок, що спосіб оскарження санкцій в адміністративному судочинстві 
шляхом звернення до Верховного Суду із адміністративним позовом про оскарження Указу Президента України 
про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування до позивача санкцій 
можна буде визнати ефективним лише в тому випадку, якщо це призведе до бажаних наслідків, а також створить 
найбільший юридичний ефект для позивача, якого він очікує від звернення до адміністративного суду. Водночас 
акцентується увага, що суд має враховувати не лише мету, яку переслідує позивач, щодо якого застосовано санк-
ції, а й заявлені ним підстави позову, виходячи з яких адміністративний суд або обмежиться перевіркою дотри-
мання процедури прийняття Президентом України Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки 
і оборони України, або має також перевірити визначені законом підстави і порядок застосування санкцій, а також 
оцінити дії суб’єктів внесення пропозицій в цьому механізмі. 

Ключові слова: адміністративне судочинство, способи оскарження, ефективність, спеціальні економічні захо-
ди (санкції), підстави, процедура, Президент України, Рада національної безпеки і оборони України, суб’єкт влад-
них повноважень, адміністративний суд.

Koroied S. O. WAYS OF APPEAL OF SPECIAL ECONOMIC AND OTHER RESTRICTIVE MEASURES 
(SANCTIONS) IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS

A general description of the mechanism of application of special economic and other restrictive measures (sanctions) 
is given. The status of subjects that making proposals for the application of sanctions as subjects of authority for 
the purposes of administrative proceedings is determined. It is concluded that since the Law of Ukraine “On Sanctions” 
does not enshrine grounds or specifics for appealing the decisions or actions of subjects of authority that participate 
in the mechanism of applying sanctions, the actions of each of these subjects can be the subject of an appeal in 
the administrative judicial proceedings on the relevant administrative claim of the person against whom sanctions 
have been applied. The content of the constitutional right to appeal in court of decisions, actions or inaction of state 
authorities, local self-government bodies, officials and service persons, and the nature of administrative justice are 
disclosed. The concept of appeal methods in administrative proceedings in general and of sanctions in particular is 
defined. An analysis of the judicial practice of appealing the decrees of the President of Ukraine on the implementation 
of decisions of the National Security and Defense Council of Ukraine regarding the application of sanctions, as well 
as the practice of directly appealing such decisions, is carried out. It is concluded that the method of challenging 
sanctions in administrative proceedings by applying to the Supreme Court with an administrative lawsuit to challenge 
the Decree of the President of Ukraine on the implementation of the decision of the National Security and Defense 
Council of Ukraine regarding the application of sanctions to the plaintiff, can be considered effective only if it will lead 
to the desired consequences, as well as create the greatest legal effect for the plaintiff, which he expects from the appeal 
to the administrative court. At the same time, it is emphasized that the court must take into account not only the goal 
pursued by the plaintiff, in respect of which sanctions have been applied, but also the grounds for the lawsuit declared 
by him, based on which the administrative court will either limit itself to verifying compliance with the procedure for 
the adoption by the President of Ukraine of the Decree on the implementation of the decision of the National Security 
Council and defense of Ukraine, or should also check the legally defined grounds and procedure for applying sanctions, 
as well as evaluate the actions of subjects that are making proposals in this mechanism.

Key words: administrative proceedings, methods of appeal, efficiency, special economic measures (sanctions), 
grounds, procedure, President of Ukraine, National Security and Defense Council of Ukraine, subject of authority, 
administrative court.

Спеціальні економічні та інші обмежувальні 
заходи (далі – санкції) є відносно новим інститу-
том, який було запроваджено в правову систему 

України згідно із Законом України «Про санкції» 
від 14 серпня 2014 року № 1644-VII (далі – Закон) 
з метою захисту національних інтересів, націо-



50 Juris Europensis Scientia

нальної безпеки, суверенітету і територіальної 
цілісності України, протидії терористичній діяль-
ності, а також запобігання порушенню, відновлен-
ня порушених прав, свобод та законних інтересів 
громадян України, суспільства та держави (ст. 1).

Суб’єктами внесення на розгляд Ради націо-
нальної безпеки і оборони України (далі – РНБО) 
пропозицій щодо застосування, скасування 
та внесення змін до санкцій є Верховна Рада Укра-
їни, Президент України, Кабінет Міністрів Украї-
ни, Національний банк України, Служба безпеки 
України (ч. 1 ст. 5 Закону) (далі – суб’єкти внесен-
ня пропозицій). При цьому у випадках, передба-
чених ч. 3 ст. 5 Закону, рішення щодо застосуван-
ня санкцій приймається РНБО та вводиться в дію 
указом Президента України (відповідне рішення 
набирає чинності з моменту видання указу Пре-
зидента України і є обов’язковим до виконання), 
а у випадках, передбачених ч. 2 ст. 5 Закону таке 
рішення потребує додаткового затвердження про-
тягом 48 годин постановою Верховної Ради Украї-
ни (відповідне рішення набирає чинності з момен-
ту прийняття постанови Верховної Ради України 
і є обов’язковим до виконання).

А відтак, не лише Президент України чи Вер-
ховна Рада України, які остаточно затверджують 
(вводять в дію) відповідне рішення РНБО щодо 
застосування санкцій, а й визначені Законом 
суб’єкти внесення пропозицій щодо застосування 
таких санкцій зобов’язані встановити наявність 
передбачених ст. 3 Закону підстав для застосу-
вання санкцій. 

При цьому, як слушно зауважують окремі 
науковці, Україна зобов’язана дотримуватися 
міжнародних стандартів правового механізму 
застосування санкцій на внутрішньодержавному 
рівні, удосконалити процесуальні засади їх засто-
сування, процедури оскарження та внесення змін 
до рішення [1, с. 82]. Також наголошується, що 
для будь-якої юридичної діяльності характерний 
певний порядок, який має забезпечити найбільшу 
ефективність здійснення тих чи інших юридично 
значущих дій [2, c. 236].

Оскільки кожен із суб’єктів внесення пропози-
цій в розумінні Кодексу адміністративного судо-
чинства України (далі – КАС) є суб’єктом владних 
повноважень, а Закон України «Про санкції» не 
передбачає ані підстав, ані особливостей оскар-
ження дій суб’єктів владних повноважень, які 
беруть участь в механізмі застосування санкцій, 
чи їхніх рішень (як рішень щодо внесення про-
позицій, так й рішень щодо застосування санк-
цій і їх затвердження), то дії (рішення) кожного 
з цих суб’єктів можуть бути предметом оскар-
ження в адміністративному судочинстві за від-
повідним адміністративним позовом особи, щодо 
якої застосовано санкції, виходячи із загально-
го конституційного права кожного на судовий 

захист та права на оскарження в суді рішень, дій 
чи бездіяльності органів державної влади, орга-
нів місцевого самоврядування, посадових і служ-
бових осіб (ст. 55 Конституції України). Адже, як 
наголошують науковці, зазначене право має бути 
визнано основоположним, оскарження є ключо-
вим механізмом захисту особи від державного 
свавілля і необмеженої дискреції органів публіч-
ної влади. Слід також враховувати, що право на 
оскарження може бути гарантоване, коли у дер-
жаві функціонує система адміністративної юсти-
ції [3, с. 89-90]. Саме судовий контроль за діяль-
ністю органів публічної влади, їхніх посадових 
осіб має гарантувати дотримання прав людини, 
здійснюючи незалежний, безсторонній та неупе-
реджений розгляд будь-якої справи [4, с. 74]. При 
цьому, як зазначається в науковій літературі, 
функції адміністративного судочинства є одним 
з елементів механізму забезпечення реалізації 
та захисту правового статусу людини і громадя-
нина і є похідними від завдань, яких має намір 
досягти законодавець за допомогою об’єктивації 
необхідності судового механізму захисту прав, 
свобод та законних інтересів громадян у нормах 
Конституції України та профільному законо-
давстві, зокрема у КАС України [5, с. 8]. Лише 
за допомогою такого судового провадження про-
ти органів державної влади можна забезпечи-
ти дотримання державою обмежень, які вона 
сама для себе встановлює, а також недопущення 
зловживання та неналежного застосування чи 
перевищення нею своїх повноважень [6, с. 141].

Питанням оскарження в адміністративно-
му судочинстві рішень та дій суб’єктів владних 
повноважень, від моменту запровадження в Укра-
їні адміністративної юстиції, присвячували ува-
гу чимало привідних вчених-адміністративістів. 
Крім того, чимало науковців опублікували спеці-
альні роботи з цієї тематики (зокрема, О. Л. Гри-
цаєнко, О. В. Джамбурія, О. В. Константий, 
О. В. Кузьменко, М. В. Лошицький, Д. В. Лучен-
ко, Ю. С. Педько, В. Г. Перепелюк, М. І. Повороз-
нюк, В. С. Стефанюк, Ю. І. Цвіркун, О. В. Цельєв 
та ін.). Проте процесуальні проблеми оскарження 
(зокрема способи оскарження в аспекті їх ефек-
тивності) спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій) в адміністра-
тивному судочинстві вченими висвітлювались 
недостатньо. Тому розгляд зазначених питань 
й ставить за мету наша стаття. 

Взявши за аналогією за основу застосований 
в процесуальній літературі методологічний підхід 
до розуміння способу оскарження судових рішень, 
під яким розуміють спосіб перевірки (в т.ч. орган) 
законності оскаржуваного рішення та характер 
дії, яку спричиняє таке оскарження на наслідки 
оскаржуваного рішення [7], в нашій статті під 
способами оскарження ми будемо розуміти спосіб 
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перевірки адміністративним судом відповідного 
рішення (дій) суб’єкта владних повноважень – тоб-
то предмет оскарження – рішення чи дії відповід-
ного суб’єкта в механізмі застосування санкцій: 
або суб’єктів внесення пропозицій, або суб’єкта 
застосування санкцій – РНБО, або суб’єкта вве-
дення в дію санкцій – Президента України та (або) 
Верховну Раду України, та вплив рішення суду за 
результатами такого оскарження на захист прав 
і свобод позивача, а також відповідний адміні-
стративний суд, до якого за підсудністю здійсню-
ватиметься оскарження як до суду першої інстан-
ції: чи-то окружний адміністративний суд, чи-то 
Верховний Суд (Касаційний адміністративний 
суд), адже саме останньому як суду першої інстан-
ції підсудні справи щодо оскарження постанов 
Верховної Ради України, указів і розпоряджень 
Президента України (ч. 4 ст. 22, ст. 266 КАС).

Так як дії (рішення) суб’єктів внесення про-
позицій є передумовою для прийняття РНБО 
рішення щодо застосування санкцій, яке 
в подальшому затверджується (вводиться в дію) 
Президентом України та у певних випадках додат-
ково затверджується Верховною Радою України,  
тому кожен із зазначених суб’єктів в механізмі 
застосування санкцій виступає суб’єктом влад-
них повноважень, рішення (дії) якого підляга-
ють перевірці адміністративним судом на відпо-
відність передбаченим ч. 2 ст. 2 КАС критеріям 
(законність, обґрунтованість, розсудливість, 
пропорційність тощо).

А оскільки такий суб’єкт владних повноважень 
(суб’єкт внесення пропозицій) вносить на розгляд 
РНБО пропозиції щодо застосування санкцій від 
свого імені та при здійсненні ним публічно-влад-
них управлінських функцій на підставі Закону 
України «Про санкції», тому такий суб’єкт може 
мати процесуальний статус відповідача в адміні-
стративному судочинстві [8, с. 99].

Згідно із висловленою Верховним Судом пра-
вовою позицією «Президент України, у межах 
наданих йому повноважень, уводить у дію рішен-
ня РНБО України, самостійно не запроваджує 
персональні санкції щодо юридичних чи фізич-
них осіб, особисто не здійснює перевірку фактів 
і відомостей, на підставі яких приймалось рішен-
ня РНБО України про застосування санкцій до 
будь-кого із суб’єктів застосування санкцій» [9]. 
Проте Верховний Суд, як суд першої інстанції, 
виходячи з положень процесуального закону, 
позбавлений компетенції розглядати вимоги про 
оскарження рішення РНБО щодо застосування 
санкцій, оскільки це не передбачено ч. 4 ст. 22, 
ст. 266 КАС. Навіть при об’єднанні в одній позов-
ній заяві вимог про оскарження указу Президента 
про введення в дію рішення РНБО та вимог про 
оскарження безпосередньо такого рішення РНБО 
щодо застосування до позивача санкцій, розгляд 

таких пов’язаних між собою вимог Верховним 
Судом не передбачено у ст. 21 КАС.

До речі, в цьому контексті варто зазначити, що 
на розгляд Верховної Ради України навіть було 
внесено законопроект, яким пропонувалося унор-
мувати оскарження до суду рішень, прийнятих 
РНБО відповідно до Закону України «Про санк-
ції», визначивши їх підсудність Верховному Суду 
як суду першої інстанції [10]. Проте цей законо-
проект парламентом ще не розглядався.

В одній зі справ про оскарження указу Прези-
дента України про введення в дію рішення РНБО 
щодо застосування санкцій Верховний Суд зазна-
чив, що «Президент України в межах наданих 
йому повноважень вводить в дію рішення РНБО, 
самостійно не запроваджує персональні санкцій 
щодо юридичних чи фізичних осіб, особисто не 
здійснює перевірку фактів та відомостей, що стали 
підставою для застосування санкцій до будь-кого 
із суб’єктів застосування санкцій» [11].

З огляду на це, намагаючись перевірити по 
суті відповідне рішення РНБО щодо застосуван-
ня санкцій (тобто намагаючись здійснити пере-
вірку фактів та відомостей, що стали підставою 
для застосування санкцій), позивачі звертаються 
з відповідними позовами до Окружного адміні-
стративного суду міста Києва. Як слушно заува-
жує Ю. І. Цвіркун, оскільки рішення РНБО вво-
дяться в дію указами Президента України, то 
вказана специфіка введення в дію рішень РНБО 
накладає свій відбиток і на процесуальні особли-
вості оскарження таких рішень. Як приклад наво-
диться рішення Окружного адміністративного 
суду міста Києва від 21 березня 2018 року у справі 
№ 826/13777/17 про оскарження рішення РНБО 
щодо застосування санкцій, в якому суд дійшов 
висновку, що рішення РНБО саме по собі, без вве-
дення його в дію відповідним указом Президента 
України, який є її головою і формує її персональ-
ний склад, не є обов’язковим до виконання органа-
ми виконавчої влади, а тому не спричиняє виник-
нення будь-яких прав і обов’язків осіб чи суб’єктів 
владних повноважень, відтак, не породжує пра-
вовідносин, що можуть бути предметом спору. 
Таким чином, суд вирішив, що рішення РНБО не 
може бути оскаржене окремо від указу Президен-
та України, яким його введено в дію. Тому в задо-
воленні позову було відмовлено [12, с. 135-136].

Варто зауважити, що актуальність окремого 
(самостійного) оскарження до суду рішення РНБО 
має практичний характер, адже це дає окружно-
му адміністративному суду можливість перевіри-
ти законність і обґрунтованість рішення РНБО 
по суті. Адже, наприклад, окремі практичні пра-
цівники висловлюють думку, що у РНБО немає 
компетенції давати висновки щодо причетності 
особи до терористичної діяльності або встановлю-
вати наявність підстав для застосування санкцій 
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передбачених ст. 3 Закону України «Про санкції», 
оскільки відповідні відомості можуть бути зібрані 
лише у рамках кримінального процесу [13].

В одній зі справ про оскарження указу Пре-
зидента України Верховний Суд навіть зупинив 
провадження до розгляду Окружним адміністра-
тивним судом міста Києва іншої справи про оскар-
ження безпосередньо рішення РНБО щодо застосу-
вання санкцій, вирішення якої передує розгляду 
Верховним Судом справи про оскарження ука-
зу Президента України [14]. Але в подальшому 
в іншій справі Верховний Суд зробив висновок, що 
«при введенні в дію рішення РНБО про такі санк-
ції Президент як гарант Конституції України, 
якому народом України надано представницький 
мандат та якому Конституцією України надано 
повноваження вводити в дію рішення РНБО, має 
самостійно оцінити наявність та достатність під-
став для введення такої санкції.» (пункт 45 моти-
вувальної частини постанови) [15]. Отже, з цього 
випливає, що Верховний Суд в межах справи про 
оскарження указу Президента України про вве-
дення в дію рішення РНБО все ж таки зобов’яза-
ний перевірити підстави застосування до позива-
ча санкцій (до речі, тут варто зауважити, що якщо 
указ Президента України конкретно позивача не 
стосується, то така справа не підлягає судовому 
розгляду [16]). Водночас не зрозуміло, чи може 
Верховний Суд в межах такої справи давати оцін-
ку діям суб’єктів, які внесли на розгляд РНБО 
відповідні пропозиції щодо застосування санкцій, 
адже такі пропозиції, наприклад, можуть ґрун-
туватись на підроблених документах або недосто-
вірних даних, або взагалі вноситись за відсутності 
передбачених Законом підстав.

Разом з тим, в наступному пункті мотивуваль-
ної частини зазначеного рішення Верховний Суд 
наголосив, що «судовий контроль за таким рішен-
ням є обмеженим, оскільки суд, з одного боку, не 
може за Президента повторно оцінити наявність 
та достатність підстав для ведення таких санкцій 
в межах його дискреції (що означало б порушення 
принципу розподілу влади), але, з іншого боку, суд 
може перевірити дотримання меж такої дискреції 
та процедури введення санкцій» (пункт 46 моти-
вувальної частини) [15].

Хоча пізніше Верховний Суд висловився інак-
ше, зазначивши, що «дії Президента не є суто 
церемоніальними… Таке формулювання як «вве-
дення в дію» та, більш того, необхідність видання 
із цього приводу спеціального акта – указу Прези-
дента, означає, зокрема, що Президент має дис-
крецію у питанні введення чи не введення такого 
рішення в дію, видання чи не видання відповідно-
го указу. Необхідність розсуду з боку Президен-
та при реалізації цього повноваження й означає 
здійснення ним аналітичної діяльності у вигляді 
оцінки доцільності, законності й обґрунтованості 

прийняття такого рішення» (пункт 49 мотиву-
вальної частини рішення) [9].

Тобто випливає, що в таких справах предметом 
перевірки адміністративного суду мають бути як 
процедура прийняття Президентом України ука-
зу про введення в дію рішення РНБО, так й без-
посередньо визначені Законом підстави й порядок 
застосування санкцій.

Враховуючи, що предметом оскарження 
в адміністративному судочинстві в конкретному 
випадку все ж таки має виступати указ Прези-
дента України, який Верховний Суд на підставі 
п. 1 ч. 4 ст. 266 КАС може визнати протиправним 
та нечинним повністю або в окремій його частині, 
що призведе до «анулювання» (втрати чинності) 
застосованих до позивача рішенням РНБО санк-
цій, то варто погодитись із окремими науковцями, 
що такий процесуальний спосіб судового захисту 
суб’єктивних прав відповідає вимогам функціону-
вання правової держави й утвердження верховен-
ства права в Україні [17, с. 182].

Таким чином, спосіб оскарження спеціальних 
економічних та інших обмежувальних заходів 
(санкцій) в адміністративному судочинстві шля-
хом звернення до Верховного Суду, як адміністра-
тивного суду першої інстанції, із адміністратив-
ним позовом про оскарження указу Президента 
України про введення в дію рішення РНБО щодо 
застосування до позивача санкцій можна буде 
визнати ефективним лише в тому випадку, як 
справедливо наголошують науковці, якщо це при-
зведе до бажаних наслідків (матеріально-право-
вих), а також створить найбільший юридичний 
ефект для позивача, якого він очікує від звер-
нення до адміністративного суду, для чого необ-
хідно виходити передусім з мети, яку переслідує 
позивач, звернувшись до адміністративного суду 
з відповідним позовом [18, с. 54; 19, с. 69-70]. 
Водночас ми вважаємо, що варто враховувати не 
лише мету, яку переслідує позивач, щодо якого 
застосовано санкції, а й заявлені ним підстави 
позову, вже виходячи з яких адміністративний 
суд або обмежиться перевіркою дотримання «про-
цедури» прийняття Президентом України указу 
про введення в дію рішення РНБО, або має також 
перевірити визначені Законом підстави й порядок 
застосування санкцій, а також правомірність дій 
суб’єктів внесення пропозицій в цьому механіз-
мі. Окремо зауважимо, що у випадку заявлення 
позивачем додаткової вимоги про відшкодуван-
ня шкоди, навіть якщо її заподіяння позивач 
обґрунтовує протиправними рішеннями, дією 
або бездіяльністю не Президента України, а саме 
РНБО або суб’єкта внесення пропозицій, то в цьо-
му випадку вважаємо, що з огляду на положення 
ст. 56 Конституції України стороною цих відносин 
хоч і є держава, проте в адміністративному судо-
чинстві вона має бути представлена відповідним 
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уповноваженим органом як відповідачем, яким 
й буде Президент України (або у визначених Зако-
ном випадках Верховна Рада України) як суб’єкт, 
який надав застосованим щодо позивача санкці-
ям юридичної сили. Разом з тим, оцінка законно-
сті рішення РНБО та (або) дій суб’єктів внесення 
пропозицій вимагає залучення останніх до участі 
у справі як третіх осіб, які не заявляють самостій-
них вимог щодо предмета спору, на стороні відпо-
відача, оскільки адміністративний суд не може 
вирішувати питання про їхні права, інтереси 
та (або) обов’язки, якщо ці особи, які є самостій-
ними суб’єктами владних повноважень в механіз-
мі застосування санкцій, не брали участі у справі.
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EU MEMBER STATES PRACTICES IN FIGHTING CORRUPTION  
IN SOCIAL STATE AID SPHERE: LESSONS FOR UKRAINE

In studying the current directions of further development of the Ukrainian state and society, including 
the anticorruption activity, a lot of attention is paid to improving the implementation of the Constitution of Ukraine 
of 1996, according to which Ukraine is proclaimed a welfare state. The article aims to study the EU and EU member 
states anticorruption practices in the field of state social aid and to argue whether or not to implement them in Ukraine. 
The object of the research is the corruption in the state social aid field. The subject of the research are the EU member 
states practices in fighting corruption in social state aid sphere and the possibility of their application in Ukraine. 
The following methods were used in the study: descriptive, method of analysis of normative documents, modelling, 
comparative, structural, predictive. 

First section of the article gives the overview of the problems is the social sphere, with the welfare state building 
in the modern Ukraine. The authors concentrate their attention at the spheres, where the social state aid is the most 
massive and the most vital. Second section of the article shows, that Ukraine doesn’t have so far special bodies, that 
would be responsible only for the anticorruption activity in the state aid sphere. The third section is dedicated to 
the overview of the bodies in EU member states fighting corruption in (social) state aid sphere, and the Conclusion is 
the section, where the recommendations for Ukraine are generalized. 

As a result of the research, the author highly recommends for Ukraine to use the EU anticorruption experience in 
the field of the social state aid. Because a lot of principles, practices, approaches of anticorruption fight the EU and its 
member states use are already in use in Ukraine, it would be logical and wouldn’t require long preparations.

Key words: state aid, corruption, social state aid, EU anticorruption practices, reception of the EU anticorruption 
experience.

Королевська Н. Ю. ПРАКТИКА КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС У БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ 
СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

 При вивченні сучасних напрямів подальшого розвитку української держави та суспільства, у тому числі в анти-
корупційній діяльності, значна увага приділяється вдосконаленню виконання Конституції України 1996 року, 
згідно з якою Україна проголошена соціальною державою. Стаття має на меті дослідити антикорупційну практи-
ку ЄС та країн-членів ЄС у сфері державної соціальної допомоги та обґрунтувати, чи застосовувати їх в Україні. 
Об’єктом дослідження є корупція у сфері державної соціальної допомоги. Предметом дослідження є практики 
держав-членів ЄС у боротьбі з корупцією у сфері соціальної державної допомоги та можливості їх застосуван-
ня в Україні. При дослідженні були використані такі методи: описовий, метод аналізу нормативних докумен-
тів, моделюючий, порівняльний, структурний, прогнозування. У першому розділі статті дається огляд проблем 
соціальної сфери, пов’язаних з розбудовою соціальної держави в сучасній Україні. Автори зосереджують увагу 
на сферах, де соціальна державна допомога є наймасовішою та найважливішою. Другий розділ статті показує, що 
в Україні поки що немає спеціальних органів, які б відповідали лише за антикорупційну діяльність у сфері дер-
жавної допомоги. Третій розділ присвячений огляду органів у країнах-членах ЄС, які борються з корупцією у сфе-
рі (соціальної) державної допомоги, а у Висновку узагальнено рекомендації для України. За результатами дослі-
дження рекомендовано використовувати антикорупційний досвід країн – членів ЄС у сфері соціальної державної 
допомоги. Оскільки в Україні вже використовується багато принципів, практик, підходів боротьби з корупцією 
в ЄС та його державах-членах, це було б логічно і не вимагало б довгої підготовки.

 Ключові слова: державна допомога, корупція, соціальна державна допомога, антикорупційна практика ЄС, 
рецепція антикорупційного досвіду ЄС.

Introduction. The modern Ukraine is fighting 
the corruption very intensively. The country con-
stantly modernizes anti-corruption legislation, stud-
ies modern foreign experience in the field, seeks for 
the international consultations, grants, other help-
ful resources (most of all, the EU-based, as Ukraine 
is on its way to the integration to this Union). The 
modern Ukraine is building the social (welfare) 
state very intensively. Both of the mentioned vec-
tors of the Ukrainian development are very sharply 
observed now, because of the COVID-19 pandemic 
and the economic crisis, caused by it. So, the cor-
ruption is the most dangerous and severe in the field 
of the state aid. The negative effects of the cor-

ruption in this sphere affect both the Ukrainians 
and Ukraine as a state. That is why the recommenda-
tions, how the experience of the EU member states 
can be used are discussed more and more often. 

Literature Review. In relation to Ukraine, 
the development of national legal science and practice 
on this issue is of the greatest interest. Researchers 
address the constitutional foundations of the wel-
fare state, the right to health care (see, for example, 
[5]), as well as in the context of local self-govern-
ment (see, for example, [6]). But practically no one 
studies the problems of corruption in this sphere. 

Results and Discussion. Modern Ukraine as 
a Social (Welfare) State: Main Spheres of State Aid. 
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The COVID-19 pandemic has exacerbated not only 
the economic but also the social crisis in Ukraine. 
The connection between the economy and the social 
status of the majority of the population is a thesis that 
no one in modern economics disputes, and therefore – 
in times of economic crisis the state should pay special 
attention to social problems to solve the welfare state.

In Ukraine the main legislative provisions on 
the corruption are codified in the Law of Ukraine 
‘On Corruption Prevention’ (2014). According to 
the Ukrainian legislation, corruption is ‘the use by 
a person referred to in this Law1 of his / her offi-
cial powers or related opportunities for the purpose 
of obtaining an illegal benefit or accepting such 
a benefit or accepting a promise / offer of such 
a benefit for himself / herself or others or a prom-
ise / offer, or providing an improper benefit to a per-
son referred to in this Law2, or at his / her request to 
other physical or legal persons in order to persuade 
that person to misuse his / her official powers or 
related opportunities’.

In this section it is also important to mention, 
that anticorruption reform of legislation, of the sys-
tem of the relevant bodies is an ongoing reform since 
Ukraine proclaimed independence. It was under-
lined before, that Ukraine gets a lot of help in this 
area, – for example, now the EU Anti-Corrup-
tion Initiative is running – the comprehensive EU 
anti-corruption program in Ukraine financed by 
the EU and Denmark and implemented by the Min-
istry of Foreign Affairs of Denmark. This Program 
has various important goals further improvement 
of anticorruption legislation, further improvement 
of the Ukrainian Parliament’s control over ongoing 
reform, strengthening the civil society institutions, 
especially NGOs to help the anticorruption fight – 
but there are no special goals about fighting corrup-
tion in the social state aid sphere – like in the EU 
and its member states. 

The Overview of the Bodies in Ukraine Fighting 
Corruption. It is important to start with the fact, 
that, when the independence of Ukraine was pro-
claimed, the country didn’t have any bodies of public 
power, specialized in anticorruption field (in 1991).

The modern Ukraine in 2022 has a branched sys-
tem of anti-corruption bodies. This system grows 
and expands according to the advices and financial 
help of the international experts, NGOs – firstly, 
the EU ones. 

It is important to underline, that all of the bod-
ies – elements of this system – deal with the corrup-
tion cases related to the social state aid as well. So 
far Ukraine has no special bodies, that would deal 
only with such cases. 

1 The list includes mostly the officials of the bodies of 
state power and local government.

2 Ibid. 

The first and the main body of the public power 
with the relevant competence is the National Agency 
on Prevention of the Corruption. According to 
the title, the main function of this body is to prevent 
corruption. It has competence to ‘coordinate’, ‘con-
trol and check’, ‘cooperate’, ‘administer’. Nothing 
specific about the state (social) aid, though. 

The investigations in the corruption sphere are 
mostly held by the National Anti-corruption Bureau 
of Ukraine. According to the Law of Ukraine ‘On 
National Anti-corruption Bureau of Ukraine’ (2014), 
it is a state law enforcement agency with the key 
objective of preventing, exposing, stopping, inves-
tigating and solving corruption-related offences 
committed by high officials, and averting new ones’. 
The slogan on this body is ‘Eradicate and prevent’. 

The procedural activity in the researched field 
is mostly guaranteed by the functioning of the Spe-
cialized Anti-corruption Prosecution as the part 
of the Prosecutor’s General Office of Ukraine. 

Finding the assets and managing them is in 
the competence of the National Agency of Ukraine 
for finding, tracing and management of assets 
derived from corruption and other crimes (Asset 
Recovery and Management Agency). 

There are two more bodies of the public power in 
this sphere to mention. 

First, the analytic body – the financial intelli-
gence service, like every country has – the State 
Financial Monitoring Service of Ukraine. 

Second state body to mention belongs to the judi-
cial branch of power. Established in spring 2019, 
the Ukrainian High Anti-Corruption Court is the ele-
ment of the national court system with the specializ-
ation, reflected in its’ title. 

Also, the problems with the corruption are so 
important for Ukraine, that the Head of the state 
created National Council on Anticorruption Policy 
as a consultative body to recommend the Presi-
dent what vectors of this policy’s development are 
the most important.

The Overview of the Bodies in EU Member States 
Fighting Corruption in Social State Aid Sphere. 
Across the European Union, Member State legis-
lation defines corruption as “the use of public power 
for private gain”3. In the context of state aid, cor-
ruption in state aid occurs when the public official 
grants states aid (or allows state aid to be given) in 
order to further the person’s own private interests.

3 The European Union does not have an anti-corruption 
law per se. Instead, the Council Act of 26 May 1997 encour-
ages EU Member States to adopt the two Council of Europe 
conventions and the OECD convention in fighting corrup-
tion. These conventions provide a legal definition of corrup-
tion which guarantees that legal definitions of corruption 
remain similar across jurisdictions. Ukraine is a signatory to 
the two Council of Europe conventions (which make bribery 
and corruption in Ukraine as elsewhere a criminal as well as 
civil offence). 
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In general, responsibility of preventing corrup-
tion in the giving of state aid, mostly social state aid 
(by the EU directly and Member States) does not fall 
to organizations responsible for considering state 
aid applications.

Figure 1 shows the various institutions respon-
sible for preventing, detecting, investigating 
and prosecuting corruption at the Union and Mem-
ber State levels. At the Union level (namely for state 
aid approved and dispersed by the Commission’s 
Directorate General on Competition), the Internal 
Audit Service and the OLAF comprise the key pil-
lars in the fight against corruption in state aid4. At 
the Member State level, fighting corruption falls to 
three echelons – Public Sector Bodies, Law Enforce-
ment Agencies, and state aid Applicants them-
selves5. In neither case does the State Aid Agency 
(SAA) have the explicit obligation – or competence – 
to detect or fight corruption6. 

At the risk of over-simplification, at both 
the supranational and Member State levels, the basic 
formula for reducing corruption in state social aid 
consists of the following formula: anti-corruption = 
member state internal audit + law enforcement 
structures. Internal audit detects most corruption 
in state aid as a result of other irregularities which 
auditors and inspectors find during their regular 
supervision of state aid. Recoveries of EU state aid 
proceeded according to Member State law and insti-
tutions. Under the law of almost all EU Member 
States, any administrative decisions endowing state 
aid as a result of corruption is automatically void 
and must be returned (along with damages paid for 
any distortions to competition arising from that aid). 

Internal audit within public sector organisa-
tions – at both EU level and at the Member State 
level – represent one of the key ways of preventing 
corruption (and other types of fraud) in social state 
aid. Figure 2 shows the ways in which internal audit 
is used at each stage of the state social aid process 

4 Since the Lisbon Treaty, the European Communities 
have been consolidated into a single European Union. As 
such, talk about Union law – even though traditionally First 
Pillar topics like competition have been referred as Commu-
nity law. 

5 We refer to Public Sector Bodies (in capital letters) to re-
fer to all state bodies authorised to give state aid. These may 
include local government institutions, semi-autonomous 
government agencies and departments, federal or national 
ministries and state enterprises and organisations. Appli-
cants (again in capital letters) refers to any organisation – 
corporation, non-corporate company, or incorporated asso-
ciation or body – qualified to make (and receive) state aid. 

6 State Aid Agency refers to the government agency (usu-
ally a department in a larger ministry) responsible for mon-
itoring state aid. For example, the Department on Concen-
tration and Aid in the French Ministry of Economic Affairs 
looks after state aid issues in France, while the Department 
for State Aid in the Bulgarian Ministry of Finance exercises 
surveillance over national state aid in Bulgaria. 

in order to reduce risks of corruption (and other 
types of fraud), see [9 – 10]. 

A key element of internal audit in the EU – 
at both the Union level and the Member State level – 
has been increasingly similar definitions of risk. 
While different member state Public Sector Bodies 
define risks differently, all Public Sector Bodies 
have (following internal audit methodologies) used 
quantitative methods of defining risk. In the con-
text of corruption risk (particularly in state aid), 
such a corruption risk would be defined and cal-
culated as the probability of corruption occurring 
in any particular public sector activity multiplied 
by the true (rather than reported) financial value 
at risk. For example, if €11,000,000 (11 million 
Euros) aid granted by the German Federal Ministry 
of Food, Agriculture and Consumer Protection 
(BMELV) had a 1% probability of being siphoned 
away in corruption – then the corruption risk would 
equal €110,0007.

Public Sector Bodies in EU Member States do 
not just wait for finance or accounting departments 
to do financial audits in order to detect corruption 
for several reasons8. First, financial audit does not 
check all financial transactions to ensure they are 
reported correctly. Instead, these financial auditors 
only provide “reasonable assurance” that the finan-
cial reports given by a Public Sector Body reflect 
reality. Second, financial controllers and auditors 
in EU Member States will not request a fraud aud-
it to look for corruption unless specific evidence 
emerges suggesting that corruption has occurred. 
In practice, such evidence must almost always come 
from outside of the Body’s financial records – as cor-
rupt payments obviously are not recorded. As such, 
in the EU, a completely corrupt system of state aid 
can produce “clean” public sector financial audit 
reports, so it would be an absurdity for the system to 
rely entirely on their purported accuracy.

7 Many EU Member States have specific regulations out-
lining how to conduct these risk assessments (which again we 
could not obtain due to lack of availability online). The exam-
ple we give provides the simplest possible example (as not all 
the aid would be stolen). In order to arrive at a more accurate 
estimate, we would need to calculate the proportion of the aid 
used to seek the benefits of corrupt consideration and even 
consider variances in our 1% estimate of the probability of 
corruption. We leave these details for further work. 

8 Almost all EU Member States have a Supreme Audit 
Institution which is responsible for providing reasonable 
assurance over the public sector’s annual accounts. At the 
Union level, the European Court of Auditors serves as the 
Supreme Audit Institution for the EU institutions. We do 
not discuss the role of Supreme Audit Institutions at the 
Member State or Union levels as they play a minor (though 
important) role in the detection of corruption – particularly 
in state aid. We also avoid discussing them in order to focus 
on issues of greater relevance to the FAS. 
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9 10

9 The 1995 Council “Anti-Corruption” Regulation provides the legal basis for prosecuting corruption in EU institutions. 
Council Regulation, On the protection of the European Communities Financial Interests.

10 Source: authors.

Figure 1
Overview of European Union Institutions Responsible for Preventing Corruption in State Aid

Institution How to Prevent Corruption?
Union-Level9

(Commission) Internal Audit 
Service conducts internal audits (involving Commission funds and Member State funds)

OLAF works with Member State law enforcement agencies when corruption and/or 
fraud suspected. 

European Court of Auditors
provides assurance for financial figures related to the EU’s financial statements. 
Finds corruption only to extent that bribery and corruption affects other finan-
cial figures.

DG-Competition (EU’s equivalent  
of State Aid Agency) only considers corruption when apparent risk of fraud or corruption

Member-State Level

Internal Audit conducts performance, compliance, fraud and assurance engagements related to 
state aid (as one of many activities)

Internal Inspection in Public 
Sector Bodies receives and investigates complaints and conducts internal investigations

Police receives complaints and collects intelligence related to organised corruption and 
fraud

Civil Courts serve as forum for unfair or illegal state aid given as a consequence of corruption. 
Addresses economic harms of corruption and provides remedies. 

Criminal Courts serve as forum for prosecuting corruption in state aid perpetrated by public offi-
cials, businesspersons, and third-parties. 

“External” Auditors  
(in public sector)

considers corruption as part of assurance of government’s financial statements. 
Finds corruption only to extent that bribery and corruption affects other finan-
cial figures. 

State Aid Agency (SAA) considers corruption only in cases where obvious corruption risk exists. 

Note: The specific agency in charge of detecting corruption from asset declarations and conflict of interest declarations 
depends on the Member State. In some cases, a separate Commission hold the competence for supervising these declarations; 
while in other countries, the Public Sector Body itself will conduct initial oversight over these declarations. Source: authors. 

Figure 2
Stages and Ways in Which Internal Audit Helps Prevent Corruption8

Stage Role of Internal Audit
Stage 1: Public Sector Body Collects 
Data 
The public sector organisation 
prepares data and report on state aid 
for submission to SAA.

Managers in Public Sector Body apply internal audit principles to ensure useful 
and accurate reporting and use of state aid information. More formal internal 
audit units in the Public Sector Body – based on possible risk – conducts 
assurance audit on reports. The assurance audit would uncover irregularities 
suggesting corruption or fraud. Internal audit reports suspicious activities 
to internal inspection or police (as appropriate or required by law).

Stage 2: SAA compiles all 
information 
SAA compiles all information for 
submission to EU Commission

Managers in SAA use internal audit principles to assess completeness, 
usefulness, and accuracy of information. Internal Audit in the SAA would – 
if the annual audit plan identifies this as a large risk – conduct compliance 
audit. 

Stage 3: SAA refers all non-exempt 
requests to Commission

Internal audit in the SAA would – if the annual audit plan identified this as 
a risk or if this activity was chosen at random – look to see if decisions made 
correspond to legal regulations. 

Stage 4: Commission considers state 
aid by all Member States

Internal Audit Service (IAS) audits Commission (DG-Competition) decisions 
based on risk to see if EU public officials bribed. OLAF may become involved 
if corruption suspected. 

Stage 5: Corresponding financial data 
reported to Ministry of Finance

Supreme Audit Institution looks at accounts

Stage 6: Reports to EU on how money 
was spent

Court of Auditors looks at EU accounts
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Yet, one area where specialist financial account-
ing and audit skills are important relates to 
the way in which Public Sector Body managers 
record and report contingent liabilities – like soft 
loans, guarantees, and so forth. Contingent liabil-
ities represent a significant risk because – at times – 
the Public Sector Body does not directly transfer any 
tangible resource. In a fairly weak public sector 
financial system, an administrator in a Public Sec-
tor Body can guarantee repayment of debts of a com-
pany (or support if prices of inputs change radical-
ly). Because no cash changes hands, administrators 
can avoid putting the liability on the books – par-
ticularly if the liability is hard to value. 11

The less-visible, hard-to-trace nature of such 
contingent liabilities make such forms of state aid 
particularly attractive to corrupt public officials. 
In some cases, public officials can tacitly (only ver-
bally) collude with a businessman in order to engage 
in virtually untraceable corruption.

To fight the corruptive effects of such contingent 
liabilities, most EU member countries have three 
controls in place: 

1) official classification of contingent liabilities – 
according to International Public Sector Accounting 
Standards Board (IPSASB) standards – public sector 
agencies must account for all contingent liabilities. 
The valuation of these contingent liabilities is done 
the same way discussed for estimating and valuing 
corruption risks (the probability of the contingency 
occurring multiplied by the market value of the ser-
vices or benefits given if the contingency occurs. 

2) income and asset declarations – in many EU 
member states, public officials must make annual dec-
larations of income, either as part of their tax declara-

11 DG-Competition, State Aid Control Overview, 2021.

tions or as a separate declaration (including the mon-
etary value of gifts and benefits they receive such as 
vacations to Turkey)12. More commonly, public offi-
cials must provide declarations of assets on a regular 
basis – and public official must explain any sudden 
changes in assets. These programs have been some-
what unsuccessful at detecting corruption, though 
useful in helping to prosecute public officials already 
under suspicion (and investigation) for corruption. 

3) conflict-of-interest-declarations – in these dec-
larations, public officials must report family mem-
bers who also work for the government or personal 
relations who gain financially gain by the public 
officials’ decisions. Conflict of interest regulations 
in different Member States are extremely complex 
and varied – and cover circumstances in which 
the public official must recuse him or herself for 
particular decisions, sell stakes in companies and so 
forth13. While many of the prohibitions of conflict 
of interest regulation have effectively reduced cor-
ruption in EU Member States, the declarations them-
selves are difficult to draft and often so abstract as 
to be almost meaningless. 

Conclusions. The EU experience shows, that 
the corruption can be minimized by the activities, that 
can be classified into 2 types: preventive and puni-
tive. So far, the EU at the Union level and the EU state 
members balance this 2 types of the anti-corruption 
activities rather well, while Ukraine still seeks for 
such a balance. The problem is caused by the obvious 
weaknesses of the preventive activities – the civil 

12 Many EU Member States have strict rules prohibiting 
gifts to public officials. 

13 The conflict of interest legal framework in EU Mem-
ber States is very complicated. For a detailed overview, see 
Demmke [3].

Figure 3
Why Do EU Member States Not Rely Heavily on Accounts Chambers  

In Order to Fight Corruption in State Aid?

Across the EU, “performance-based budgeting” (linking actions to outcomes to judge cost-effective-
ness) determines the way Public Sector Bodies budget and make expenditures. Such a system, at least in 
theory, broad objectives for state aid across government (and consequently for each Public Sector Body) 
are set. For example, across the EU in 2021, some of state aid’s main objectives focused on containing 
the effects of the financial crisis and facilitating adjustment in the coal mining, fishing, and agricul-
tural industries11. At the risk of over-simplification, as long as the Public Sector Body achieves its 
goals, the Body does not need to worry about corruption – as long as it takes reasonable measures to 
prevent corruption. 

Any Member State’s system of public sector financial management obviously controls against fraud 
and ensures that no irregularities occur (now thanks to Information Technology which allows for more 
checking at the point of data entry). However, the main aim of financial control is that broad objectives 
are achieved and that controls provide reasonable assurance that fraud and corruption do not occur. 
In EU Member States, accounting, inspection and control bodies work more like advisors and consult-
ants. They do not extensively check all financial and managerial decisions. Instead, they select trans-
actions to inspect at random and according to risk. These audits aim to help managers – unlike the old 
inspection and control model which only threatened public sector managers. 
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society institutions aren’t very strong and influen-
tial, even when it comes about the cases of corruption 
related to the social aid. The citizens have the low 
trust to the anti-corruption bodies and their activity – 
so they also do not report, give feedback and other 
reactions, when it comes about the corruption in 
such an important sphere, as the social aid (even in 
case this social state aid is given to them personally!).

Some of the preventive activities, that are widely 
used in the EU by both the Union and member states, 
are grounded on the concepts, that aren’t popular in 
the Ukrainian society, and therefore – aren’t used 
in the national legislation. For example, translating 
the concept of “internal audit” into a Ukrainian con-
stitutional context is extremely difficult – particular-
ly given even large differences as between EU Member 
States’ understanding of such audit and the Ukrain-
ian approach. “Internal audit” differs from Former 
Soviet traditions of “control” and “inspection” in 
that internal audit – traditionally – has involved 
management observance of particular principles 
(which administrative law had traditionally imposed 
on Public Sector Body managers). These principles 
include the achievement of results (ends rather than 
means), obligations of risk management and control 
which have been increasing codified into standards 
such as the INTOSAI’s Auditing Standards and – 
more usefully to the everyday internal auditor work-
ing in the public sector – the International Standards 
for the Professional Practice of Internal Audit as part 
of the International Professional Practices Frame-
work (IPPF)14 [4]. For example, in France, French 
administrative law requires – and protects French 
civil servants from liability in cases where French 
civil servants take decisions which may contradict 
existing regulations in order to uphold the principles 
of equity and efficiency15. 

14 See INTOSAI, Code of Ethics (2016). Due to the pop-
ularity of the IPPF – and the large global resources of the 
Institute of Internal Auditors – the IAASB standards have 
become commonplace among public sector internal auditors. 
In practice, very little difference exists between the INTO-
SAI standards and the IAASB Standards. 

15 As could not cite specific EU Member State adminis-
trative regulations due to the difficulty in obtaining access 
to these administrative rules. For an practitioner overview 
though, see Brown (2008), particularly Chapter 8.7 which 
discusses the rights and obligations of French civil servants 
in fulfilling the mandate of their department. 

So far Ukraine reforms the institutions, bod-
ies of the public power – but not the procedures.  
It is important to underline, that all of the bod-
ies – elements of this system – deal with the corrup-
tion cases related to the social state aid as well. So 
far Ukraine has no special bodies, that would deal 
only with such cases – as well, as no special pro-
cedures. It is highly recommended for Ukraine to 
use the EU anticorruption experience in the field 
of the social state aid as well. Because a lot of prin-
ciples, practices, approaches of anticorruption fight 
the EU and its member states use are already in use 
in Ukraine, it would be logical and wouldn’t require 
long preparations. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Метою даної статті є пошук напрямів оптимізації адміністративно-правового забезпечення механізму націо-
нальної екологічної безпеки, що має базуватися на дотриманні європейських стандартів реалізації та захисту пра-
ва людини на безпечне довкілля. Автором проводяться кореляційні зв’язки між встановлення сутності та струк-
тури механізму національної екологічної безпеки та його функціональним змістом, що має спрямовуватися 
на задоволення вимог реалізації Стратегії сталого розвитку та Концепції «Green Deal». Автором визначено, що 
серед проблем реалізації вимог національної екологічної безпеки в Україні є декларативність діяльності та ролі 
Кабінету Міністрів у розробці та реалізації національних програм економічної, науково-технічної, соціальної 
та культурного розвитку, охорона навколишнього середовища, що обмежується лише розробкою та прийняттям 
нормативно-правових актів, без здійснення стратегічного планування їх впровадження та дотримання. Автором 
наголошено, що до стратегічних проблем діяльності Кабінету Міністрів України необхідно віднести відсутність 
традицій наступництва здійснення державної та регіональної політики в цілому, і зокрема, у сфері національної 
екологічної безпеки. Таким чином, в Україні відсутнім є спеціальний законодавчий акт, що визначав би заса-
ди досягнення вимог екологічної безпеки, що знижує ефективність здійснення судового контролю у сфері реалі-
зації права на безпечне довкілля. Автором наголошено, що пріоритетною вимогою у сфері здійснення судового 
контролю у сфері забезпечення вимог екологічної безпеки є досягнення балансу приватного та публічного інтер-
есу у дотриманні вимог національної екологічної безпеки. Автором зроблено висновок, що в основу забезпечення 
безпеки довкілля для життя та здоров’я людини мають покладатися врахування саме антропогенних показників, 
зокрема, високий відсоток онкологічних захворювань у осіб свідчить про загрозливий стан довкілля регіону. 

Ключові слова: адміністративно-правове забезпечення, доступ до екологічної інформації, захист, механізм, 
національна екологічна безпека, публічний інтерес, суб’єктивне публічне право.

Koshlia A. O. OPTIMIZATION OF THE ADMINISTRATIVE AND LEGAL IMPLEMENTETION OF THE 
MECHANISM OF NATIONAL ENVIRONMENTAL SAFETY

The purpose of this article is to find ways to optimize the administrative and legal provision of the national 
environmental security mechanism, which should be based on compliance with European standards for the implementation 
and protection of the human right to a safe environment. The author makes correlations between the establishment 
of the essence and structure of the mechanism of national environmental security and its functional content, which 
should be aimed at meeting the requirements of the implementation of the Sustainable Development Strategy 
and the "Green Deal" Concept. The author determined that among the problems of implementing the requirements 
of national ecological security in Ukraine is the declarativeness of the activities and role of the Cabinet of Ministers 
in the development and implementation of national programs of economic, scientific and technical, social and cultural 
development, environmental protection, which is limited only to the development and adoption of normative and legal 
acts, without carrying out strategic planning of their implementation and compliance. The author emphasized that 
the lack of traditions of succession of state and regional policy in general, and in particular, in the field of national 
environmental security, should be attributed to the strategic problems of the Cabinet of Ministers of Ukraine. 
Thus, there is no special legislative act in Ukraine that would determine the principles of achieving environmental 
safety requirements, which reduces the effectiveness of judicial control in the field of exercising the right to a safe 
environment. The author emphasized that the priority requirement in the field of judicial control in the field of ensuring 
environmental safety requirements is to achieve a balance of private and public interest in compliance with national 
environmental safety requirements. The author concluded that the basis of ensuring the safety of the environment 
for life and human health should be based on taking into account anthropogenic indicators; in particular, the high 
percentage of cancer in people indicates the threatening state of the environment in the region.

Key words: administrative and legal support, access to environmental information, protection, mechanism, national 
environmental security, public interest, subjective public law.

Актуальність теми. Загальновизнаним 
та загальновживаним в Україні є підхід до визна-
чення сутності та системи стандартів національ-
ної екологічної безпеки як безпеки відповідності 
довкілля певним вимогам щодо лімітів забруд-
нення довкілля. При цьому відповідно до чинно-
го законодавства України встановлюється, що під 
категорією довкілля має розумітися певна склад-
на сукупність взаємопов’язаних та взаємообумов-
лених елементів, що формують природну систему 

держави, забезпечуючи реалізацію права людини 
на життя як складову права людини на безпеку 
навколишнього природного середовища.

Останнім часом спостерігається дискусійність 
підходів про встановлення сутності категорії 
«права людини на безпечне для життя та здоров’я 
довкілля» як права, реалізація та захист якого 
пов’язується із дотримання стандартів та лімі-
тів не перевищення забруднення навколишнього 
природного середовища та раціонального викори-
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стання природних ресурсів. Закріплення такого 
нормативного підходу базується на врахуванні 
застарілих традицій еколого-правового регулю-
вання, що є «успадкованими» ще з часів Радян-
ського Союзу, і не корелюються із реалізацією 
Стратегії сталого розвитку, цілі якої проголоше-
но Указом Президента України від 30 вересня 
2019 року №722/2019 [1].

Встановлення сутності категорії «національ-
на екологічна безпека» вимагає врахування 
результатів наукових праць представників, як 
загально-теоретичних наук (П.М. Рабінович, 
А.М. Колодій, О.Ф. Фрицький, В.А. Січевлюк, 
І.О. Ієрусалімова, О.В. Петришин), так і представ-
ників спеціальних галузевих досліджень, зокрема 
В.І. Андрейцева, Т.О. Мацелик, О.О. Заржицько-
го, В.К. Колпакова, Т.О. Коломоєць, Ю.О. Легези, 
О.Ю. Синявської, О.О. Сурілової та ін. Однак вста-
новлення сутності категорії «національна еко-
логічна безпека» має фрагментарний характер, 
та вимагає здійснення узагальнення існуючих 
наробок задля досягнення їх відповідності євро-
пейським стандартам. 

Метою статті є пошук напрямів оптимізації 
адміністративно-правового забезпечення механіз-
му національної екологічної безпеки, що має базу-
ватися на дотриманні європейських стандартів 
реалізації та захисту права людини на безпечне 
довкілля.

Виклад основного матеріалу. Забезпечення 
здійснення екологічної функції держави у дослі-
дженнях Ю.О. Легези, що полягає у створенні 
умов до задоволення інтересів суспільства у раціо-
нальному використанні природних ресурсів задля 
дотриманні принципів енергоефективності, від-
новлюваності та збереження природних ресурсів, 
захисту та охорони екологічних прав та інтересів 
приватної особи. Вченою виділяються при цьому 
інтереси соціальних груп, класифікуються публіч-
ні та приватні інтереси, що вимагають запрова-
дження гарантій для ефективності впроваджен-
ня прав людини на безпечне для життя довкілля 
[2, с. 95-101]. Доволі конструктивним є визначен-
ня, обґрунтоване у наукових працях О.С. Карпо-
вої, зміст якого полягав у необхідності встанов-
лення категоріальних звя’зків між інтересами 
та потребами особи у сфері охорони довкілля [3].

У науковій праці В. С. Шахова обґрунтову-
ється авторський підхід до визначення поняття 
«екологічний інтерес» як певне об’єктивно існу-
юче ставлення суб’єкта правовідносин до наявних 
у нього потреб, створення сприятливих та якісних 
умов життя, забезпечення життєдіяльності насе-
лених пунктів та відповідності довкілля вимогам 
та стандартам раціонального використання й без-
пеки. Реалізація екологічних інтересів пов’язу-
ється не лише із реалізацією державної політики 
із охорони довкілля, але і забезпечення інтен-

сивного користування природними об’єктами 
для сталого економічного й соціального розвитку 
соціуму [4, с. 214]. На ознаці приватного характе-
ру домінування у встановленні екологічний інте-
рес наголошується у наукових працях Г.В. Мороз, 
яка обґрунтовує, що така категорія є похідною 
від категорії «права людини на безпечне довкіл-
ля» [5, с. 15], у дослідженнях М.М. Потіпа 
[6, с. 267-269], Л.О. Золотухіної [7, с. 356-360] та ін.

Відповідно до положень Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середовища» 
встановлюються така структура суб’єктивних 
публічних екологічних прав, до яких віднесено: 
гарантування доступу до екологічної інформа-
ції, право об’єднання у громадських природоохо-
ронних формувань, право отримання знань про 
навколишнє природнє середовища [8].

Об’єктивізація публічного екологічного інтер-
есу пов’язується із його виникненням до моменту 
набуття повної правосуб’єктності учасником пра-
вовідносин, та усвідомлення ним соціальної зна-
чущості ефективності його реалізації. 

Відповідно до статті 16 Конституції України 
«забезпечення екологічної безпеки і підтримання 
екологічної рівноваги на території України, подо-
лання наслідків Чорнобильської катастрофи – 
катастрофи планетарного масштабу, збереження 
генофонду Українського народу є обов’язком дер-
жави» відноситься до пріоритетних задач україн-
ської держави. Такий підхід, визначений Консти-
туцією України, порушив необхідність перегляду 
розуміння категорії довкілля як сукупності при-
родних ресурсів та стану їх використання, що 
було відносно усталеною категорією впродовж 
достатньо тривалого періоду розвитку правової 
системи України [9]. 

Крім того відповідно до Стокгольмської декла-
рації з навколишнього середовища 1972 р. визна-
чено право людини на сприятливі умови життя 
у навколишньому середовищі, якість якого дозво-
ляє вести гідне та процвітаюче життя [10].

Натомість відповідно до чинного законодав-
ства України не визначено розуміння категорій 
«якість навколишнього середовища» та «сприят-
ливість навколишнього середовища». Встанов-
лення сприятливості довкілля має враховувати 
не лише вимоги відповідності встановленим стан-
дартам екологічної безпеки, але відповідні показ-
ники антропогенної характеристики розвитку 
суспільства, зокрема, визначення тривалості жит-
тя, рівень онкозахворювань, врахування новітніх 
технологій із запровадження інновацій розвит-
ку промисловості тощо. Лише врахування таких 
показників буде дійсно відображати взаємодію 
людини і довкілля, оптимізуючи систему забезпе-
чення її права на його безпечність.

Попри зазначене, в національній правовій 
системі домінує підхід до розуміння категорії 
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«довкілля» як «сукупності природних ресурсів 
та природних об’єктів», що вимагають вжиття 
механізмів відповідного захисту та охорони, не 
визнаючи як його складову право людини на жит-
тя у сприятливому навколишньому середовищі.

При цьому достатньо спірним виглядає підхід 
щодо розуміння права людини на безпечне для 
життя та здоров’я довкілля у разі досягнення 
лише його відповідності встановленим чинним 
законодавством стандартам та вимогам. Такий 
підхід враховує лише нормативні вимоги, що за 
своїм показниками можуть бути застарілими, 
і фактично нерезультативними. В основу забез-
печення безпеки довкілля для життя та здоров’я 
людини мають покладатися врахування саме 
антропогенних показників, зокрема, високий від-
соток онкологічних захворювань у осіб свідчить 
про загрозливий стан довкілля регіону.

Отже, на підставі здійсненого дослідження 
під суб’єктивним публічним екологічним правом 
приватної особи необхідно розуміти визначену 
чинним законодавством можливість участі при-
ватної особи у реалізації природоохоронної (еко-
логічної) функції держави. 

Таким чином, змістом суб’єктивного публічно-
го екологічного права є задоволення соціального 
інтересу у запобіганні виникнення надзвичайних 
екологічних ситуацій, забезпечення раціональ-
ного використання природних ресурсів загаль-
нодержавного та місцевого значення, що своїм 
результатом має зростання рівня якості життя 
та здоров’я людини. Видами суб’єктивних публіч-
них екологічних прав є право на вільний доступ 
до інформації про стан довкілля, право об’єднува-
тись у громадські природоохоронні формування, 
право одержання екологічної освіти, право бра-
ти участь у розробці та прийнятті управлінських 
рішень з питань використання природних ресур-
сів та природних об’єктів та ін.

Серед проблем реалізації вимог національної 
екологічної безпеки є декларативність діяльності 
та ролі Кабінету Міністрів у розробці та реаліза-
ції національних програм економічної, науко-
во-технічної, соціальної та культурного розвитку, 
охорона навколишнього середовища, що обмежу-
ється лише розробкою та прийняттям норматив-
но-правових актів, без здійснення стратегічного 
планування їх впровадження та дотримання. Крім 
того до стратегічних проблем діяльності Кабіне-
ту Міністрів України необхідно віднести відсут-
ність традицій наступництва здійснення держав-
ної та регіональної політики в цілому, і зокрема, 
у сфері національної екологічної безпеки. Кожен 
новий український уряд проголошує нові страте-
гічні документи, що унеможливлює реалізацію 
раніше поставлених задач.

Попри наявність окремих законодавчих актів, 
метою яких є забезпечення реалізації стратегії 

державної та регіональної політик у сфері соці-
ально-економічного та екологічного розвитку, 
зокрема, таким є Закон України «Про державне 
прогнозування та розвиток економічного та соці-
ального Програми розвитку України» № 1602-III 
від 23 березня 2000 року [11], їх положення мають 
швидше декларативний характер, нормативно 
є застарілими та не відповідають європейській 
правовій традиції.

Відсутність чіткої структури та ієрархії сис-
теми законодавства України, що поглиблю-
ється низькою ефективністю політики урядо-
вого наступництва унеможливлює здійснення 
трансформаційних реформ на належному рівні 
ефективності. Спробою вирішення такої ситу-
ації стало розробка та прийняття у березні 
2021 року Кабінетом Міністрів України Націо-
нальної економічної Стратегії до 2030 року [12]  
задля встановлення нормативного базису для 
впровадження соціально-економічних та еко-
логічних програм розвитку. Ще однією пробле-
мою встановлення нормативно-правових засад 
забезпечення механізму національної екологіч-
ної безпеки є відсутність належного фінансового 
обґрунтування здійснення проголошених реформ 
у відповідній сфері. 

В умовах воєнного стану до зазначеної сис-
теми необхідно віднести Закон України від 
15 березня 2022 року № 2132-IX «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо діяльності у сфері довкілля та щодо 
цивільного захисту на період дії воєнного стану 
і у відбудовний період» [13], де встановлено, що 
оцінці впливу на довкілля не підлягає планова-
на діяльність, спрямована виключно на забез-
печення оборони держави, ліквідацію наслідків 
надзвичайних ситуацій, наслідків антитерорис-
тичної операції на території проведення анти-
терористичної операції на період її проведення, 
відповідно до критеріїв, затверджених Кабіне-
том Міністрів України, відновлювальні роботи 
з ліквідації наслідків збройної агресії та бойо-
вих дій під час дії воєнного стану та у відбудов-
ний період після закінчення воєнних дій.

Висновок. Таким чином, в Україні відсутнім 
є спеціальний законодавчий акт, що визначав би 
засади досягнення вимог екологічної безпеки, що 
знижує ефективність здійснення судового контро-
лю у сфері реалізації права на безпечне довкілля. 
Пріоритетною вимогою у сфері здійснення судо-
вого контролю у сфері забезпечення вимог еколо-
гічної безпеки є досягнення балансу приватного 
та публічного інтересу у дотриманні вимог націо-
нальної екологічної безпеки. 

Отже, в основу забезпечення безпеки довкілля 
для життя та здоров’я людини мають покладати-
ся врахування саме антропогенних показників, 
зокрема, високий відсоток онкологічних захворю-
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вань у осіб свідчить про загрозливий стан довкіл-
ля регіону. Таким чином, відповідно до чинного 
законодавства України не визначено розуміння 
категорій «якість навколишнього середовища» 
та «сприятливість навколишнього середовища». 
Встановлення сприятливості довкілля має врахо-
вувати не лише вимоги відповідності встановле-
ним стандартам екологічної безпеки, але відпо-
відні показники антропогенної характеристики 
розвитку суспільства, зокрема, визначення трива-
лості життя, рівень онкозахворювань, врахування 
новітніх технологій із запровадження інновацій 
розвитку промисловості тощо. Лише врахування 
таких показників буде дійсно відображати взає-
модію людини і довкілля, оптимізуючи систему 
забезпечення її права на його безпечність.
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СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В АСПЕКТІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

У всьому світі спостерігається стійка тенденція до сталого розвитку процесів цифровізації у сферах громад-
ського та політичного життя. Сучасні соціально-політичні процеси інтенсивно трансформуються завдяки взає-
мопроникненню та взаємодії публічної політики та цифрової комунікаційної сфери, а також успішній роботиза-
ції онлайн-мереж. Цифровий зв’язок надає технічну можливість врахувати індивідуальні особливості кожного 
користувача. Штучний інтелект вивчає цифрові сліди, аналізує потреби та сприйняття користувачів, взаємодіє 
з ними їхньою мовою так, що його дуже важко відрізнити від реального співрозмовника. 

Реальність, в якій сьогодні існує людство, дає можливість технологічним корпораціям збирати величезну 
кількість різноманітних даних про користувачів. Аналітики обробляють ці дані за допомогою технологій Big 
Data і активно використовують їх у політичному менеджменті. З іншого боку, процеси цифровізації можуть мати 
свою негативну сторону, яка проявляється в кібератаках, крадіжках коштів, а також кібершпигунстві. Питання 
про те, як зберегти приватність і водночас забезпечити безпеку та ефективну роботу державного апарату вже бага-
то років є епіцентром суспільних дискусій. Саме тому держави вдосконалюють законодавчі заходи щодо захисту 
персональних даних. При цьому переважна більшість користувачів серйозно стурбовані цим питанням.

Технології відстеження та обробки даних розвиваються швидкими темпами, а державне регулювання часто 
не встигає адаптовуватися до цих змін. Прозорість технологій стеження значною мірою залежить від механізмів 
державного контролю та нагляду, які не завжди є достатньо ефективними. Окремою проблемою є необхідність 
відповідності національного законодавства міжнародному праву. Потенціал і можливості нових цифрових інсти-
тутів досить затребувані сьогодні в країнах, де, з одного боку, спостерігається досить високий розвиток нових 
інформаційних технологій, а з іншого – критично низька довіра населення до інститутів держави. Для таких кра-
їн характерний постмодерн – час швидких трансформацій, що відбуваються під технологічною детермінантою 
промислової революції. Стаття присвячена аналізу соціально-політичних процесів в аспекті сучасних технологій 
політичної комунікації, розкриваючи сутність їх публічно-правового забезпечення. Зокрема, порушується питан-
ня стабільності інституційного розвитку в контексті інноваційних суспільно-політичних процесів, пов’язаних із 
впровадженням інформаційних цифрових технологій у публічну політику. Досліджуються актуальні приклади 
впливу цих технологій на світову політичну практику та пропонуються актуальні напрямки роботи з техноло-
гіями інтернет-комунікації. Інформаційне суспільство розглядається як глобальний простір політичних комуні-
кацій, звертаючи увагу на нові потенційні та реальні виклики та загрози, пов’язані з використанням цифрових 
інформаційних масивів.

Ключові слова: публічна політика, публічне управління, цифрова комунікація, соціально-політичні процеси. 

Latkovskyi P. P. SOCIO-POLITICAL PROCESSES IN THE ASPECT OF MODERN POLITICAL COMMUNICA-
TION TECHNOLOGIES

All over the world, there is a steady trend towards the sustainable development of digitalization processes in the spheres 
of public and political life. Modern socio-political processes are intensively transformed thanks to the interpenetration 
and fusion of public policy and the digital communication sphere, as well as the successful robotization of online 
networks. Digital communication provides a technical opportunity to take into account the individual characteristics 
of each user. Artificial intelligence studies digital traces, analyzes the needs and perceptions of users, interacts with 
them in their own language in such a way that it is very difficult to distinguish it from a real interlocutor.

The reality in which humanity exists today makes it possible for technology corporations to collect a huge amount 
of various data about users. Analysts process this data using Big Data technologies and actively use it in political 
management. On the other hand, digitalization processes can have their negative side, which is manifested in cyber 
attacks, theft of funds, as well as cyber espionage. The question of how to preserve privacy and at the same time ensure 
the security and efficient operation of the state apparatus has been the epicenter of public debate for many years. That 
is why states are improving legislative measures to protect personal data. At the same time, the vast majority of users 
are seriously concerned about this issue.

Data tracking and processing technologies are developing at a rapid pace, and government regulation often does 
not have time to adapt to these changes. The transparency of surveillance technologies largely depends on mechanisms 
of state control and supervision, which are not always sufficiently effective. A separate problem is the need for 
compliance of national legislation with international law. The potential and capabilities of new digital institutes are 
quite in demand today in countries where, on the one hand, there is a fairly high development of new information 
technologies, and on the other hand, the population's trust in state institutions is critically low. Such countries are 
characterized by postmodernity – a time of rapid transformations taking place under the technological determinant 
of the industrial revolution. The article is devoted to the analysis of socio-political processes in the aspect of modern 
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Соціально-політичні процеси набувають осо-
бливого значення в умовах трансформування 
політичного простору України. Наслідки тран-
сформаційних процесів стають відчутними у сфе-
рі публічного управління та адміністрування, під-
креслюючи важливість взаємозв’язку політики 
та управління. Зростаючий масив інформації щодо 
соціально-політичних процесів у сучасному вимі-
рі стає одним із пріоритетних напрямків. Сьогод-
ні цифрове суспільство являє собою суспільство, 
рівень цифрової обізнаності якого значно вищий 
у порівнянні з іншими суспільствами. Однак мож-
ливості висхідної соціальної мобільності в цьому 
суспільстві не тільки не розширюються, а навпа-
ки, звужуються. Елітарні групи в основному збе-
рігаються і лише частково переформовуються 
в процесі суспільної трансформації. Причому, 
така трансформація охоплює всі сфери суспіль-
ного життя. Процес цифровізації, з одного боку, 
суттєво розширює межі людських можливостей, 
але він, у своєму негативному аспекті, водночас 
може бути інструментом здійснення всеосяжного 
контролю над людиною. 

В Японії та США системи аналізу великих 
даних на основі штучного інтелекту впроваджу-
ються в процеси прийняття політичних рішень. 
У рамках експерименту в Японії нейромережа 
брала участь у виборах як реальний кандидат. 
Зокрема, відповідала на запитання виборців 
і показала гарний результат. На перший погляд, 
це нічого не змінює: виборці голосують за полі-
тиків, часто не знаючи їх особисто. Політичні 
технології дають нові можливості для протест-
них акцій, коли в акціях можуть брати участь не 
самі політики, а їхні голограми. Однак у правово-
му полі такі дії залишаються неврегульованими. 
Причому можливе не тільки листування з «маши-
ною», а з реальною людиною: технології DeepFake 
відтворюють голоси та образи людей, які важко на 
перший погляд розрізнити із реальними даними.

Прозорість технологій стеження значною 
мірою залежить від механізмів державного контр-
олю та нагляду, які не завжди є достатньо ефек-
тивними. Окремою проблемою є необхідність 
відповідності національного законодавства між-
народному праву. 

Сьогодні цифрове спілкування стає предме-
том пильної уваги дослідників. Тож, важли-
вою характеристикою постмодерну в політиці 
є широке впровадження технологій цифровізації. 
М. Кастельс одним із перших передбачив ці проце-

си, поставивши питання про майбутні якісні тран-
сформації суспільства, в результаті яких струк-
тури індустріальної модерності повинні будуть 
поступитися місцем цифровим інформаційним 
потокам. Взявши за основу постмодерну концеп-
цію комунікації (Р. Барт, Ж. Бодрійяр), згідно 
з якою в основі комунікації лежить виробництво 
знаків, М. Кастельс приходить до висновку, що 
в певному сенсі вся реальність є віртуальною [1]. 
Особливу роль тут він відводить феномену «масо-
вої самокомунікації» як інноваційній моделі взає-
модії індивідів [2].

J. Urry та E. Elliott проаналізували тенденцію 
до зменшення розміру гаджета, необхідного для 
реалізації цифрової мобільності (miniaturized 
mobility). Так, Е. Елліотт стверджує, що мобільні 
технології трансформують ієрархію суспільних 
відносин [3]. 

Діджиталізація зазвичай здійснюється в кон-
тексті історичних форм національної політичної 
культури. Так, в Китаї працюють власні націо-
нальні аналоги світових відеохостингів, пошу-
кових систем і соціальних мереж, як приклад: 
YouTube – Youku, Facebook – Renren; Google – 
Baidu; Twitter – Weibo та ін. [4]. 

З 2014 року в КНР діє програма «соціального 
кредиту», згідно з якою з 2020 року повноцін-
но запрацювала система рейтингування бізнесу 
та фізичних осіб. Щоб заробити та не втратити 
певні можливості, необхідно дотримуватися зако-
нодавства, крім цього рейтинг оцінюється мораль-
но-етичними якостями громадянина КНР. Для 
громадян з високим рейтингом система передба-
чає соціальні та економічні пільги, для громадян 
з низьким рейтингом існують соціально-економіч-
ні та політичні обмеження. Такі громадяни відчу-
вають проблеми з працевлаштуванням, а також 
обмеженням державних онлайн-сервісів і вірту-
альних сайтів. В рамках цієї системи КНР ство-
рила сучасну і найбільшу в світі систему розпізна-
вання осіб. За допомогою цієї системи у поєднанні 
з геоданими правоохоронні органи ефективно 
та швидко мають знаходити злочинців. Ця систе-
ма охоплює практично все населення Китаю і здат-
на правильно ідентифікувати навіть тих осіб, 
обличчя яких закрито медичною маскою. Більш 
жорстко ця система діє в Сіньцзян-Уйгурському 
автономному районі, де на уйгурське населення 
введені суворі обмеження. Тут особливо розвине-
на система політичного стеження за опозиційни-
ми та релігійними діячами. Такий ресурс місти-

technologies of political communication, revealing the essence of their public and legal support. In particular, the question 
of the stability of institutional development is raised in the context of innovative social and political processes related 
to the introduction of digital information technologies into public policy. Current examples of the impact of these 
technologies on world political practice are studied and current directions for working with Internet communication 
technologies are proposed. The information society is considered as a global space of political communications, drawing 
attention to new potential and real challenges and threats associated with the use of digital information arrays.
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тиме як основну, так і додаткову інформацію про 
будь-якого громадянина. Звісно, в демократичних 
країнах світу такі рейтинги та системи оцінюван-
ня населення є неприпустимими [5].

Пандемія коронавірусу також стала важливою 
віхою в розвитку системи цифрового контролю, 
надаючи державним органам законні та безпреце-
дентно широкі можливості для контролю над гро-
мадянським суспільством. Водночас, епідемія ста-
ла випробуванням для існуючих систем стеження. 
Спочатку у багатьох країнах світу на самоізоляцію 
потрапили люди, які повернулися з-за кордону. 
За домовленістю з мобільними операторами уряди 
цих країн почали брати під контроль SIM карти 
усіх, хто повернувся на територію країни в пев-
ний період. Було запроваджено режим обов’язко-
вої самоізоляції для людей похилого віку старше 
та тих, хто страждає на хронічні захворювання. 

Разом із тим, цифрова система контролю була 
протестована та вдосконалена у багатьох країнах 
світу, і до кінця режимів обмежень вона знач-
но збільшила свою функціональність у боротьбі 
з пандемією. Ймовірно, ефективними тоді визна-
ли і методи цифрового контролю над громадя-
нами. Його ключові інструменти, такі як систе-
ма розпізнавання осіб, відстеження пересувань 
громадян за допомогою геолокації, залишилися 
в розпорядженні урядів навіть після скасування 
основних карантинних обмежень. 

У цьому випадку необхідно враховувати небез-
пеку тотального соціального контролю, як відбу-
валося в КНР. Оскільки такі процеси порушують 
демократичні елементи в суспільстві та модель 
соціально-політичного балансу, коригуючи довго-
строкові перспективи та майбутні алгоритми сус-
пільного розвитку.

Слід визнати те, що політика і управління 
виступають як дві взаємозалежні суспільні сфери, 
які впродовж історичного розвитку по-різному 
співвідносилися одна з одною. Сутністю публічної 
політики є публічна діяльність, яка здійснюєть-
ся з метою оптимізації та раціоналізації управ-
лінських рішень. Публічна політика органів 
публічного управління є формою процесу, який 
реалізується в публічному просторі, підтримуєть-
ся інформаційно-комунікаційними ресурсами; 
представлена комплексом прозорих вертикаль-
них та горизонтальних взаємодій його учасників, 
заснована на механізмах публічного узгодження 
інтересів заінтересованих сторін та спрямована 
на досягнення суспільно значимих цілей та вирі-
шення суспільно важливих завдань. Управління 
країною в умовах війни, повоєнне відновлення 
та відбудова вимагають нової якості та стійкості 
інституцій, своєчасного та ефективного ухвален-
ня рішень, обґрунтованості та справедливості 
пропонованої політики. Від вміння кожного учас-

ника цих процесів розуміти складність політично-
го середовища, шукати етичні рішення на основі 
доказів, координувати та імплементувати складні 
проєкти залежить як економічний добробут, так 
і політична стабільність та соціальна гармонія 
в Україні. 

Враховуючи вищезазначене, відмітимо, що 
сучасні соціально-політичні процеси інтенсивно 
трансформуються завдяки взаємопроникненню 
та взаємодії публічної політики та цифрової кому-
нікаційної сфери, а також успішній роботизації 
онлайн-мереж. Як показують дослідження, сьо-
годні у світі відбувається значне зростання техно-
логічних можливостей для контролю цифрового 
простору. Зокрема, політичні дії окремих груп 
населення в інформаційному просторі: публікації 
та репости; вираження схвалення чи осуду (лай-
ків чи антипатій), усе, що базується на технології 
Big Data, може бути використано для моніторингу 
політичної поведінки окремої людини та навіть 
певних цільових аудиторій.

Однак технології Big Data можна використову-
вати й для інших цілей – від боротьби зі злочинні-
стю до превентивних заходів стеження. Цифрові 
технології використовувалися для цього в мину-
лому, але зараз масштаби їх впровадження, знач-
но зростають. 

23 червня 2022 року Україні був наданий ста-
тус кандидата на вступ до Європейського Союзу, 
що вкотре юридично закріпило на загальноєвро-
пейському рівні євроінтеграційний вибір Україн-
ського народу, який він продовжує відстоювати 
у війні. Важливого значення набуває публічна 
політика та цифрова комунікація, які сприяють 
інтенсивному трансформуванню сучасних соці-
ально-політичних процесів. 

Змінюється баланс між конфіденційністю 
та безпекою, виникає необхідність пошуку нових 
механізмів ефективного використання цифрових 
технологій, які не будуть загрожувати стабільнос-
ті найважливіших політичних інститутів країни, 
однак сприятимуть взаємодії державних органів, 
забезпечуючи модернізаційні зміни.
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ТЕНДЕНЦІЇ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВИХ ПРОЦЕДУР ТА ЇХ ВПЛИВ  
НА МЕТОДИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ

На жаль ухиляння від сплати податків, агресивне податкове планування та недотримання податкового законо-
давства мають масовий характер. Цифровізація може зіграти ключову роль у допомозі податковим органам знизи-
ти адміністративні витрати, ефективніше збирати більше доходів, підвищувати прозорість та сервіс для платни-
ків податків, а також адаптувати великі потоки даних. Як наслідок, викликає тренд на глобальну діджиталізацію 
податкового простору, оцифровування податкової інформації, впровадження нових технологій для здійснен-
ня податкового адміністрування. На нашу думку, податкова політика цифровізації ще довго залишатиметься 
в центрі її глобальної дискусії щодо того, чи зміняться міжнародні правила оподаткування або все ж залишаться 
незмінними в середовищі, що дедалі більше змінюється.

Метою статті є вивчення впливу діджиталізації на розвиток податкового контролю. Досліджено тенденції циф-
ровізації адміністрування податків, таких як створення веб-порталів для надання електронних послуг, впрова-
дження електронного чеку, використання автоматизації та аналізу даних для підвищення ефективності податко-
вого контролю, запровадження практики використання «попередніх» податкових декларацій. Окреслено основні 
проблеми, пов’язані з цими процесами, а саме: проблеми цифрового виключення, а також можливе виникнення 
занижених або завищених податкових зобов’язань і, як наслідок, провокування уникнення й ухилення від опо-
даткування.

Встановлено, що незважаючи на окремі проблемні питання, варто відзначити можливий позитивний вплив 
діджиталізації на ефективність здійснення податкового контролю. Зокрема, зміна формату взаємодії між подат-
ковим органом та платниками податків, підвищення прозорості та доступності податкових послуг, зміщення 
фокусу податкового контролю з діяльності, спрямованої на виявлення вчинених порушень, на міри з їх попере-
дження, що, в свою чергу, сприяє підвищенню рівня довіри та податкової свідомості суб’єктів оподаткування.

Ключові слова: діджиталізація, податковий контроль, адміністрування податків, цифровізація, податковий 
рескрипт.

Podolska A. A. TENDENCIES OF DIGITALIZATION OF TAX PROCEDURES AND THEIR IMPACT ON TAX 
CONTROL METHODS

Unfortunately, tax evasion, aggressive tax planning and non-compliance with tax legislation are widespread. 
Digitization can play a key role in helping tax authorities reduce administrative costs, collect more revenue more 
efficiently, improve transparency and service for taxpayers, and adapt to large data flows. As a result, there is a trend 
towards global digitization of the tax space, digitization of tax information, introduction of new technologies for 
tax administration. In our opinion, digital tax policy will long remain at the center of the global debate on whether 
international tax rules will change or remain unchanged in an increasingly changing environment.

The purpose of the article is to study the impact of digitalization on the development of tax control. Researched: 
the trends of digitization of tax administration, such as the creation of web portals for the provision of electronic 
services, the introduction of an electronic check, the use of automation and data analysis to improve the efficiency 
of tax control, and the introduction of the practice of using pre-population of tax return. The main problems associated 
with these processes are outlined, namely the problems of digital exclusion, as well as the possible occurrence of under- 
or over-tax obligations and, as a result, provoking tax avoidance and evasion.

It was established that, regardless of certain problematic issues, it is worth noting the possible positive impact 
of digitalization on the effectiveness of tax control. In particular, changing the format of interaction between the tax 
authority and taxpayers, increasing the transparency and accessibility of tax services, changing the focus of tax control 
from activities aimed at detecting committed violations to measures for their prevention, which in turn contributes to 
increasing the level of trust and tax awareness of tax subjects.

Key words: digitalization, tax control, tax administration, digitization, tax rescript.

Вступ. Податки є одним з головних джерел 
наповнення державних фондів коштів, що необ-
хідні для забезпечення соціального та економіч-
ного добробуту держави і суспільства. Нажаль 
ухиляння від сплати податків, агресивне податко-
ве планування та недотримання податкового зако-
нодавства мають масовий характер. Це, у свою 
чергу, впливає на якість і доступність державних 
програм. Невиконання зобов’язань підриває спра-
ведливість податкової системи, оскільки ті, хто 
не сплачує свою належну частку, перекладають 

тягар на інших платників податків. Так само біз-
нес, який не сплачує свою частку, має несправед-
ливу конкурентну перевагу над підприємствами, 
які дотримуються закону.

З огляду розвитку інформаційних технологій, 
їх вплив на ринки та економіку, а також зважа-
ючи на виклики, що постали перед податковими 
органами та платниками податків в умовах поши-
рення пандемії COVID-19, ще більш гостріше 
постало питання перетворення системи адміні-
стрування податків з метою її ефективної реалі-
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зації. Як наслідок, викликає тренд на глобальну 
діджиталізацію податкового простору, оцифро-
вування податкової інформації, впровадження 
нових технологій для здійснення податкового 
адміністрування.

Незважаючи на те, що діджиталізацію подат-
кового процесу, не можна назвати зовсім новою 
ідеєю, а скоріше тривалою та сталою тенденцією, 
у вітчизняній науковій літературі розробка даного 
питання все ще знаходиться на початковій стадії. 

Постановка завдання. Метою статті є вивчен-
ня впливу діджиталізації на розвиток податкового 
контролю, шляхом дослідження поняття «діджита-
лізація», тенденцій цифровізації адміністрування 
податків та проблем, пов’язаних з цими процесами. 

Результати дослідження. Термін «діджиталіза-
ція» (від англійського «digitalization») – це процес 
оцифровування, приведення, конвертації інфор-
мації тощо в цифрову форму, в якій вона організо-
вана у специфічні інформаційні одиниці – біти – 
і є доступною в якості великих масивів даних для 
комп’ютерної обробки. Результатом діджиталіза-
ції є представлення будь-якого об’єкта (зображен-
ня, звуку, документа або сигналу) згенерованою 
певним чином серією цифр, що описують дис-
кретний набір його точок або зразків [10, с. 92]. 

Цифровізація має широкий спектр наслід-
ків для оподаткування, впливаючи на податкову 
політику та податкове адміністрування на націо-
нальному та міжнародному рівнях, пропонуючи 
нові інструменти та створюючи нові виклики. Як 
наслідок, податкова політика цифровізації ще 
довго залишатиметься в центрі її глобальної дис-
кусії щодо того, чи зміняться міжнародні правила 
оподаткування, або все ж залишаться незмінними 
в середовищі, що дедалі більше змінюється.

Діджиталізація, яка позиціонується як якіс-
но новий тип інформаційних та телекомуніка-
ційних технологій, що охоплюють і змінюють 
всі сфери сучасного виробничого та суспільного 
життя, хоча і знаходиться в процесі формуван-
ня, вже сьогодні володіє потужним потенціалом, 
що надає при його реалізації шанс на досягнення 
і компаніями, і країнами лідируючих позицій за 
ключовими напрямами соціально-економічно-
го розвитку [8, с. 45]. Цифровізація може зігра-
ти ключову роль у допомозі податковим органам 
знизити адміністративні витрати, ефективніше 
збирати більше доходів, підвищувати прозо-
рість та сервіс для платників податків, а також 
адаптувати великі потоки даних. Як зазначає 
П.П. Латковський, цифровизація сприяє модер-
нізації та участі в онлайн-послугах, покращує 
людські здібності з легкістю здійснювати пошук, 
аналізувати, виправляти та вдосконалювати елек-
тронні документи [11, с. 39].

 Ідеї діджиталізації в публічних фінансах не 
можна назвами новими. 23 квітня 1997 року Пол 
Аплин подав першу у Великій Британії електро-

нну податкову декларацію з офісу A C Mole & Sons 
Taunton. Це єдине натискання клавіші виклика-
ло інтерес до використання цифрових технологій 
у податковому адмініструванні. За 24 роки, що 
минули з моменту подання першої декларації, 
електронна подача стала нормою у Великій Бри-
танії [6]. За останнє десятиліття трансформація 
просувалася все швидше, оскільки вартість циф-
рових технологій впала, а потужні інструменти 
для розробки додатків стали більш зручними для 
користувачів. 

Посилення дотримання податкового законо-
давства та збір достатніх доходів є необхідною 
умовою для наповнення державного бюджету 
та забезпечення суспільних потреб. Саме тому 
податкові органи здійснюють цифрову трансфор-
мацію та автоматизацію своїх систем. Впрова-
дження технологій може забезпечити успішні 
та стійкі податкові реформи, забезпечити належ-
не оподаткування цифрової економіки та змен-
шити перешкоди на шляху платників податків 
до дотримання вимог законодавства. Пандемія 
COVID-19 призвела до буму використання цифро-
вих технологій в державному урядуванні та зро-
била особливо актуальним їх впровадження при 
здійсненні податкових процедур. 

Незважаючи на глобалізаційні тенденції дід-
житалізації податкового адміністрування, що 
спрямовані на досягнення балансу між ефектив-
ністю і справедливістю оподаткування, доволі 
поширеними є побоювання щодо наслідків таких 
процесів. Зокрема, вчені при дослідженні цього 
питання встановили, що процеси діджиталізацїі, 
з одного боку, можуть стимулювати уникнення 
й ухилення від оподаткування, а з іншого, – під-
вищувати ефективність фіскальної політики. 
Цифрові технології послаблюють інформаційні 
обмеження у здійсненні податкового контролю 
для виявлення справжніх економічних резуль-
татів платників податків, а також дають змогу 
запроваджувати складні системи оподаткування 
з меншими затратами [12, с. 87].

ОЕСР у своєму звіті за 2018 рік показує, що 
цифровізація вже мала позитивний вплив на 
адміністрування податків: спостерігається під-
вищення ефективності дотримання податкового 
законодавства, покращення якості послуг плат-
никам податків та зменшення навантаження на 
податковий орган при здійсненні контролю за 
дотримання податкового законодавства [4]. Про-
те дослідження також показують, що більшість 
ініціатив цифрової трансформації не мають 
успіху. З 1,3 трильйона доларів, витрачених 
у 2018 році, приблизно 900 мільярдів доларів 
було витрачено даремно [3].

Іншим проблемним питанням є якість 
та доступність цифрових податкових послуг. 
Опитування Організації Об’єднаних Націй, щодо 
електронного урядування показало, що хоча пан-
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демія пожвавила роль електронного урядування, 
як у звичайному наданні цифрових послуг, так 
і в нових інноваційних зусиллях з подолання кри-
зи, вона також поставила виклики та численні 
форми цифрових розривів, особливо серед най-
бідніших та найбільш вразливих груп населення 
[7, с. 160-165]. 

Поширеною є «проблема цифрового виклю-
чення», згідно з якою деякі платники податків не 
можуть встигати за зміною вимог законодавства 
через неможливість або небажання використо-
вувати цифрові методи для взаємодії з податко-
вим органом. Для цього є багато причин, таких 
як відсутність цифрових навичок, недовіра до 
онлайн-взаємодії, віддалене розташування надій-
ної інтернет-інфраструктури, доступність про-
грамного або матеріально-технічного забезпечен-
ня, з огляду на фінансові можливості суб’єктів 
господарювання. Податкові органи повинні 
враховувати потреби різних груп виключених 
у податковий процес в цифровому вигляді, і це 
залишається ключовим фактором для будь-якої 
програми цифрового розвитку.

Сучасні тенденції впровадження цифрових 
інструментів податкового адміністрування вклю-
чають в себе створення веб-порталів для надання 
електронних послуг, впровадження електронно-
го чеку, використання автоматизації та аналізу 
даних за для підвищення ефективності податко-
вого контролю, запровадження практики викори-
стання «попередніх» податкових декларацій.

Податкові портали використовуються як сер-
віс для громадян, з метою цифровації існуючих 
податкових процесів. Також є можливою автома-
тизація спілкування між податковою та платни-
ком податків, впровадження автоматичних під-
казок, нагадувань суб’єктам господарювання про 
строки подачі декларацій та справлення податків, 
через той самий інтерфейс. 

 Правовим підґрунтям цифровації податко-
вого адміністрування в Україні є Податковий 
кодекс, закони України «Про електронні доку-
менти та електронний документообіг», «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізич-
них осіб – підприємців та громадських фор-
мувань» та «Про електронні довірчі послуги».  
На даний момент функціонує декілька елек-
тронних сервісів, розміщених на офіційному 
веб-порталі ДФС серед яких найбільш попу-
лярним є електронний кабінет платника. 
Варто зауважити, що відповідно до абзацу 
4 пункту 421.5 статті 421 Податкового кодексу 
навіть у разі реєстрації (ідентифікації) платника 
податків в електронному кабінеті, він самостійно 
визначає спосіб взаємодії з контролюючим орга-
ном, а саме в загальному порядку чи в електро-
нній формі [13], що знижує ймовірність виник-
нення проблеми цифрового виключення.

Досліджуючи питання діджиталізації подат-
кового контроль вартою уваги є можливість 
реалізації методу податкового рескрипту шля-
хом використання функціоналу електронно-
го кабінету платників, а саме опції «Листуван-
ня з ДПС». Податковий рескрипт дає платнику 
податків право направити у податковий орган 
попередній запит про правомірність угоди, 
яку він має намір укласти і в письмовій формі 
отримати консультацію до укладення контрак-
ту. Діючи в рамках такого висновку, платник 
звільняється від можливої відповідальності за 
податкове правопорушення. Данна процедура 
має на меті попередження зловживань та про-
типравних дій з боку суб’єктів оподаткування.

Аналізуючи текст Податкового кодексу можна 
дійти висновку, що правова основа подібної про-
цедури закріплена у вітчизняному законодавстві. 
Відповідно пункту 52.1 статті 52 Податкового 
Кодексу платник податків має право отримати 
індивідуальну податкову консультацію у пись-
мовій чи електронній формі [13]. Консультаці-
єю є роз’яснення контролюючого органу, надане 
платнику податків, щодо практичного викори-
стання окремих норм податкового та іншого зако-
нодавства, контроль за дотриманням якого покла-
дено на контролюючий орган та зареєстроване 
в єдиному реєстрі індивідуальних податкових 
консультацій. Право може бути реалізоване шля-
хом формування звернення на отримання інди-
відуальної податкової консультації через меню 
«Листування з ДПС» приватної частини Електро-
нного кабінету.

Індивідуальний підхід уповноважено-
го органу при тлумаченні податкового зако-
нодавства у кожній конкретній ситуації 
зумовлюється судовою практикою. Так, 
виходячи з правових позицій Верховного Суду 
України, зокрема сформованих в постанові від 
28.01.2020 у справі № 804/8131/16, постанові від 
06.05.2020 у справі № 826/27228/15 та постано-
ві від 18.05.2020 у справі № 810/2842/16 [14; 15; 
16], текст індивідуальної податкової консультації 
не може складатись лише з послідовного цитуван-
ня законодавства, повинна містити обґрунтуван-
ня застосуванням правових норм з урахуванням 
потреби їх застосування в фактичній ситуації 
та висновок з питань їх практичного застосуван-
ня, а також не повинна створювати додаткових 
обов’язків для платника податків.

Відповідно до пункту 62.1.2. статті 62 Податко-
вого кодексу інформаційно-аналітичного забезпе-
чення діяльності контролюючих органів є способом 
реалізації податкового контролю [13]. Інформація 
надається контролюючим органам періодично або 
на окремий письмовий запит платниками податків 
та податковими агентами, органами виконавчої 
влади, місцевого самоврядування та Національно-
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го банку України, банками, іншими фінансовими 
установами, органами влади інших держав, між-
народних організацій або нерезидентів. Податкова 
інформація зберігається в базах даних Інформа-
ційних систем податкової служби, опрацьовується 
та використовуються для виконання покладених 
на контролюючі органи функцій та завдань, в тому 
числі з метою контролю правильності нарахуван-
ня, повноти і своєчасності сплати податків і зборів.

Цифровація інформаційно-аналітичного 
забезпечення діяльності контролюючих орга-
нів передбачає використання новітніх цифрових 
технологій для автоматизації та аналізу даних. 
Наприклад, з 2017 року британське управління 
з податкових та митних зборів Її Величності вико-
ристовує HMRC Connect, комп’ютеризовану систе-
му інтелектуального аналізу даних, програмне 
забезпечення для аналізу соціальних мереж, яка 
перехресно перевіряє податкові записи компа-
ній та фізичних осіб з іншими базами даних для 
встановлення шахрайської діяльності. Програ-
ма поєднує в собі аналітичні інструменти, збирає 
інформацію, реалізує прогнозну аналітику, подіб-
ну до кредитних рейтингів, і виконує динамічний 
бенчмаркінг [1]. 

В 2020 році Національна податкова служба 
Південної Кореї оголосила про розробку та впро-
вадження аналітичної системи великих даних на 
основі штучного інтелекту, яка може аналізувати 
різні дані, включаючи податкові накладні, грошо-
ві надходження, касові чеки для протидії подат-
ковому шахрайству та пришвидшення реакції на 
факти ухилення від сплати податків [5].

Використання баз даних при здійснені податко-
вого контролю дає можливості не тільки для вияв-
лення вже вчинених податкових правопорушень, 
а й для попередження порушень вчинених з необач-
ності платників при заповненні декларацій. 

Понад 45 країн принаймні частково попередньо 
заповнюють свої податкові декларації з податку 
на доходи фізичних осіб (ОЕСР, 2021). В Україні 
фізичні особи, які згідно законодавства зобов’яза-
ні щорічно податкову декларацію про майновий 
стан та доходи, а також особи, які мають право 
подати декларацію з метою отримання податко-
вої знижки, та особи, які здійснюють незалежну 
професійну діяльністю, мають можливість ско-
ристатися функцією автоматичного заповнення 
декларації про доходи в Електронному кабінеті 
платника податків. Користувач отримує частково 
заповнену декларацію на підставі облікових даних 
платника відомостей про отримані доходи, наяв-
них у Державному реєстрі фізичних осіб та відомо-
стей про об’єкти нерухомого чи рухомого майна.

Запровадження попередньо заповнених подат-
кових декларацій потенційно відкриває вікно 
можливостей для більш ефективної системи опо-
даткування з нижчими витратами на контроль 

за дотриманням законодавства та меншим ухи-
ленням від сплати податків, тобто з підвищенням 
доходів державного бюджету. З іншого ж боку 
попередньо заповнені декларації можуть створити 
нові проблеми в сфері адмініструванням податків. 
Актуальним питанням інновації попередньо запо-
внених декларацій є наявність, або виникнення, 
занижених або завищених податкових зобов’я-
зань та їхні наслідки.

Платники податків із завищеними зобов’я-
заннями матимуть сильний стимул виправити 
свою декларацію, натомість тих, хто має зани-
жені зобов’язання, дослідники передбачають 
меншу ймовірність внесення необхідні коригу-
вання, через переконання у зв’язку між внесен-
ням змін до попередньо заповненої податкової 
форми та ймовірністю зіткнутися з перевіркою 
[2, с. 23-25]. Попередньо заповнена декларація 
також може дати платникам податків зрозуміти, 
що податкове управління не знає про певну части-
ну їхніх доходів, що потенційно може зменшити 
добровільне виконання податкових зобов’язань.

Ще одним напрямком діджиталізації, що має 
позитивно вплинути на ефективність податкового 
контролю, а саме у частині контролю за дотриман-
ня законодавства з питань регулювання обігу готів-
ки, є впровадження електронного чеку та електро-
нних розрахунків. Впровадження «E-invoicing», 
як частини податкової політики є не тільки мето-
дом протидії шахрайству та ухиленню від оподат-
кування, шляхом передачі даних про розрахунко-
ві операції в реальному або майже реальному часі, 
а й способом економії ресурсів, як з боку подат-
кових органів, так і збоку платників податків. 

Відповідно до норм Закону України «Про 
застосування реєстраторів розрахункових опе-
рацій у сфері торгівлі, громадського харчування 
та послуг» № 265/95-ВР, суб’єктам господарю-
вання пропонується можливість використання 
програмного реєстратору розрахункових опера-
цій. Таке програмне (технічне) рішення забезпе-
чує одноразове занесення для довгострокового 
зберігання на фіскальному сервері контролюючо-
го органу підсумкової інформації про обсяг розра-
хункових операцій, виконаних у готівковій або 
в безготівковій формі, з можливістю багаторазо-
вого зчитування та унеможливленням зміни такої 
інформації. Програмні реєстратори розрахунко-
вих операцій та фіскальний сервер контролюю-
чого органу повинні забезпечувати можливість 
одержання в автоматичному режимі даних про 
електронні розрахункові документи від фіскаль-
ного сервера контролюючого органу, необхідних 
для формування засобами програмного реєстрато-
ра розрахункових операцій та передачі до фіскаль-
ного сервера контролюючого органу фіскальних 
звітів та електронних фіскальних звітних чеків за 
відповідний період [9].
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Варто зазначити, що електронним виставлен-
ням рахунків є повна заміна паперових рахун-
ків структурованими електронними рахунками, 
якими обмінюються суб’єкти господарювання 
між собою і які автоматично оброблятися. Якщо 
ж електронні рахунки або дані, отримані з них, 
використовуються виключно для подання інфор-
мації до податкових адміністрацій, це не є суто 
електронним виставленням рахунків. Саму по 
собі таку практику, без реалізованого етапу обмі-
ну між суб’єктами саме в електронній формі, пра-
вильніше називати просто «звітуванням».

З огляду на вище викладене зауважимо, що не 
зважаючи на окремі проблемні питання, з якими 
стикається уряд при в впровадженні діджиталі-
зації податкового адміністрування, варто відзна-
чити можливий позитивний вплив цифровації на 
ефективність здійснення податкового контролю. 
Зокрема зміна формату взаємодії між податко-
вим органом та платниками податків, підвищен-
ня прозорості та доступності податкових послуг, 
що здійснюється у вигляді клієнтського сервісу, 
змінює фокус податкового контролю з діяльності 
спрямованої на виявлення вчинених порушень на 
міри з їх попередження, що в свою чергу сприяє 
підвищенню рівня довіри та податкової свідомості 
суб’єктів оподаткування.

Висновки. За підсумками проведеного дослі-
дження можна зробити висновок про те, що впро-
вадження діджитацізації в Україні успішно роз-
почато. З нових векторів податково-просторових 
трансформацій формується комплекс новітніх 
цифрових податкових інструментів, спеціальних 
засобів та заходів податкового контролю. Про-
тягом тривалого часу діяльність контролюючих 
органів була спрямована на виявлення порушень, 
що вже були скоєні, не враховувала можливості 
виникнення порушень через нерозуміння склад-
ної системи оподаткування платником. Існуюча 
система не робила акценту на проведення роботи 
з запобігання виникненню порушень, роблячи 
ставку на те, що загроза настання відповідально-
сті утримає суб’єктів оподаткування як від умис-
ного шахрайства, уникнення та ухилення від 
сплати податків, так і від випадкових помилок. 
Подібна практика лише поглиблювала недовіру 
до контролюючих органів серед громадян та ство-
рювала умови для розвитку бізнесу в «тіньовому» 
секторі економіки. Як показує зарубіжна практи-
ка реалізації податкової політики, саме держави 
з високим рівнем довіри громадськості до кон-
тролюючих органів відрізняються відповідним 
високим рівнем податкової свідомості серед плат-
ників податків. Саме тому важливою є побудова 
двостороннього державно-приватного партнер-
ства яке і має на меті цифровізація оподаткування 
та податкового контролю. Побудова якісного, клі-
єнтоспрямованого, сервісу надання послуг плат-
никам податків на всіх етапах взаємовідносин, 

вдосконалення інформаційних ресурсів, підви-
щення рівня їх прозорості та доступності, осучас-
нення податкових технологій, розширення бази 
інформаційно-аналітичного забезпечення, впро-
вадження нових методів і технологій податкового 
контролю в майбутньому стане запорукою розвит-
ку стабільно зростаючої економіки держави.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
ЗІ СТВОРЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В УКРАЇНІ

У статті акцентується увага на необхідності нормативного упорядкування діяльності зі створення та викори-
стання технологій штучного інтелекту, оскільки їх запровадження у повсякденне життя людей та функціонуван-
ня держави і суспільства може суттєво впливати на суспільні відносини, що склалися у різних сферах життєдіяль-
ності людини і державних інституцій.

Очевидно, що запровадження технологій штучного інтелекту є підґрунтям цифрової трансформації всіх галу-
зей без винятку та надає можливості для значного підвищення продуктивності для бізнесу та урядових органі-
зацій. Безперечно використання технологій штучного інтелекту сприяє розвитку суспільства і держави, тому 
адміністративно-правове регулювання діяльності зі створення, впровадження та використання таких технологій 
в Україні може стати також основою для подальшого практичного втілення інших новітніх технологій в нашій 
державі та розвитку суспільних відносин у цьому напрямку.

Визначено поняття адміністративно-правового регулювання діяльності зі створення, впровадження та вико-
ристання штучного інтелекту в Україні, під яким розуміється виконавчо-розпорядчий вплив уповноважених 
суб’єктів публічного адміністрування на суспільні відносини у сфері створення, впровадження та використан-
ня штучного інтелекту в Україні, з метою упорядкування, охорони та розвитку суспільних відносин у цій сфері 
задля ефективного забезпечення прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, державних та громад-
ських інтересів. Пропонується Положення про Міністерство цифрової трансформації України доповнити завдан-
ням для Мінцифри, що має полягати у формуванні та реалізації цим міністерством державної політики у сфері 
створення, впровадження та використання технологій штучного інтелекту в Україні.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, штучний інтелект, поняття адміністративно-правового 
регулювання, мета адміністративно-правового регулювання.

Tiuria Yu. I. DEFINITION OF THE CONCEPT OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION  
OF THE ACTIVITY OF CREATING, IMPLEMENTING AND USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN UKRAINE

The article focuses attention on the need for regulatory arrangement of activities for the creation and use of artificial 
intelligence technologies, since their introduction into the everyday life of people and the functioning of the state 
and society can significantly affect social relations that have developed in various spheres of human activity and state 
institutions.

Obviously that the introduction of artificial intelligence technologies is the basis of the digital transformation of all 
industries without exception and provides opportunities for significant productivity gains for business and government 
organizations. Undoubtedly, the use of artificial intelligence technologies contributes to the development of society 
and the state, therefore the administrative and legal regulation of the activity of creating, implementing and using 
such technologies in Ukraine can also become the basis for the further practical implementation of other modern 
technologies in our country and the development of social relations in this direction.

The concept of administrative and legal regulation of the activity of creating, implementing and using artificial 
intelligence in Ukraine is defined, which is understood as the executive and regulatory influence of authorized subjects 
of public administration on social relations in the sphere of creating, implementing and using of artificial intelligence 
in Ukraine, with the aim of ordering, protection and development of social relations in this sphere for the effective 
provision of rights and legitimate interests of individuals and legal entities, state and public interests. It is proposed to 
supplement the Regulation on the Ministry of Digital Transformation of Ukraine with a task for the Ministry of Digital, 
which should consist in the formation and implementation by this ministry of state policy in the sphere of creating, 
implementing and using technologies of artificial intelligence in Ukraine.

Key words: administrative-legal regulation, artificial intelligence, the concept of administrative-legal regulation, 
the purpose of administrative-legal regulation.

Запровадження різноманітних новітніх техно-
логій у повсякденне життя людей та функціонуван-
ня держави і суспільства потребує нормативного 
упорядкування діяльності з їх створення та вико-
ристання, оскільки такі технології можуть спри-
чиняти суттєвий вплив на існуючі суспільні від-
носини у різних сферах життєдіяльності людини 
і державних інституцій шляхом їх зміни, ліквідації 
чи продукування нових. Зазначений вплив чинить-
ся на різні галузі права, зокрема й адміністратив-

не, що вимагає розробки поняття адміністративно- 
правового регулювання відповідної сфери.

Повною мірою вищесказане стосується і сфе-
ри створення, впровадження та використання  
такої новітньої технології в Україні, як штучний 
інтелект.

Оскільки немає жодної сфери державного або 
суспільного життя, якої б не зачіпали питання  
адміністративно-правового регулювання [1, с. 193].  
Тобто постає питання про розуміння поняття 
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адміністративно-правового регулювання діяльно-
сті зі створення, впровадження та використання 
штучного інтелекту в Україні.

А тому, перефразовуючи А. Матвійчука, мож-
на сказати, що визначення зазначеного поняття, 
закладення необхідного наукового підґрунтя дає 
змогу для вдосконалення процесу нормотворчо-
сті та правозастосування у сфері розвитку техно-
логій штучного інтелекту в Україні. Крім того, 
вироблення у майбутньому чіткої дефініції буде 
мати не тільки теоретичне, а й велике практичне 
значення [2, с. 121]. 

Слід відмітити, що у доктрині адміністра-
тивного права відсутні визначення адміністра-
тивно-правового регулювання зазначеного виду 
діяльності. А у Концепції розвитку штучного інте-
лекту в Україні від 2 грудня 2020 р. зазначаєть-
ся, що однією з першочергових проблем розвитку 
технологій штучного інтелекту в Україні є, зокре-
ма, відсутність або недосконалість правового регу-
лювання публічного управління у цій сфері [3].

Отже, зважаючи на те, що запровадження 
технологій штучного інтелекту є важливим еле-
ментом людської діяльності, що сприяє розвитку 
суспільства і держави, то правильне з’ясування 
сутності і змісту поняття адміністративно-право-
вого регулювання такої діяльності, як створення, 
впровадження та використання штучного інте-
лекту в Україні, буде слугувати гарною основою 
для подальшого практичного втілення новітніх 
технологій в нашій державі та розвитку суспіль-
них відносин у цьому напрямку. Крім того, роз-
робка цього поняття збагатить і доктрину адміні-
стративного права.

Метою статті є визначення поняття адміністра-
тивно-правового регулювання діяльності зі ство-
рення, впровадження та використання штучного 
інтелекту в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Дослідженню поняття та сутності адміністра-
тивно-правового регулювання у різних галузях 
суспільних відносин приділяли увагу у своїх 
наукових працях багато вчених, серед яких мож-
на відмітити Т.Л. Антонову, К.В. Барсукова, 
Ю.А. Будника, В.В. Галунька, В.М. Гаращука, 
А.П. Гетьмана, І.А. Городецьку, В.А. Голов-
ка, І.О. Грицай, Р.А. Калюжного, Ю.С. Кіцула, 
Т.О. Коломоєць, В.А. Лазаренка, Д.В. Мамчура, 
А.В. Матвійчука, Л.Р. Наливайко, О.Й. Разво-
довського, А.О. Сидоренка, В.В. Шеховцова, 
В.Д. Чернія, О.Ш. Чомахашвілі та інших. 

Адміністративно-правове регулювання 
є складним явищем, яке в сучасних умовах тран-
сформаційних перетворень у суспільстві напов-
нюється новим змістом, а відтак, як наукова 
категорія, активно досліджується вченими юри-
дичної науки і потребує постійного осмислення 
[4, с. 61].

У юридичній науці немає єдиного та усталено-
го підходу до визначення поняття адміністратив-
но-правового регулювання. Існує велика кількість 
пропонованих дефініцій, які досить істотно відріз-
няються одна від одної. Водночас є низка ознак, 
на які звертається загальна увага, а тому вони 
можуть слугувати характерними ознаками адмі-
ністративно-правового регулювання [2, c. 123].

Так, на думку І.А. Городецької ознаками, що 
характеризують адміністративно-правове регулю-
вання є наступні: 1) це поняття може визначатися 
як вплив (правовий, владний) на суспільні відно-
сини, тобто дія (функціонування) прав; 2) здійсню-
ється за допомогою комплексу засобів; 3) передба-
чає певну мету (досягнення цілей) [4, c. 61]. Аналіз 
зазначених ознак свідчить, що вони стосуються 
більш широкого поняття, котре використовується 
у теорії держави та права – «правове регулюван-
ня», а у чому саме полягає специфіка різновиду 
такого регулювання в адміністративному праві 
не дають відповіді. Тому доцільно звернутись до 
поглядів інших вчених на це питання. 

Так, на думку В.В. Галунька, під адміністра-
тивно-правовим регулюванням слід розуміти 
цілеспрямований вплив норм адміністративного 
права на суспільні відносини з метою забезпечен-
ня за допомогою адміністративно-правових засо-
бів прав, свобод і публічних інтересів фізичних 
та юридичних осіб, нормального функціонування 
громадського суспільства та держави [5, с. 242].

Можна погодитись із думкою В.Т. Комзюка, 
що специфікою саме адміністративно-правового 
регулювання є те, що правовий, владний вплив на 
суспільні відносини здійснюється за допомогою не 
будь-яких юридичних засобів, а саме адміністра-
тивно-правових [6, c. 182]. Тобто для того, щоб 
правильно визначити поняття та сутність адміні-
стративного-правового регулювання певного виду 
діяльності слід з’ясувати: 1) який характер має 
правовий, владний вплив на суспільні відносини; 
2) у якій сфері здійснюється такий вплив; 3) що слід 
розуміти під адміністративно-правовими засоба-
ми; 4) з якою метою здійснюється певний вплив.

На нашу думку, характеризуючи сутність 
впливу на суспільні відносини з точки зору адмі-
ністративного права слід брати виконавчо-розпо-
рядчий аспект діяльності органів, уповноважених 
на управління певною сферою. Відповідно є дві 
форми такої діяльності: виконавча та розпорядча.

Що стосується виконавчої діяльності, то вона 
«є основним призначенням державного управлін-
ня. Органи, які здійснюють державне управління, 
є насамперед виконавчими структурами. Найваж-
ливіші з них містять цю ознаку вже у самій своїй 
назві (наприклад, органи виконавчої влади). Ця 
ознака, як правило, закріплюється у норматив-
ному порядку» [7, с. 11]. А розпорядча діяльність 
органів державного управління «виявляється, 
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по-перше, у прийнятті загальнообов’язкових 
приписів (які закріплюються в указах, постано-
вах, положеннях, розпорядженнях, інструкціях 
тощо); по-друге, в організації виконання зазначе-
них приписів і, по-третє, у здійсненні контролю за 
цим процесом» [7, с. 11]. Отже, для регулювання 
розгляданих нами суспільних відносин також має 
використовуватись саме виконавча та розпорядча 
діяльність відповідних органів, що уповноважені 
здійснювати публічне управління процесами ство-
рення, впровадження та використання штучного 
інтелекту в Україні. При чому таке управління має 
відбуватись у сфері публічного адміністрування.

Необхідність використання терміну «публіч-
не адміністрування» у розумінні сутності адмі-
ністративно-правового регулювання будь-якого 
виду діяльності полягає у тому, що останніми 
роками це поняття набуло широкого значення 
та передбачає надання адміністративних послуг 
європейського рівня шляхом упровадження 
в практику діяльності принципів демократично-
го управління [8, с. 5]. 

Ми підтримуємо думку В.В. Терещука, що 
«публічне адміністрування як відображення 
європейської адміністративно-правової концеп-
ції public administration є діяльністю суб’єктів 
публічної адміністрації (та суб’єктів, яким делего-
вані відповідні повноваження) щодо надання при-
ватним особам адміністративних послуг, а також 
здійснення публічного управління» [9, с. 91]. 
Безумовно, що сфера створення, впровадження 
та використання штучного інтелекту в Україні 
також потребує публічного адміністрування.

Крім того, для нашої країни впровадження 
саме такого розуміння управлінських процесів 
у адміністративне право важливе тим, що саме 
у сфері публічного адміністрування «відбуваєть-
ся складний процес інтеграції до Європейсько-
го Союзу, де існує певний набір критеріїв щодо 
адміністративних процедур, яких повинні додер-
жуватись органи публічної влади, щоб відпові-
дати цінностям демократичного суспільства. Ці 
критерії формують сутність європейського адмі-
ністративного простору, чиї принципи повинні 
виконуватися й можуть бути взяті за основу від-
повідної моделі управління, близької до тієї, що 
існує в Європейському Союзі» [10, с. 14].

У державному управлінні публічне адміні-
стрування визначається як теорія та практика 
державного управління, що характеризується 
реалізацією адміністративних процедур шляхом 
публічної діяльності, застосування інструментів 
демократичного врядування, упорядкування сус-
пільної діяльності та надання адміністративних 
послуг як засобу реалізації прав та свобод грома-
дян [11, с. 605]. Але слід враховувати, що «понят-
тя «публічне адміністрування» концептуально 
не тотожне поняттю «державне управління», 

а також змістовно не тотожне поняттю «публіч-
не управління», співвідносячись із ним як ціле 
та його частина» [9, с. 91]. 

Тому правильним слід вважати положення, що 
у сфері адміністративного права під публічним 
адмініструванням розуміється вид виконавчо-роз-
порядчої діяльності, спрямованої на підготовку 
та впровадження рішень, управління персона-
лом, надання послуг населенню [12, с. 5]. Тобто 
для правильного розуміння сутності адміністра-
тивно-правового регулювання розгляданого нами 
виду діяльності важливо робити наголос, що вона 
відбувається у сфері публічного адміністрування 
вищеназваних процесів.

На сьогодні головним органом, що уповнова-
жений на здійснення публічного адміністрування 
діяльності зі створення, впровадження та викори-
стання штучного інтелекту в Україні є Міністерство 
цифрової трансформації України (далі – Мінцифри). 

Мінцифри є тим головним органом у системі 
центральних органів виконавчої влади, основни-
ми завданнями якого, відповідно до Положення 
про Міністерство цифрової трансформації Украї-
ни від 18 вересня 2019 р. є «формування та реалі-
зація державної політики:

 – у сферах цифровізації, цифрового розвитку, 
цифрової економіки, цифрових інновацій, елек-
тронного урядування та електронної демократії, 
розвитку інформаційного суспільства;

 – у сфері розвитку цифрових навичок та циф-
рових прав громадян;

 – у сферах відкритих даних, розвитку націо-
нальних електронних інформаційних ресурсів та 
інтероперабельності, розвитку інфраструктури 
широкосмугового доступу до Інтернету та телеко-
мунікацій, електронної комерції та бізнесу;

 – у сфері надання електронних та адміністра-
тивних послуг;

 – у сферах електронних довірчих послуг та 
електронної ідентифікації; 

 – у сфері розвитку ІТ-індустрії» [13]. 
Слід відмітити, що у переліку вищенаведених 

головних завдань, що КМУ поставив перед Мін-
цифри, відсутнє чітке та конкретне завдання, 
пов’язане з публічним адмініструванням діяльно-
сті із впровадження технологій штучного інтелек-
ту в Україні. 

Хоча серед двадцяти семи напрямків діяльно-
сті, що уповноважене здійснювати Мінцифри, від-
повідно до покладених на нього головних завдань, 
є забезпечення розвитку штучного інтелекту 
(абз. 3 п.п. 14 п. 4 Положення про Міністерство 
цифрової трансформації України [13]). Водночас 
розвиток технологій штучного інтелекту має бути 
не просто одним із багатьох напрямків діяльності, 
а одним із головних, пріоритетних завдань Мін-
цифри. Це обумовлено тим, що саме штучний інте-
лект є однією з найбільш передових та складних 



75Випуск 3, 2022

технологій, а тому питання публічного адміністру-
вання відповідної діяльності мають потребувати 
особливо пильної уваги з боку уповноважених на 
те органів. При чому, публічне адміністрування 
має стосуватись не просто розвитку, а саме ство-
рення, впровадження та використання технологій 
штучного інтелекту, як це зазначено у Концепції 
розвитку штучного інтелекту в Україні.

Що стосується адміністративно-правових засо-
бів, то, наприклад, Т.І. Разіна під ними розуміє 
різновид правових засобів котрі вирізняються 
тим, що створюються та застосовуються суб’єк-
тами владних повноважень органів публічної 
адміністрації з метою регулювання публічних 
(адміністративно-правових) відносин. Адміні-
стративно-правові засоби використовуються гро-
мадянами та юридичними особами у відносинах 
з органами публічної адміністрації з метою реа-
лізації та захисту своїх прав і свобод [14, c. 125]. 
Одним із основних проявів адміністративно-пра-
вових засобів виступають нормативні акти управ-
лінського характеру, що регулюють суспільні від-
носини у певній сфері. 

Наприклад, для сфери публічного адміністру-
вання діяльності зі створення, впровадження 
та використання штучного інтелекту в Україні 
одними із таких нормативних актів виступають 
Концепція розвитку штучного інтелекту в Укра-
їні від 2 грудня 2020 р. та Положення про Мініс-
терство цифрової трансформації України від 
18 вересня 2019 р. № 856.

Водночас, нормативна регламентація публіч-
ного адміністрування діяльності з розвитку тех-
нологій штучного інтелекту в Україні потребує 
вдосконалення.

Так, у Концепції розвитку штучного інтелекту 
в Україні визначено перелік завдань, що у розгля-
даному напрямку необхідно здійснити, а саме:

 – імплементувати норми, закріплені у «Реко-
мендаціях щодо штучного інтелекту» (Recommen-
dation of the Council on Artificial Intelligence), що 
прийняті у червні 2019 року Організацією еко-
номічного співробітництва та розвитку (OECD/
LEGAL/0449), за умови дотримання етичних 
стандартів, передбачених в Рекомендаціях CM/
Rec(2020)1, схвалених 8 квітня 2020 р. Комітетом 
міністрів Ради Європи для держав-членів щодо 
впливу алгоритмічних систем на права людини, 
у законодавство України;

 – опрацювати питання відповідності зако-
нодавства України керівним принципам, уста-
новленим Радою Європи, щодо розроблення та 
використання технологій штучного інтелекту та 
гармонізація його з європейським;

 – провести оцінку можливості та визначення 
меж (етичних, правових) застосування технологій 
штучного інтелекту для цілей надання професій-
ної правничої допомоги;

 – забезпечити функціонування та діяльність 
технічних комітетів стандартизації відповідно до 
вимог 7.1.5 ДСТУ 1.14:2015 «Національна стан-
дартизація. Процедури створення, діяльності та 
припинення діяльності технічних комітетів стан-
дартизації» за напрямом штучного інтелекту;

 – забезпечити взаємодію між відповідними 
Технічними комітетами України та міжнародни-
ми підкомітетами стандартизації ISO/IEC JTC 1/
SC 42 Artificial Intelligence щодо спільного роз- 
роблення стандартів у галузі штучного інтелекту;

 – підтримувати ініціативи створення органі-
заційних форм співробітництва заінтересованих 
юридичних та фізичних осіб у галузі штучного ін-
телекту;

 – розробити Етичний кодекс штучного інте-
лекту за участю широкого кола заінтересованих 
сторін;

 – опрацювати питання щодо необхідності вре-
гулювання суспільних відносин у сфері розвитку 
штучного інтелекту на законодавчому рівні [3].

Саме за допомогою виконання вищенаведених 
завдань можливо досягти ефективного впрова-
дження технологій штучного інтелекту в Україні.

Крім того, перелік головних завдань, що визна-
чено у Положенні про Міністерство цифрової 
трансформації України, слід доповнити завдан-
ням для Мінцифри, що має полягати у формуван-
ні та реалізації державної політики у сфері ство-
рення, впровадження та використання технологій 
штучного інтелекту.

Важливість визначення мети адміністратив-
но-правового регулювання будь-якого виду діяль-
ності полягає у тому, що вона дозволяє сформува-
ти уявлення про кінцевий результат, задля якого 
здійснюється певний вид такого регулювання.

Метою адміністративно-правового регулюван-
ня автори академічного курсу «Адміністративне 
право України» під керівництвом В.В. Галунька 
розуміють «забезпечення за допомогою адміні-
стративно-правових засобів прав, свобод і публіч-
них законних інтересів фізичних та юридичних 
осіб, а також нормального функціонування гро-
мадянського суспільства й держави» [15, с. 317]. 
При чому, таке забезпечення має бути ефектив-
ним, оскільки «термін «ефективність» у перекла-
ді означає результат, наслідок якогось явища. 
В юридичній літературі більшість науковців роз-
кривають ефективність правового регулювання 
через таку категорію як цілі, зазначаючи, що це 
ступінь практичного досягнення цілей, які мали 
на увазі правовстановлюючі органи (законотвор-
чі, правотворчі), приймаючи, змінюючи чи відмі-
нюючи відповідні норми права, відтворені в тих 
чи інших нормативно-правових актах при міні-
мальних затратах на їх видання» [16, c. 83]. Отже, 
ефективне забезпечення прав, свобод і публічних 
законних інтересів фізичних та юридичних осіб, 
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а також нормального функціонування громадян-
ського суспільства й держави є кінцевою, голов-
ною метою для всіх видів адміністративно-право-
вого регулювання. А що стосується конкретизації 
мети для певного виду адміністративно-правово-
го регулювання, щоб з’ясувати його специфіку, 
доцільно звернутись до поглядів вчених та про-
фільних нормативних актів.

Наприклад, І.А. Черниш мету адміністратив-
но-правового регулювання торгівельної діяльно-
сті визначає як забезпечення прав і законних інте-
ресів фізичних і юридичних осіб, які займаються 
торгівельною діяльністю, а також захисту прав 
споживачів, що здійснюється адміністративни-
ми методами у визначених законодавством фор-
мах [17, с. 659].

А у Концепції розвитку штучного інтелекту 
в Україні зазначається, що її метою є визначення 
пріоритетних напрямів і основних завдань розвит-
ку технологій штучного інтелекту для задоволен-
ня прав та законних інтересів фізичних та юри-
дичних осіб, побудови конкурентоспроможної 
національної економіки, вдосконалення системи 
публічного управління [3]. 

Що стосується мети вдосконалення системи 
публічного управління, то таке вдосконалення 
може здійснюватися, зокрема, за допомогою про-
цесів упорядкування, охорони та розвитку.

Наведений висновок ґрунтується на тому, що 
правове регулювання – це вплив права на суспіль-
ні відносини, що здійснюється через використан-
ня системи засобів, які мають юридичний харак-
тер та забезпечують упорядкування суспільних 
відносин [18, с. 226-227]. Крім того, цілі правового 
регулювання стосуються не лише окремих суб’єк-
тів, а й забезпечують закріплення та стимулюван-
ня розвитку суспільних відносин, створюють умо-
ви для виникнення нових суспільних відносин, 
запобігають виникненню суспільно шкідливих 
відносин [16, c. 83].

Тому правильний робить висновок Є. Єряшов, 
розглядаючи сутність адміністративно-право-
вого регулювання діяльності цивільної авіації 
України, що метою її адміністративно-правового 
регулювання є упорядкування, охорона та роз-
виток суспільних відносин у відповідній сфері за 
допомогою всього інструментарію такого регулю-
вання [19, с. 46].

Таким чином, метою адміністративно-правово-
го регулювання розгляданого нами виду діяльно-
сті має бути упорядкування, охорона та розвиток 
суспільних відносин у сфері створення, впрова-
дження та використання технологій штучного 
інтелекту задля ефективного забезпечення прав 
та законних інтересів фізичних та юридичних 
осіб, державних та громадських інтересів. 

Висновки. Вищенаведені положення дозволя-
ють сформулювати поняття адміністративно-пра-

вового регулювання діяльності зі створення, впро-
вадження та використання штучного інтелекту 
в Україні, під яким розуміється виконавчо-розпо-
рядчий вплив уповноважених суб’єктів публічно-
го адміністрування на суспільні відносини у сфері 
створення, впровадження та використання штуч-
ного інтелекту в Україні, з метою упорядкуван-
ня, охорони та розвитку суспільних відносин 
у цій сфері задля ефективного забезпечення прав 
та законних інтересів фізичних та юридичних 
осіб, державних та громадських інтересів.

Для покращення нормативної бази розглядано-
го виду адміністративно-правового регулювання 
пропонуємо Положення про Міністерство цифро-
вої трансформації України доповнити завданням 
для Мінцифри, що має полягати у формуванні 
та реалізації цим міністерством державної полі-
тики у сфері створення, впровадження та викори-
стання технологій штучного інтелекту в Україні.
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СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ У СФЕРІ ПРАВОСУДДЯ  
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

У статті розкрито етапи введення в дію в Україні міжнародних стандартів у сфері правосуддя після здобут-
тя незалежності та досліджено стан їх впровадження в адміністративному судочинстві на даний час. Визначено 
та охарактеризовано основні міжнародні документи, в яких закріплені відповідні стандарти, та документи, згід-
но яких Україна взяла на себе зобов’язання щодо впровадження таких стандартів. Акцентовано, що міжнародні 
договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є джерелами права, які засто-
совують вітчизняні адміністративні суди та які займають для них пріоритетне місце в ієрархії законодавства, 
а тому посідають надзвичайно важливе місце у правовій системі нашої держави. Поділено міжнародні-правові 
стандарти на групи.

Звернено увагу на те, що процес інтеграції України до європейського співтовариства став підставою для ство-
рення на державному рівні інституційного механізму, функціонування якого спрямоване на адаптацію законо-
давства України до законодавства Європейського Союзу. При цьому наголошено, що мають бути вироблені окре-
мі підходи, які усувають перешкоди застосування національними судами рішень міжнародних судових установ 
та зближують створення єдиної судової практики. 

Охарактеризовано практику застосування адміністративними судами Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод та протоколів до неї, а також правові позиції Європейського суду з прав людини. Від-
мічено, що  практика національних судів України свідчить про започаткування процесу застосування не тільки 
положень Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, а і практику Суду Європейського Союзу, оскільки згідно 
із положеннями вказаної Угоди Україна зобов’язана ураховувати практику цього Суду (Суду справедливості).  

Зроблено висновок, що міжнародні стандарти у сфері правосуддя усе частіше реалізуються під час вирішення 
справ адміністративними судами, про що свідчить чисельна судова практика. Разом з тим, правильність засто-
сування та критерії доцільності урахування міжнародних стандартів у сфері правосуддя національними судами 
потребують додаткового наукового дослідження.

Зауважено, що у питаннях гармонізації законодавства та застосуванні практики міжнародних судових уста-
нов варто звертати увагу і на точки дотику взаємодії міжнародного права з національним правом, оскільки Укра-
їна уже має власні, історично сформовані правові традиції, в тому числі особливості судоустрою, статусу суддів 
та судочинства. Враховуючи міжнародний досвід та попередні теоретичні і практичні надбання, Україна повинна 
розробити власну модель системи юстиції загалом і правосуддя зокрема, але які б відповідали міжнародним стан-
дартам.  

Ключові слова: міжнародні стандарти, правосуддя, міжнародні договори, адміністративне судочинство, рефор-
ма, інтеграція, адаптація законодавства. 

Tsvirkun Yu. I. IMPLEMENTATION STATUS OF INTERNATIONAL STANDARDS IN THE AREA OF JUSTICE 
IN THE ADMINISTRATIVE JUDICIARY OF UKRAINE

The article reveals the stages of implementation of international standards in the field of justice in Ukraine 
and examines the current state of their implementation in administrative proceedings. The main international documents 
were defined and analyzed (characterized), which set international standards in the sphere of justice and according to 
which Ukraine undertook to implement these standards. International legal standards are divided into groups. It is 
emphasized that the international treaties of Ukraine, whose binding consent has been given by the Verkhovna Rada 
of Ukraine, are sources of law that are applied by domestic administrative courts and that occupy a priority place for 
them in the hierarchy of legislation, and therefore occupy an extremely important place in the legal system of our state.

Attention was drawn to the fact that the process of Ukraine's integration into the European community became 
the basis for the creation of an institutional mechanism at the state level, the functioning of which is aimed exclusively 
at adapting the legislation of Ukraine to the legislation of the European Union. However, separate approaches should be 
developed that remove obstacles to the application by national courts of decisions of international judicial institutions 
and bring together the creation of a unified judicial practice.

The practices of application by administrative courts of the Convention on the Protection of Human Rights and its 
Fundamental Principles and Protocols, as well as the legal positions of the European Court of Human Rights, are 
characterized. It is noted that the practice of the national courts of Ukraine indicates the initiation of the process 
of applying not only the provisions of the Association Agreement with the European Union, but also the practice 
of the Court of the European Union, since according to the provisions of the said Agreement, Ukraine is obliged to take 
into account the practice of this Court (Court of Justice).

It was concluded that international standards in the field of justice are increasingly being implemented during 
the resolution of cases by administrative courts, as evidenced by numerous court practice. At the same time, 
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Вступ. Міжнародні договори України, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, посідають надзвичайно важливе місце 
у правовій системі нашої держави. Як закріплено 
в статті 9 Конституції України, чинні міжнародні 
договори є частиною національного законодавства 
України [1]. При цьому вони є джерелами права, 
які застосовують вітчизняні адміністративні суди 
та які займають для них пріоритетне місце в ієрар-
хії законодавства, оскільки згідно із частинами 
першою та п’ятою статті 7 Кодексу адміністратив-
ного судочинства України суд вирішує справи від-
повідно до Конституції та законів України, а також 
міжнародних договорів, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України. Якщо 
міжнародним договором, згода на обов’язковість 
якого надана Верховною Радою України, встанов-
лені інші правила, ніж ті, що встановлені законом, 
то застосовуються правила міжнародного договору 
України [2]. Однак, враховуючи практику наці-
ональних судових та адміністративних органів, 
приписи, які містяться в міжнародних договорах, 
не завжди мають для них абсолютний пріори-
тет. Застосування судами та адміністративними 
органами рішень міжнародних судових установ 
як переконливих прецедентів також ще не стало 
в Україні усталеною практикою. Проте розпочаті 
реформи, проведення яких вимагають європейські 
інституції від держав, які мають намір вступити 
до Європейського Союзу (далі – ЄС), можуть увін-
чатись успіхом тільки за умови, коли міжнародні 
стандарти і принципи будуть впроваджені в Укра-
їні в усі сфери політичного і правового життя.

Актуальність досліджуваної теми зумов-
люється ухваленням Європейською радою 
23.06.2022 рішення про надання Україні статусу 
кандидата на членство в ЄС та виникненням перед 
Україною нових зобов’язань щодо інтеграції до 
правової системи відповідних європейських кра-
їн, в тому числі і у сфері правосуддя. 

Постановка проблеми. Процес інтеграції Укра-
їни до європейського співтовариства вимагає доко-
рінних змін шляхом реформування нормативної 
бази у різних галузях права. Це стало підставою 
для створення на державному рівні інституційно-
го механізму, функціонування якого спрямоване 
виключно на адаптацію законодавства України до 
законодавства ЄС. При цьому також мають бути 
вироблені окремі підходи, які усувають перешко-
ди застосування національними судами рішень 

міжнародних судових установ та зближують ство-
рення єдиної судової практики в подібних право-
відносинах. У час, коли Україна проходить черго-
вий етап реформи судової системи, дослідження 
проблематики впровадження міжнародних стан-
дартів у сфері правосуддя набуває особливо важ-
ливого значення. 

Аналіз наукових досліджень і публікацій вка-
зує на те, що міжнародним стандартам в сфері 
правосуддя науковцями приділяється значна ува-
га. Відповідній проблематиці присвятили праці 
такі вчені як М. Баймуратов, В. Бринцев, С. Голо-
ватий, В. Городовенко, Н. Задирака, В. Круковес, 
Р. Куйбіда, Л. Луць, В. Маляренко, А. Монаєнко, 
І. Назаров, В. Онопенко, О. Пасенюк, Я. Романюк, 
П. Рудик, О. Саленко, К. Смирнова, М. Смокович, 
А. Француз, Ю. Шемшученко та інші. Водночас 
дана проблема потребує подальших досліджень 
з огляду на динаміку розвитку відносин в право-
вій сфері між Україною та ЄС.

Метою статті є визначення та характеристика 
основних міжнародних документів, в яких закрі-
плені міжнародні стандарти в сфері правосуддя 
та дослідження стану їх впровадження в адміні-
стративному судочинстві України в умовах рефор-
мування вітчизняної судової системи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Україна вже досить тривалий час знаходиться 
в інтеграційному процесі до європейського полі-
тичного, економічного та правового простору. 
Одним із основних напрямків такої інтеграції 
є адаптація законодавства України до законодав-
ства ЄС та забезпечення прав і свобод людини.

Одразу після здобуття незалежності наша 
держава взяла курс на європейську інтеграцію, 
заявивши в 1992 році про свій намір стати членом 
Ради Європи. 1994 року було підписано та ратифі-
ковано Угоду про партнерство і співробітництво 
між Україною і Європейськими Співтовариствами 
та їх державами-членами, а з набуттям у 1995 році 
членства в Раді Європи Україна підтвердила свій 
демократичний вибір, спрямованість на захист 
прав людини та зміцнення демократичних інсти-
тутів, визнання принципу верховенства права 
та прийняла на себе зобов’язання адаптації наці-
онального законодавства до законодавства Євро-
пейського Союзу [3, с. 9].

Досліджуючи процеси та етапи впроваджен-
ня міжнародних стандартів у сфері правосуддя 
в Україні, важливо розрізняти особливості відпо-
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відної проблематики. Також необхідно розуміти, 
що крім створення спільного  законодавчого поля 
з країнами ЄС, є потреба в однаковому застосу-
ванні відповідних правових норм органами вла-
ди на практиці, в тому числі органами системи 
правосуддя. 

З огляду на попередні дослідження вітчиз-
няних науковців, міжнародні правові стандар-
ти можна поділити на такі групи: 1) міжнародні 
стандарти, які містяться у загальносвітових доку-
ментах; 2) регіональні, наприклад, європейські 
стандарти, які закріплені в європейських міжна-
родних правових актах. Крім цього, у сфері пра-
восуддя міжнародні стандарти в науковій літера-
турі  класифікуються на: 1) базові – універсальні 
міжнародні стандарти, закріплені в основополож-
них документах, що визначають стандарти право-
вої держави; 2) спеціальні – галузеві міжнародні 
стандарти у сфері правосуддя; 3) міжнародні стан-
дарти, втілені у практиці міжнародних юрисдик-
ційних органів  [4, с. 54; 5, с. 352; 6, с. 266-267]. 

При цьому сформовано трирівневу структуру 
застосування міжнародно-правових стандартів 
у національному законодавстві. По-перше, той чи 
інший стандарт має бути зафіксований в нормах 
міжнародного права та, відповідно, мати обов’яз-
ковий чи рекомендаційний характер; по-друге, 
цей стандарт має бути застосовано в юрисдикцій-
них органах, тобто в міжнародних судових інстан-
ціях; по-третє, цей стандарт має бути пояснено 
і визнано в наукових працях міжнародного рівня 
[7, с. 257-265]. 

26.09.1995 Парламентська Асамблея Ради 
Європи прийняла Висновок № 190 (1995) щодо 
заявки України на вступ до Ради Європи [8], яким 
зобов’язала Україну вчинити певні заходи у цари-
ні правової політики. 

Ще у 1998 році Указом Президента України 
було затверджено Стратегію інтеграції Украї-
ни до Європейського Союзу, в якій закріплено: 
«Адаптація законодавства України передбачає 
реформування її правової системи та поступо-
ве приведення у відповідність із європейськими 
стандартами...» [9]. 

Закон України «Про Загальнодержав-
ну програму адаптації законодавства Украї-
ни до законодавства Європейського Союзу» від 
18.03.2004 №1629-IV встановив, що адаптація 
законодавства України до законодавства ЄС – це 
процес приведення законів України та інших нор-
мативно-правових актів у відповідність з acquis 
communautaire [10]. Acquis communautaire 
(acquis) – правова система Європейського Союзу, 
яка включає акти законодавства Європейського 
Союзу (але не обмежується ними), прийняті в рам-
ках Європейського співтовариства, Спільної зов-
нішньої політики та політики безпеки і Співпраці 
у сфері юстиції та внутрішніх справ [10]. 

Можемо відмітити, що Acquis communautaire 
(acquis) – це не тільки зближення із європейською 
системою права, але і співпраця у сфері юстиції. 

Важливим кроком у відповідному напрямку 
була ратифікація українським парламентом Кон-
венції про захист прав людини і основоположних 
свобод (далі – Конвенція) та протоколів до неї.

Із норми статті 6 Конвенції можемо виокремити 
такі складові «справедливого суду»: доступ до суду; 
незалежний та неупереджений (безсторонній) 
суд; суд, встановлений законом; розумний строк 
розгляду справи; публічність розгляду справи; 
юридична визначеність; обґрунтованість рішення 
суду; обов’язковість виконання судових рішень. 

Згідно із статтею 17 Закону України «Про 
виконання рішень та застосування практи-
ки Європейського суду з прав людини» від 
23.02.2006 №3477-IV суди застосовують при роз-
гляді справ Конвенцію та практику Суду як дже-
рело права [11].

Зазначене вище правило також було відобра-
жено в процесуальних законах. Зокрема, згідно із 
частиною другою статті 6 Кодексу адміністратив-
ного судочинства України (далі – КАС України) суд 
застосовує принцип верховенства права з ураху-
ванням практики Європейського суду з прав люди-
ни (далі – ЄСПЛ) [2]. Тобто на адміністративні суди 
України покладено обов’язок застосовувати Кон-
венцію та практику ЄСПЛ, в рішеннях якого тлу-
мачаться її положення, оскільки вони є частиною 
національного законодавства і джерелами права.  

Критеріями застосування практики ЄСПЛ 
для урегулювання спірних відносин, зокре-
ма в публічно-правових спорах, можуть бути: 
1. Наявність певної правової проблеми, яку 
неможливо вирішити без застосування практики 
ЄСПЛ. 2.  Наявність прогалини в чинному зако-
нодавстві України. 3. Колізія норм чинного зако-
нодавства України (колізія законодавчих актів, 
колізія норм одного нормативно-правового акту). 
4. Відсутність порядку реалізації окремих поло-
жень певного Закону України, що порушує кон-
венційні права людини. Це нова проблема в пра-
возастосовній практиці для адміністративних 
судів. 5. Неоднозначне трактування норм чин-
ного законодавства України. Тут йде мова про 
якість закону і про застосування за таких обста-
вин правила про пріоритет з найбільш сприятли-
вим для особи тлумаченням норми права (напри-
клад, рішення ЄСПЛ від 14.10.2010 у справі 
«Щокін проти України») [12]. 

16.09.2014 Верховна Рада України та Європей-
ський парламент  ратифікували Угоду про асоці-
ацію між Україною, з однієї сторони, та Європей-
ським Союзом, Європейським співтовариством 
з атомної енергії і їхніми державами-членами, 
з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію з ЄС), 
яка набрала чинності 01.09.2017.  
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У відповідності до статті 14 Угоди про асоціа-
цію з ЄС в рамках співробітництва у сфері юсти-
ції, свободи та безпеки Сторони надають осо-
бливого значення утвердженню верховенства 
права та укріпленню інституцій усіх рівнів у сфері 
управління загалом та правоохоронних і судових 
органів зокрема. Співробітництво буде спрямова-
не, зокрема, на зміцнення судової влади, підви-
щення її ефективності, гарантування її незалеж-
ності та неупередженості та боротьбу з корупцією. 
Співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпе-
ки буде відбуватися на основі принципу поваги до 
прав людини та основоположних свобод [13]. 

Отже, у цій Угоді чітко визначені напрямки взає-
модії України з ЄС у сфері юстиції, метою якої зокре-
ма є утвердження верховенства права та зміцнення 
судової влади. Таким чином, міжнародні та євро-
пейські стандарти в сфері правосуддя залишають-
ся для нашої держави пріоритетом у розвитку.

Беручи до уваги положення статей 153 та  
264 Угоди про асоціацію з ЄС Україна зобов’язана 
ураховувати практику Суду Європейського Союзу 
(Суд справедливості) (далі – Суд ЄС).  

Так, аналіз положень Угоди про асоціацію з ЄС 
свідчить про те, що можна виокремити принайм-
ні три основні сфери, в яких в правовому поряд-
ку України необхідним є застосування практики 
Суду ЄС. Зокрема, це такі сфери, як захист інте-
лектуальної власності, правила конкуренції на 
ринку, насамперед в сфері запровадження меха-
нізму контролю та моніторингу за державною 
допомогою суб’єктам господарювання, та держав-
ні закупівлі [12]. 

Варто відмітити, що одні міжнародні стандарти 
у сфері правосуддя є обов’язковими для України, 
а інші – мають лише рекомендаційних характер. 

Основними міжнародними документами 
в цій сфері є Загальна декларація прав людини 
1948 року, Конвенція про захист прав людини 
та основоположних свобод 1950 року, Міжна-
родний пакт про громадянські і політичні права 
1966 року, Основні принципи щодо незалежності 
правосуддя 1985 року, Рекомендації щодо ефек-
тивного впровадження основних принципів щодо 
незалежності правосуддя 1989 року, Рекомендація 
№ (94) 12 щодо незалежності, ефективності та ролі 
суддів (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Євро-
пи на 518 засіданні заступників міністрів 13 жовт-
ня 1994 р.), Європейська Хартія про статус суддів 
1998 року [14, с. 3]. Також слід відзначити Бан-
галорські принципи поведінки суддів 2006 року, 
Монреальську універсальну декларацію про неза-
лежність правосуддя 1983 року, Висновки Кон-
сультативної ради європейських суддів для Комі-
тету міністрів Ради Європи різних років тощо. 

Відповідні міжнародні документи визнача-
ють критерії, зокрема щодо загальних принципів 
незалежності суддів, етики та поведінки суддів, 

кар’єри судді, підготовки суддів, суддівського 
самоврядування, організації судів та зв’язків 
з громадськістю, доступу до правосуддя та право-
вої допомоги, ефективного судового процесу, вико-
нання судових рішень тощо. При цьому, окрім 
зазначених вище документів, рішення ЄСПЛ 
та Суду ЄС теж є обов’язковими для України, 
а національні суди зобов’язані використовувати 
їх практику під час здійснення правосуддя. 

23.06.2022 Європейська рада ухвалила рішен-
ня про надання Україні статусу кандидата на 
членство в Європейському Союзі. Це історичне 
рішення покладає на Україну особливі зобов’я-
зання щодо інтеграції до правової системи ЄС 
та здійснення докорінних реформ у царині захи-
сту прав людини.  

З огляду на це Верховна Рада України прийня-
ла Постанову «Про деякі заходи щодо виконання 
зобов’язань України у сфері європейської інтегра-
ції» від 29.07.2022 № 2483-IX, у якій парламент 
ІХ-го скликання накреслив кроки щодо успішно-
го виконання міжнародно-правових зобов’язань 
у питаннях європейської інтеграції.

У сфері судочинства не буває зайвих чи неважли-
вих речей, і тому Україні слід використовувати всі 
доступні засоби й механізми, щоб наблизити право-
ву та судову системи до рівня відповідності міжна-
родним стандартам, зважати на досвід країн розви-
неної демократії, користуватися консультативною 
допомогою європейських інституцій [3, с. 11]. 

У Постанові Пленуму Вищого адміністратив-
ного суду України «Про судове рішення в адміні-
стративній справі» від 20.05.2013 № 7, прийня-
тої на підставі узагальненої судової практики, 
зокрема роз’яснювалось, що законним є рішення, 
ухвалене судом відповідно до норм матеріального 
права з урахуванням юридичної сили правового 
акта в ієрархії національного законодавства, 
що регулює спірні правовідносини, подібні пра-
вовідносини (аналогія закону), або за відсутно-
сті такого закону – на підставі конституційних 
принципів і загальних засад права (аналогія пра-
ва), принципів верховенства права з урахуван-
ням судової практики Європейського суду з прав 
людини при дотриманні норм процесуального 
права; у мотивувальній частині рішення можуть 
використовуватися посилання на рішення Євро-
пейського суду з прав людини [15]. 

Узагальнюючи практику застосування адмі-
ністративними судами Конвенції 1950 року 
та протоколів до неї, а також правові позиції 
ЄСПЛ, можемо зробити висновок, що в Україні 
суди адміністративної юрисдикції при ухваленні 
рішень, здебільшого, застосовують норми Кон-
венції, які гарантують право на справедливий суд 
(стаття 6), право на ефективний засіб юридично-
го захисту (стаття 13), право на захист власності 
(стаття 1 Першого протоколу до Конвенції). 

https://court.gov.ua/userfiles/02.pdf
https://court.gov.ua/userfiles/02.pdf
https://court.gov.ua/userfiles/visn_1.doc
https://court.gov.ua/userfiles/visn_1.doc
https://court.gov.ua/userfiles/visn_1.doc
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Крім того, практика переконливо свідчить про 
те, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС 
є частиною національного законодавства Украї-
ни, її положення мають імперативний характер 
та є обов'язковими до виконання на всій території 
України. А практика національних судів Украї-
ни свідчить про започаткування процесу застосу-
вання не тільки положень Угоди про асоціацію, 
а й практики Суду ЄС [12].

Велика Палата Верховного Суду 
в пункті 8.23. постанови від 03.08.2022 у спра-
ві № 910/9627/20 зазначає, що рішення Суду 
ЄС належить розцінювати як таке, що дозволяє 
встановити зміст положень актів законодавства 
Європейського Союзу… Подібно до практики 
застосування рішень ЄСПЛ, врахуванню підля-
гають принципи, що випливають із його рішень 
щодо подібних питань, навіть якщо вони стосу-
ються інших держав [16].

З огляду на те, що вітчизняні адміністратив-
ні суди активно застосовують положення міжна-
родних договорів, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України та практику 
міжнародних судових установ, ствердно можемо 
говорити, що сьогодні зближення правових сис-
тем ЄС та України є реальним і не залишається на 
рівні декларацій. Міжнародні стандарти у сфері 
правосуддя усе частіше реалізуються під час вирі-
шення справ адміністративними судами, про що 
свідчить чисельна судова практика. Разом із тим, 
правильність застосування та критерії доцільнос-
ті урахування міжнародних стандартів у сфері 
правосуддя національними судами потребують 
додаткового наукового дослідження.

Слід зазначити, що в Україні є проблема єдно-
сті судової практики, в тому числі і щодо застосу-
вання положень міжнародних документів та пра-
вових висновків міжнародних судових установ. 
Верховний Суд, на якого покладено завдання 
забезпечення її єдності, поки що не завжди справ-
ляється із цим. 

Так, на практиці існує ціла низка проблем щодо 
матеріального забезпечення судів перекладами 
рішень ЄСПЛ, а також неоднакового застосуван-
ня судами відповідних рішень. Але, незважаючи 
на існування розбіжностей в теоретичному трак-
туванні правової природи рішень ЄСПЛ та мож-
ливих труднощів при їх практичному застосу-
ванні, доцільність посилання на них у судовій 
практиці є очевидною з огляду на необхідність 
усунення прогалин та колізій у національному 
законодавстві та підвищення української право-
застосовної практики адміністративних судів до 
європейського рівня [17, с. 22-23]. На нашу думку,  
доцільність посилань на практику Суду ЄС та звер-
тання уваги на юридичні висновки цього Суду 
в рішеннях національних судових органах також 
не викликає сумнівів.   

У свою чергу Висновок Консультативної ради 
європейських суддів (КРЄС) № 20 (2017) відмі-
чає, що однакове та уніфіковане застосування 
закону обумовлює загальнообов’язковість зако-
ну, рівність перед законом та правову визначе-
ність [18]. Наближення міжнародних стандартів 
у сфері правосуддя сприятиме єдності судової 
практики в Україні, оскільки суди при вирішен-
ні справ керуватимуться одними принципами. 

Розвиток міжнародних відносин свідчить 
про необхідність перегляду теоретичних концеп-
цій судочинства на предмет адаптації новітніх 
тенденцій співіснування країн у міжнародному 
правовому полі і, зокрема, на інтеграцію України 
до Європейського співтовариства [3, с. 196]. При 
цьому, незважаючи на те, що триває доктриналь-
на дискусія щодо співвідношення міжнародного 
та національного права у правопорядку України, 
практика застосування міжнародних угод свід-
чить про втілення принципу примату міжнарод-
ного права [12]. 

Отже, сьогодні міжнародним стандартам у сфе-
рі правосуддя в адміністративному судочинстві 
України приділяється значна увага. Це зумовле-
но динамікою розвитку відносин в правовій сфері 
між Україною та ЄС, реформуванням адміністра-
тивних судів, підвищенням ефективності захисту 
особи від порушень з боку органів публічної адмі-
ністрації, прагненням до забезпечення єдності 
судової практики. 

Разом з тим, у питаннях гармонізації законо-
давства та застосуванні  практики міжнародних 
судових установ варто звертати увагу і на точки 
дотику взаємодії міжнародного права з наці-
ональним правом, оскільки Україна уже має 
власні, історично сформовані правові традиції, 
в тому числі особливості судоустрою, статусу 
суддів та судочинства. Враховуючи міжнарод-
ний досвід та  попередні теоретичні і практичні 
надбання, Україна повинна розробити власну 
модель системи юстиції загалом і правосуддя 
зокрема, але які б відповідали міжнародним 
стандартам.  

Висновки. Після рішення Європейської ради 
про надання Україні статусу кандидата на член-
ство в ЄС стан впровадження міжнародних стан-
дартів у сфері правосуддя по основних напря-
мах, сподіваємось, набув завершальної стадії.  
Наразі це є пріоритетною складовою процесу інте-
грації України до ЄС. Положення міжнародних 
документів та правові висновки міжнародних 
судових установ все частіше мають імператив-
ний характер для судів, які вирішують в Україні 
публічно-правові спори. Подальше впроваджен-
ня міжнародних стандартів у сфері правосуддя, 
в тому числі в адміністративному судочинстві, 
є необхідним і важливим елементом реформуван-
ня судової системи України.
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УПРАВЛІННЯ ОКРЕМИМИ РИЗИКАМИ, КОТРІ МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ В ПРОЦЕСІ 
ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

В статті розглядаються особливості управління окремими ризиками, котрі можуть виникнути в процесі 
вдосконалення інформаційного забезпечення досудового розслідування. Зазначено, що уваги потребує вивчен-
ня видів помилок та інцидентів, котрі виникають у роботі засобів інформаційного забезпечення досудового 
розслідування; потенційні несвідомі помилки, котрі можуть бути допущені користувачем; способи взаємодії 
правоохоронного програмного забезпечення із іншими «цивільними» базами даних; можливість своєчасного 
виявлення інформаційних загроз оперативного характеру; встановлення кореляції баз даних та інших маси-
вів із програмами, спрямованими та теоретичне забезпечення досудового розслідування. Корупційні ризики, 
здебільшого, мають місце саме на стадії досудового розслідування, що обумовлено спрощеним процесом вне-
сення неправдивих відомостей або зміни правдивих, що матиме наслідком зміну кваліфікації кримінального 
правопорушення, підміну доказової інформації або фігурантів кримінального правопорушення. Підсумовано, 
що до основних способів уникнення ризиків в процесі вдосконалення інформаційного забезпечення досудового 
розслідування необхідно віднести: 1) створення техніко-програмного забезпечення, спрямованого на своєчасне 
встановлення фактичних та потенційних програмних помилок з метою їх виправлення/мінімізації; 2) розроб-
ка програмного забезпечення, котре сприятиме зниженню корупційних ризиків шляхом обмеження доступу 
стороні кримінального провадження, зацікавленій у порушенні процесу досудового розслідування та сприян-
ні контрольним перевіркам внесених корективів органами досудового розслідування у наявні дані; 3) створен-
ня програмного забезпечення, котре надасть можливість шляхом співставлення виділяти інформацію, котра 
піддається сумніву із її наступною перевіркою; 4) перевірка ілюстративної інформації шляхом співставлення 
із фактичним об’єктом або його попередніми фотозображеннями, достовірність яких не викликає сумнівів; 
5) перевірка ілюстративної інформації шляхом співставлення із фактичним об’єктом або його попередніми 
фотозображеннями, достовірність яких не викликає сумнівів.

Ключові слова: ризики, досудове розслідування, інформаційне забезпечення, програмні та технічні засоби, 
корупція, системні помилки, кримінальне правопорушення.

Kovalova O. V. MANAGEMENT OF POTENTIAL RISKS IN IMPROVING THE INFORMATION SUPPORT 
 OF PRE-TRIAL INVESTIGATION

The article considers the peculiarities of managing certain risks that may arise in the process of improving 
the information support of pre-trial investigation. It is noted that attention needs to be paid to the study of types 
of errors and incidents that occur in the work of information support means of pre-trial investigation; potential 
unconscious errors that may be made by the user; methods of interaction of law enforcement software with other 
"civilian" databases; the possibility of timely detection of informational threats of an operational nature; establishment 
of correlation of databases and other arrays with programs aimed at and theoretical provision of pre-trial investigation. 
Corruption risks, for the most part, take place precisely at the stage of pre-trial investigation, which is caused by 
a simplified process of entering false information or changing true information, which will result in a change in 
the qualification of a criminal offense, a change of evidentiary information or persons involved in a criminal offense. 
It is summarized that the main methods of avoiding risks in the process of improving the information support of the pre-
trial investigation should include: 1) creation of technical and software aimed at the timely establishment of actual 
and potential software errors in order to correct/minimize them; 2) development of software that will contribute to 
the reduction of corruption risks by limiting access to the party of criminal proceedings interested in violating the pre-
trial investigation process and facilitating control checks of the corrections made by the pre-trial investigation bodies to 
the available data; 3) creation of software that will make it possible to identify questionable information by comparing 
it with its subsequent verification; 4) verification of illustrative information by comparison with the actual object 
or its previous photographs, the authenticity of which is beyond doubt; 5) verification of illustrative information by 
comparison with the actual object or its previous photographs, the authenticity of which is beyond doubt. 

Key words: risks, pretrial investigation, information support, software and technical means, corruption, system 
errors, criminal offense.
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Інформаційне забезпечення досудового розслі-
дування на сьогоднішній день надає можливість 
максимально удосконалити процес розкриття 
кримінальних правопорушень, мінімізувавши 
при цьому час та зусилля, які мають прикладатись 
учасниками кримінального провадження. При 
цьому, нажаль, поряд із низкою переваг зали-
шаються певні фактори, котрі можуть мати зво-
ротній ефект та призводити до прийняття непра-
вильних, позбавлених об’єктивності рішень по 
кримінальному провадженню. Це обумовлено 
наявністю певних ризиків, котрі можуть виника-
ти в процесі вдосконалення інформаційного забез-
печення досудового розслідування.

Системно-структурні ризики, котрі можуть 
виникнути в процесі вдосконалення інформа-
ційного забезпечення досудового розслідуван-
ня. Так, ризики можуть мати різну природу 
і характеристики; однією з основних класифі-
кацій ризиків для інформаційної безпеки (так 
само, як і багатьох інших ризиків в економі-
ці та управлінні) є їх поділ на: системні ризи-
ки – некеровані ризики, пов’язані з тим серед-
овищем і технічною інфраструктурою, в якій 
функціонують інформаційні системи; опера-
ційні ризики – як правило, керовані ризики, 
пов’язані з особливостями використання пев-
них інформаційних систем, їх технічної реалі-
зації, застосовуваними алгоритмами, апарат-
ними засобами тощо. Всі негативні впливи на 
інформаційні активи, захист від яких (впливів) 
передбачає інформаційна безпека, можуть бути 
розділені на три основні види: порушення кон-
фіденційності інформації; руйнування (втрата, 
необоротна зміна) інформації; недоступність 
інформаційних ресурсів – виникнення ситуа-
цій, коли користувачі (всі або їх частина) на дея-
кий період часу втрачають можливість доступу 
до необхідних даних (або інформаційних сис-
тем) [1, с. 23]. Таким чином, наведений перелік 
стосується випадків, коли інформаційні масиви 
зазнають певного пошкодження через помилки, 
котрі теоретично не мають мети порушення про-
цесу досудового розслідування, але фактично 
можуть призвести до втрати доказової інформа-
ції, що може мати потенційну загрозу процесу-
альним строкам та рішенням, а також фінально-
му завершенню кримінального провадження.

Безпосереднім джерелом ризиків і негатив-
них впливів є загрози, під якими розуміються 
потенційні або реально можливі дії по відношен-
ню до інформаційних ресурсів, що порушують 
інформаційну безпеку. Виділяється безліч типів 
загроз і безліч критеріїв для класифікації загроз 
інформаційній безпеці. Одним з основних таких 
критеріїв є розташування джерела порушень 
до інформаційних ресурсів, щодо яких здійс-
нюється негативний вплив. Відповідно до цього 

критерію порушення можуть бути розділені: на 
обумовлені внутрішніми факторами (персоналом 
підприємства, роботою власних інформаційних 
систем); обумовлені зовнішніми факторами (зло-
вмисниками, які не мають безпосереднього від-
ношення до компанії – власника інформаційних 
активів, природними факторами тощо). Іншим 
важливим критерієм є наявність намірів здійс-
нити порушення. Відповідно до нього виділяють: 
цілеспрямовані дії (можуть бути здійснені як 
власним персоналом, так і зовнішніми противни-
ками); випадковий вплив (помилки користувачів 
та адміністраторів, зброї і випадкові порушен-
ня в роботі обладнання, непередбачений вплив 
природних факторів) [1, с. 24]. Вказане свідчить 
про те, що під час створення будь-якого засобу 
інформаційного забезпечення досудового розслі-
дування (особливо – баз даних, котрі вміщують 
інформацію щодо основних характеристик дока-
зів по кримінальним правопорушенням) необхід-
но прораховувати ризик апетит, що надасть мож-
ливість прогнозувати випадки, коли інформація 
має бути додатково перевірена.

На даний момент процес управління інциден-
тами інформаційної безпеки регламентується 
достатньою кількістю нормативних документів 
та рекомендацій. Найбільш відомими серед них є: 
ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, ISO/IEC TR 18044, 
CMU/SEI-2004-TR-015, NIST SP 800-61, NIST SP 
800-12, ITU-T E.409, RFC 2350 та інші. У між-
народному стандарті ISO/IEC TR 18044 [2, с. 11] 
наведено наступні визначення: подія інформацій-
ної безпеки (information security event) – іденти-
фікований випадок стану системи або мережі, що 
вказує на можливе порушення політики інфор-
маційної безпеки або відмову засобів захисту, або 
раніше невідома ситуація, яка може бути істот-
ною для безпеки; інцидент інформаційної без-
пеки (information security incident) – одинична 
подія або ряд небажаних і непередбачених подій 
інформаційної безпеки, через які існує ймовір-
ність компрометації бізнес-інформації і загрози 
інформаційній безпеці. Інциденти ІБ можуть бути 
навмисними (несанкціонований доступ до інфор-
маційних активів, незаконний моніторинг інфор-
маційної системи, запуск шкідливих програм, 
обман в області послуг зв’язку (фрод, викрадення 
трафіку)) або випадковими (помилки користу-
вачів комп’ютерної системи (КС), випадкові збої 
в роботі КС, ліній зв’язку, систем енергозбере-
ження) [3]. Отже, що стосується інформаційного 
забезпечення, котре використовується правоохо-
ронними органами, варто мати на увазі, що ризик 
потенційних загроз значно зростає, у зв’язку із 
чим актуальним напрямком його вдосконален-
ня є створення програмного забезпечення котре 
надає можливість контролювати фактичні або 
потенційні помилки у роботі. 
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На практиці основними найбільш поширени-
ми способами порушення інформаційної безпеки 
є: отримання несанкціонованого доступу (у тому 
числі і шляхом перевищення прав при санкціо-
нованій роботі з інформаційними системами) до 
певних відомостей або масивів даних, поширення 
яких обмежене, з метою їх вивчення, копіюван-
ня, поширення, незаконного використання тощо; 
несанкціоноване використання інформаційних 
ресурсів (ресурсів обчислювальних і телекому-
нікаційних систем) з метою отримання вигоди 
або нанесення збитку (як тим системам, які неза-
конно використовуються, так і третім особам); 
несанкціонована зловмисна модифікація (зміна) 
даних; крадіжка грошових коштів в електронних 
платіжних системах і системах «клієнт-банк»; 
виведення з ладу (повне або часткове) програмних 
і апаратних засобів обробки, передачі та збері-
гання інформації; здійснення атак типу «відмова 
в обслуговуванні» – DoS (зокрема, щодо серверів 
в мережі Інтернет); поширення вірусів і інших 
шкідливих програм, що здійснюють різні нега-
тивні впливи [3]. Варто звернути увагу також на 
те, що нестабільною може бути і робота вторинних 
програм інформаційного забезпечення досудово-
го розслідування. Ми маємо на увазі ті програмні 
та технічні засоби, котрі не є суто правоохорон-
ними та використовуються на певних підприєм-
ствах, банках тощо та містять інформацію, котра 
може бути використана як доказова в процесі 
досудового розслідування.

Сучасна практика використання інформацій-
них систем характеризується великою кількістю 
і постійним зростанням числа порушень інформа-
ційної безпеки. Одним з важливих чинників цього 
є постійно зростаюча доступність сучасних інфор-
маційних технологій для злочинців, а також 
постійно зростаюча привабливість інформаційних 
систем як потенційних об’єктів нападу. Також 
важливою обставиною є постійне ускладнення 
і зростання різноманітності інформаційних сис-
тем, що використовуються, і, зокрема, програм-
них продуктів. З урахуванням того, що в середньо-
му кожна тисяча рядків програмного коду може 
містити від 5 до 15 помилок, поява все більшого 
числа різних вразливостей, що створюють загрози 
для інформаційної безпеки, стає практично неми-
нучою. Результатом цього є постійне зростання 
кількості різних порушень, пов’язаних з інформа-
ційною безпекою. Таким чином, всі перерахова-
ні обставини: зростання різноманіття можливих 
порушень, збільшення їх кількості, збільшення 
складності інформаційних технологій, постійно 
зростаюча доступність комп’ютерів і телекому-
нікаційних засобів для злочинців – пояснюють 
зростання потреби власників інформаційних 
ресурсів (підприємств, організацій, державних 
відомств) у реалізації систематичних, всеосяж-

них заходів щодо забезпечення інформаційної 
безпеки [1, с. 25]. Таким чином, основне завдання 
процесу вдосконалення інформаційного забезпе-
чення досудового розслідування є створення тех-
ніко-програмного забезпечення, спрямованого на 
своєчасне встановлення фактичних та потенцій-
них програмних помилок з метою їх виправлен-
ня/мінімізації.

Окремі процеси, процедури, механізми 
та інструменти захисту інформації, використову-
вані власниками інформаційних ресурсів та інфор-
маційних систем, можуть бути спрямовані: на 
обмеження і розмежування доступу; інформацій-
не приховування; введення надлишкової інфор-
мації і використання надлишкових інформацій-
них систем (засобів зберігання, обробки і передачі 
інформації); використання методів надійного збе-
рігання, перетворення і передачі інформації;

нормативно-адміністративне спонукання 
і примус. На практиці сучасні технології захисту 
інформації побудовані на різних базових сервісах 
(таких, як автентифікація, забезпечення ціліс-
ності, контроль доступу та ін.), і використовують 
різні механізми забезпечення безпеки (такі, як 
шифрування, цифрові підписи, управління марш-
рутизацією тощо). Однак комплексність і масо-
вість використання інформаційних технологій, їх 
інтеграція в повсякденну діяльність підприємств, 
організацій, урядових установ не дозволяють 
вирішувати завдання інформаційної безпеки тіль-
ки одними технічними засобами [1, с. 26]. Ана-
логічного вдосконалення потребують і відповідні 
технічні та програмні засоби, котрі можуть потен-
ційно використовуватись як допоміжні у процесі 
досудового розслідування.

Із розвитком інформаційних технологій і інтен-
сифікацією інформаційного обміну організацій-
на та управлінська робота у сфері інформаційної 
безпеки виявляється спрямованою не тільки на 
власне захист певних інформаційних ресурсів, 
але і на більш «глобальний» об’єкт – створення 
і розвиток безпечної інформаційної інфраструк-
тури (у різних значеннях цього терміну і з ураху-
ванням різних його аспектів). На практиці така 
інфраструктура може включати в себе: надій-
ну інфраструктуру передачі інформації і ринок 
послуг доступу до таких каналів зв’язку; ринок 
програмних і апаратних засобів, що забезпечують 
захист інформації; систему підготовки, перепідго-
товки та підвищення кваліфікації фахівців у сфе-
рі інформаційної безпеки; загальні правила вико-
ристання інформації, а також її передачі, спільної 
експлуатації інформаційних мереж (у тому числі 
протоколи інформаційного обміну); систему обмі-
ну інформацією та поширення знань про існуючі 
вразливості тих чи інших інформаційних техно-
логій, про можливі загрози інформаційній безпеці 
та способи їх нейтралізації; законодавчу і право-
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чинну систему, що забезпечує охорону майнових 
та інших інтересів всіх учасників інформаційного 
обміну; інші складові. Потреба в цілеспрямовано-
му розвитку та підтримці такої інфраструктури 
породжує необхідність у виробленні специфіч-
них організаційних і управлінських прийомів, 
як правило, не характерних для інформаційної 
безпеки в звичному («вузькому» ) її розумінні 
[1, с. 26]. Отже, уваги потребує вивчення видів 
помилок та інцидентів, котрі виникають у роботі 
засобів інформаційного забезпечення досудового 
розслідування; потенційні несвідомі помилки, 
котрі можуть бути допущені користувачем; спосо-
би взаємодії правоохоронного програмного забез-
печення із іншими «цивільними» базами даних; 
можливість своєчасного виявлення інформацій-
них загроз оперативного характеру; встановлення 
кореляції баз даних та інших масивів із програ-
мами, спрямованими та теоретичне забезпечення 
досудового розслідування.

Корупційні ризики, котрі можуть виникнути 
в процесі вдосконалення інформаційного забез-
печення досудового розслідування. Наявність 
інцидентів інформаційної безпеки робить необхід-
ним ефективне управління ними шляхом створен-
ня системи УІІБ. Мета управління інцидентами 
безпеки: відновлення нормальної роботи служб 
в найкоротші терміни; зведення до мінімуму впли-
ву інцидентів на роботу організації; забезпечен-
ня злагодженої обробки всіх інцидентів і запитів 
обслуговування; зосередження ресурсів підтрим-
ки на найбільш важливіших напрямах; надання 
відомостей, що дозволяють оптимізувати процеси 
підтримки, зменшити кількість інцидентів і спла-
нувати управління [4, с. 57]. Основними об’єктами 
корупційних домовленостей на даній стадії кримі-
нального провадження є: уникнення притягнен-
ня до кримінальної відповідальності конкретної 
особи у випадках, коли кримінальну справу було 
порушено за фактом вчинення злочину; ухилення 
від притягнення до кримінальної відповідальності 
за тяжкий злочин або зміна кримінально-правової 
кваліфікації з більш тяжкого злочину на менш 
тяжкий, а також порушення кримінальної справи 
за менш тяжкий злочин; уникнення застосування 
щодо підозрюваного або обвинуваченого запобіж-
ного заходу у вигляді взяття під варту або зміна 
запобіжного заходу у вигляді взяття під варту на 
інший запобіжний захід, не пов’язаний з пере-
буванням у місцях попереднього ув’язнення; 
уникнення застосування заходів, спрямованих 
на забезпечення цивільного позову та можливої 
конфіскації майна (накладення арешту на майно, 
банківські рахунки) або зняття арешту з майна, 
банківських рахунків тощо;  припинення розслі-
дування (закриття кримінальної справи) за нере-
абілітуючими або реабілітуючими обставинами 
[3]. Корупційні ризики, здебільшого, мають місце 

саме на стадії досудового розслідування, що обу-
мовлено спрощеним процесом внесення неправди-
вих відомостей або зміни правдивих, що матиме 
наслідком зміну кваліфікації кримінального пра-
вопорушення, підміну доказової інформації або 
фігурантів кримінального правопорушення.

На відміну від стадії перевірки інформації 
про злочин, на стадії досудового розслідування 
рішення про порушення кримінальної справи 
було прийнято і слідчий або прокурор, які роз-
слідують кримінальну справу, мають у своєму 
розпорядженні увесь арсенал кримінально-про-
цесуальних заходів, пов’язаних з розслідуванням 
кримінальної справи. Для осіб, щодо яких прово-
диться розслідування основною метою є припи-
нити кримінальне переслідування тобто закри-
ти кримінальну справу або, коли це не вдається, 
вжити заходів щодо отримання обвинувачення 
за менш тяжкий злочин, передбачений КК Укра-
їни, оскільки це суттєво вплине на вид та ступінь 
покарання. Крім цих глобальних цілей перед 
підозрюваними і обвинуваченими можуть стояти 
й інші цілі, які можна назвати проміжними: це – 
залишення на волі (обрання щодо підозрюваного 
або обвинуваченого запобіжного заходу, альтер-
нативного взяттю під варту) або збереження влас-
ного майна. Суб’єктами корупційних практик 
на цій стадії кримінального провадження є слід-
чий, начальник слідчого підрозділу, прокурор, 
суддя, рідше – начальник і співробітники органу 
дізнання та судові експерти. Діяльність слідчо-
го, начальника слідчого підрозділу та прокуро-
ра на цій стадії чітко обмежена і врегульована 
кримінально-процесуальним законом [5, с. 84]. 
Втручання у роботу засобів інформаційного забез-
печення органами досудового розслідування 
облегшено відсутністю попередньої мотивації, 
у зв’язку із чим такі дії часто є латентними та вста-
новлюються через значний проміжок часу, що 
може призвести до втрати необхідної інформації, 
котра не підлягає відновленню (наприклад, підмі-
на даних щодо об’єктів, котрі було знищено внас-
лідок застосування руйнівних методів вивчення 
під час проведення експертного дослідження).

Слідчий має право на проведення слідчих дій, 
вичерпний перелік яких міститься у КПК та на 
прийняття рішень щодо кримінально-правової 
кваліфікації дій підозрюваного та обвинуваче-
ного, необхідності та послідовності проведення 
слідчих дій, застосування засобів процесуально-
го примусу, зупинення досудового розслідуван-
ня та закриття кримінальної справи. Крім цього 
слідчий складає обвинувальний висновок і озна-
йомлює обвинуваченого з матеріалами криміналь-
ної справи. Свою діяльність слідчий здійснює під 
організаційним та процесуальним керівництвом 
начальника слідчого підрозділу та процесуаль-
ним контролем і наглядом прокурора. Окремі про-
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цесуальні рішення слідчий може приймати лише 
за згодою прокурора – обрання запобіжного захо-
ду у вигляді взяття під варту, проведення обшу-
ків, проведені огляду у помешканні особи, виїмка 
поштово-телеграфної кореспонденції та зняття 
інформації з каналів зв’язку, притягнення особи 
в якості обвинуваченого тощо. Роль судді на стадії 
досудового слідства полягає у винесенні постанов 
щодо проведення слідчих дій, які обмежують пра-
ва людини: взяття під варту, проведення огляду 
житла та обшуку в ньому, накладення арешту на 
кореспонденцію та зняття інформації з каналів 
зв’язку, а також проведення оперативно-розшуко-
вих заходів, спрямованих на втручання у особисте 
життя громадян [5, с. 50]. Вказане свідчить про 
те, що слідчий має фактичний доступ до основного 
доказового масиву, окрему частину якого він сам 
вносить в електронні інформаційні системи.

До суду також може бути оскаржена постанова 
про порушення кримінальної справи. Бенефіці-
арами корупційних практик на даній стадії кри-
мінального провадження виступають підозрюва-
ний, обвинувачений та його представники – рідні, 
близькі тощо. Роль посередника при здійсненні 
корупційних домовленостей на цій стадії кримі-
нального провадження може відігравати адвокат. 
Суб’єкти та бенефіціари корупційних практик 
на стадії досудового розслідування мають різну 
ступінь зацікавленості до участі в корупційних 
практиках і проявляють різну ступінь активнос-
ті щодо ініціювання та здійснення корупційних 
практик, а також мають різні ролі при їхній реалі-
зації. Наведені нижче дані дають певне уявлення 
щодо характеру та ступені участі різних суб’єктів 
кримінального провадження та осіб, що тим або 
іншим чином мають до нього відношення у коруп-
ційних практиках [5, с. 51]. Варто звернути увагу 
на те, що хоча адвокат і має обмежений доступ до 
окремих засобів інформаційного забезпечення, 
однак він може напряму співпрацювати зі слід-
чим з метою фальсифікації окремих даних, тим 
самим вибудовуючи складну систему корупцій-
них взаємозв’язків. Таким чином, способом удо-
сконалення інформаційного забезпечення може 
стати розробка програмного забезпечення, котре 
сприятиме зниженню корупційних ризиків шля-
хом обмеження доступу стороні кримінального 

провадження, зацікавленій у порушенні процесу 
досудового розслідування та сприянні контроль-
ним перевіркам внесених корективів органами 
досудового розслідування у наявні дані.

Таким чином, проведене дослідження доз-
волило підсумувати, що до основних способів 
уникнення ризиків в процесі вдосконалення 
інформаційного забезпечення досудового розслі-
дування необхідно віднести: 1) створення тех-
ніко-програмного забезпечення, спрямованого 
на своєчасне встановлення фактичних та потен-
ційних програмних помилок з метою їх виправ-
лення/мінімізації; 2) розробка програмного 
забезпечення, котре сприятиме зниженню коруп-
ційних ризиків шляхом обмеження доступу сто-
роні кримінального провадження, зацікавленій 
у порушенні процесу досудового розслідування 
та сприянні контрольним перевіркам внесених 
корективів органами досудового розслідування 
у наявні дані; 3) створення програмного забезпе-
чення, котре надасть можливість шляхом спів-
ставлення виділяти інформацію, котра піддається 
сумніву із її наступною перевіркою; 4) перевірка 
ілюстративної інформації шляхом співставлення 
із фактичним об’єктом або його попередніми фото-
зображеннями, достовірність яких не викликає 
сумнівів; 5) перевірка ілюстративної інформації 
шляхом співставлення із фактичним об’єктом або 
його попередніми фотозображеннями, достовір-
ність яких не викликає сумнівів.
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ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ЯК ЗАПОРУКА 
 ПРОГРЕСИВНОГО РОЗВИТКУ КРИМІНОЛОГІЇ: ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ АСПЕКТ  

ЗЛОЧИННОСТІ НА ОСНОВІ ІДЕЙ ПРАВОСЛАВ’Я

У статті розглядаються важливі питання духовно-морального виховання молоді, що являють собою криміно-
логічну зацікавленість з метою виявлення прагнень, як позитивних, так і негативних тенденцій соціуму. Така 
ситуація є наслідком тридцятиріччя ідеологічного вакууму, коли чинності набрали негативні та руйнівні факто-
ри, що є наслідком загальної суспільно-політичної кризи. 

Попри релігійність українського соціуму, у поведінці молоді суттєво переважає фактор світової топкультури, 
що викликає особливу стурбованість. Відповідні деформації заповнюються більше негативними явищами, аніж 
благочестивими станами. Звідси, пропонується ведення високодуховного життя українським народом на основі 
традицій святості, де інтелігенція, а головне політикум у всьому б свідчили про високі моральні засади суспільства, 
чим вдасться залучати молодь до процесів релігії і церкви, виховання молодших на кращих прикладах старших. 

Насправді з раннього віку дитина спостерігає і фільтрує поведінку батьків, старших, оточення, близьких, 
вона поглинає в себе їхні манеру спілкування, настрої і тенденції соціуму. Діти є тим лакмусовим папірцем, 
на яких найкраще видно стан морального процвітання чи зубожіння соціуму, чи то розкутість поведінки, татую-
вання, або ж, на противагу, благочестивість образу людини, не заплямованого гріховністю, – що чітко спостеріга-
ється у відповідних настроях та душевних і духовних станах.

Звідси, пропонується, на противагу тотальному поширенню прав людини у нинішньому суспільному житті 
та науці, як ідеологічному поводирю і мотивувальній частині соціуму, замислитись над вічними цінностями і про-
цесами, особливо в умовах сучасних глобально-апокаліптичних процесів, перед антихристової епохи. 

Йдеться про духовно-ціннісний підхід і напрям, як варіант розв’язання багатьох проблем, з огляду на зубожін-
ня людських відносин, коли підірвана їхня сталість, та заради усунення відгородженості один від одного, вихо-
лощення негативів і моделювання єдино правильної поведінки людини у відношенні до самого себе на засадах 
совісті, поваги й служіння людині та Батьківщині, який здатний перемінити все навкруги та наповнити іншим 
змістом життя.

Висвітлені актуальні для впровадження навчально-виховні методики А. С. Макаренка з пропозицією їхнього 
підкріплення духовно-ціннісними засадами та релігійною обізнаністю у метафізичному вимірі; баченням того, 
як все дивним чином управляється у всесвіті, має свої початок і завершення, відплату за негативні наслідки, 
заради переміни свідомості людини до кращих, більш вихованих її станів, а головне – духовності, від якої зале-
жить справа спасіння людської душі, яка є невмирущою, а завжди сущою, та її перебування у стані вічності чи 
то в господі Раю, чи вічних мук.

В рамках авторських міркувань над проблемою існує вірогідність викристалізації тих чи інших позицій, які 
могли би бути почутими більшістю, заради зміни соціальної обстановки в колективах, подальших наукових заці-
кавлень, творчих звершень. Удосконалена релігійно-духовним змістом методика створення ефективного розви-
вально-виховного середовища А. С. Макаренка сьогодні використовується у багатьох країнах світу і може бути 
застосованою у найрізноманітніших галузях людської діяльності. 

Ключові слова: духовно-моральне виховання, молодь, кримінотеологія, православ’я, суспільно-політична 
криза, навчально-виховні процеси.

Kritsak I. V. SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF YOUTH AS A KEY TO THE PROGRESSIVE 
DEVELOPMENT OF CRIMINOLOGY: THE PREVENTIVE ASPECT OF CRIME BASED ON ORTHODOX IDEAS

The article examines important issues of spiritual and moral education of youth, which represent a criminological 
interest in order to identify aspirations, both positive and negative trends of youth and society in general. This situation 
is a consequence of thirty years of ideological vacuum when negative and destructive factors took effect, which is 
a consequence of the general socio-political crisis.

Despite the religiosity of Ukrainian society, the factor of world top culture significantly prevails in the behavior 
of young people, which causes particular concern. The corresponding deformations are filled with more negative 
phenomena than pious states. Hence, it is suggested that the Ukrainian people lead a highly spiritual life based on 
the traditions of holiness, where the intelligentsia, and most importantly the politicians, would testify to the high 
moral principles of the society in everything, how would it be possible to attract young people to the processes of religion 
and the church, to educate the younger ones on the best examples of the older ones.

In fact, from an early age, the child observes and filters the behavior of parents, elders, the environment, and relatives, 
he absorbs their manner of communication, moods, and trends of society. Children are the litmus test on which the state 
of moral prosperity or impoverishment of society can best be seen, whether it is the looseness of behavior, tattoos, or, 
on the contrary, the piety of a person's image, not tainted by sinfulness – which is clearly observed in the corresponding 
moods and mental and spiritual states.
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Hence, it is suggested, in contrast to the total spread of human rights in the current social life and science, as 
an ideological leader and motivating part of society, to think about eternal values and processes, especially in 
the conditions of modern global-apocalyptic processes of society, before the antichrist era.

It is about a spiritual and valuable approach and direction, as an option for solving many problems, in view 
of the impoverishment of human relations, when their stability is undermined, and for the purpose of eliminating 
separation from each other, emasculating negatives and modeling the only correct behavior of a person in relation 
to himself on the basis of conscience, respect and service to each other and the Motherland, which is able to change 
everything around and fill life with a different meaning.

A. S. Makarenko's teaching and educational methods relevant for implementation are highlighted with a proposal 
to strengthen them with spiritual and value principles and religious awareness in the metaphysical dimension; a vision 
of how everything is managed in a strange way in the universe, and has its beginnings and ends, retribution for negative 
consequences, for the sake of changing human consciousness to better, more educated states, and most importantly – 
spirituality, on which depends the salvation of the human soul, which is immortal, and always existing, and its stay in 
a state of eternity, either in the household of Paradise or in eternal torment.

As part of the author's reflections on the problem, there is a probability of crystallizing certain positions that 
could be heard by the majority, for the sake of changing the social situation in collectives, further scientific interests, 
and creative achievements. A. S. Makarenko's method of creating an effective developmental and educational 
environment, improved by religious and spiritual content, is used today in many countries of the world and can be 
applied in the most diverse fields of human activity.

Key words: spiritual and moral education, youth, criminology, Orthodoxy, socio-political crisis, educational 
and educational processes.

Говорячи про метафізичний зміст ірраціо-
налізму та феномену наукового кримінологіч-
ного пізнання, що є основою формування кри-
мінологічної моделі світу, можна сказати, що 
їхні роль і значення зумовлено не лише чинни-
ками духовного життя людини (без урахуван-
ня ірраціональних ідей неможливий повноцін-
ний аналіз культури, політики, технічного 
прогресу, які мають криміногенні вади), а й 
чинниками онтологічного та гносеологічного 
характеру (ірраціональність властива само-
му життю, самому буттю; без ірраціональ-
них здібностей людини неможливий процес 
пізнання) [1, с. 10–11]. 

Актуальність розроблення наукової пробле-
ми. Інноваційний розвиток є, по суті, єдиною 
можливістю для України зайняти в глобальному 
світовому середовищі ХХІ століття належне міс-
це і зберегти (або відновити) статус державного 
та духовного суверенітету. Оцінки сучасної реаль-
ності не витримують жодної критики. Інтелекту-
ально-науковий потенціал у багатьох випадках 
розцінюється як застарілий, громіздкий, зайвий, 
що має місце в багатьох аналітичних і вищих 
управлінських колах. Водночас, використання 
за кордоном вітчизняних наукових напрацю-
вань та відтік талановитих кадрів і «полювання» 
зарубіжних фірм за молодими вченими, аспі-
рантами і навіть студентами говорить якраз про 
високий рівень і актуалізацію вказаної проблеми 
[2, с. 9].  За таких умов кримінологія як спеціаль-
на юридична наука здатна кардинально змінити 
вектор розвитку усієї правозастосовної та дер-
жавницької діяльності. Стратегія кримінальної 
та кримінологічної політики в державі спонукає 
до усунення застарілих недоліків чинного зако-
нодавства з метою виведення цивілізаційності 
народу, його економічного потенціалу на передові 
рубежі у міру розвиненості суспільних відносин, 
з урахуванням рівня правової культури грома-
дян. Державотворцям треба лише тонко відчувати 

такі процеси і відображати власні напрацювання 
у рекомендаціях до чинного законодавства, ідеоло-
гії суспільства. Універсалізм та всеохоплюваність 
кримінології підтверджується міркуваннями 
В. А. Номоконова, Т. М. Судакової про те, що арсе-
нал кримінології надзвичайно багатоманітний. Її 
розвиток істотно залежить від формату і ступеня 
досконалості суспільства. Сьогодні назріла потре-
ба у створенні концептуальних основ кримінології 
як інтегративної науки з перспективним викорис-
танням ідей, висунутих і обґрунтованих філософ-
ською та психологічною наукою, а також поло-
жень, які до цих пір не включалися до методології 
кримінології, хоча могли бути корисними для 
вирішення кримінологічних завдань [3, с. 29]. 

Щодо особливостей духовно-морального вихо-
вання молоді в сучасних умовах. Сьогодні усві-
домлюється необхідність утвердження пріоритету 
духовно-морального виховання молоді. Важли-
вість цього питання обумовлена   двома базовими 
обставинами: по-перше, в соціумі досить яскраво 
виражені деформаційні процеси моральних від-
носин між людьми, (авт. незважаючи на розвиток 
церковного життя спостерігається вакуум духо-
вності особливо серед молоді), помітні зневага 
і забуття правил культурної поведінки, цинізм, 
дезінтеграція внутрішнього світу особистості 
і друга обставина характеризується значимістю 
проблем виховання, відображених в основопо-
ложних напрямках діяльності освітніх організа-
цій в процесі оновлення сучасної системи освіти. 
Оцінюючи проблему виникає необхідність теоре-
тичного осмислення моделювання виховного про-
цесу серед молоді, усвідомлення переваг сутності 
і принципів переходу від аксіологічного підходу 
до духовно-морального (духовно-ціннісного). При 
цьому, важливим є виокремлення основних струк-
турних компонентів аксіологічної моделі у взає-
модії з духовно-моральним вихованням, а також 
умов, вимог та стандартів навчання і викладання 
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необхідних для реалізації поставлених цілей. Осо-
блива роль тут належить ієрархії ціннісних диспо-
зицій особистості, що є основою для моделювання 
виховного процесу [4, с. 46–49].  

А. П. Макаренко прививав вихованцям коло-
нії самі різноманітні якості виховання поєднуючи 
його з навчанням. Тому сьогодні його система не 
має аналогів у світі. Всі його теоретичні напра-
цювання були підкріплені практикою, що дало 
безперечний результат. Сьогодні кожна зі шкіл 
має свою програму духовно-морального вихован-
ня учнів, і кожен учитель реалізує в навчальному 
процесі його завдання і зміст. Чи правильно вони 
розуміються учителями і педагогічним колекти-
вом школи? Як правило, під здійсненням духов-
но-морального виховання маються на увазі вихо-
вання на основі цінностей православної культури, 
виховання громадянськості і патріотизму засоба-
ми історії і краєзнавства і військово-патріотичної 
тематики, виховання морально-етичних якостей 
учнів і набагато рідше реалізуються інші засоби 
і базові цінності духовно-морального виховання. 
Передусім це патріотизм, соціальна солідарність, 
громадянськість, сім’я, праця і творчість, наука, 
релігія, мистецтво і література, природа, люд-
ство. Чи виконуються усі ці позиції, чи достатньо 
освіченості у сучасного педагога школи і ЗВО, щоб 
крізь призму цих складових проводити високоя-
кісне навчання. Якою має бути позиція педагога 
у виборі шляхів і засобів здійснення духовно-мо-
рального виховання молоді? Тут варто сказати, 
що духовно-моральне виховання підростаючого 
покоління належить до вічних проблем. У всі часи 
люди високо цінували моральну вихованість. 
Багатогранність духовно-морального вихован-
ня, неоднозначне розуміння його сутності, змісту 
обумовлює різноманіття шляхів, засобів і мето-
дів його здійснення. В основі розуміння сутності 
духовно-морального виховання лежать дві основні 
категорії: «духовність» і «моральність» [5, с. 210].  

Кримінологічна зацікавленість у подальшому 
розробленні даної проблеми. Визначення пріо-
ритетів майбутнього кримінології є гостроакту-
альним питанням нинішнього дня. Це не просто 
логічний процес її розвитку, а реакція науки на 
невизначеність у формуванні майбутніх методо-
логічних принципів. Це складний, суперечливий 
і навіть руйнівний період реформування базових 
основ соціуму з негативними прогнозами його 
розвитку. Напрями (теорії) розвитку майбут-
нього кримінології значно залежать від формату 
та ступеня досконалості суспільства. Необхід-
ність модернізації концептуальних теоретичних 
основ фундаментальної кримінології в контексті 
зміни форм та масштабів злочинності сьогодні 
загальновизнана, хоча багато основних катего-
рій кримінологічної науки ще розробляються і не 
отримали схвальних відповідей через дотриман-

ня дослідниками закоренілих теоретичних пере-
конань. [3, с. 229]. Справді, нинішній етап роз-
витку кримінології можна обґрунтовано назвати 
перспективним шляхом появи нових концепцій, 
теорій, напрямів науки покликаних посилити 
значущість і широту предмета та об’єкта кримі-
нології, що згодом переросте у навчально-освіт-
ню сферу та неодмінно буде особливо корисним 
для підготовки майбутніх юристів, представників 
інших спеціальностей. Зважаючи на бурхливий 
розвиток суспільних відносин, коли постійно змі-
нюються просторові межі наукових досліджень 
кримінології через трансформування сфер впливу 
криміногенного елементу, сучасних злочинних 
факторів і загроз, виникають нові її напрями, що 
посилює значущість кримінології на сучасному 
етапі розвитку суспільства, підкреслює її акту-
алізацію. У цих процесах можна з упевненістю 
сказати, що понад півстолітня історія існування 
кримінології як науки на вітчизняних теренах 
трансформувалась, посилила значущість духовної 
сфери розвитку кримінології шляхом актуалізації 
ірраціональних знань. Йдеться про духовно-цін-
нісну складову, взаємозв’язок ідеології та політи-
ки, моралі і моральності, традиційно-звичаєвих, 
культурних форм, тобто усі найбільш актуальні 
аспекти її розвитку на які раніше не завжди зна-
ходилось місце у сфері кримінологічних дослі-
джень через комуністичні гоніння на релігію чи 
ідеологічний плюралізм з отриманням незалеж-
ності, коли приходилось виконувати більш важ-
ливі завдання щодо конструювання криміналь-
но-правових норм і санкцій статей.

Передові методики боротьби зі злочинністю. 
Справедливо сказано, що натовп ніколи не пере-
можеш. Треба вибірково спрямовувати погляд на 
ту чи іншу особистість, яка вирізняється особли-
вою буйністю характеру і, вже з нею проводити 
відповідну навчально-виховну роботу, щоб іншим 
не повадно було. За словами А. Е. Кузнецова, сві-
товий досвід боротьби зі злочинністю свідчить, що 
сьогодні відбувається подрібнення соціологічної 
аналітики і емпірики: кримінологія рухається від 
Чиказької школи, сфокусованої на структурних 
аспектах класової динаміки і заходах соціальної 
політики до поліцейської практики увагу якої 
направлено на стеження за місцями найбільш 
вірогідного вчинення злочину і ловлю конкрет-
ного злочинця [6, с. 299].  Важливо відзначи-
ти, що на злочинність як на соціальну проблему 
звернули увагу тільки в 20-і рр. XX ст., і стало-
ся це в США. Введення сухого закону виклика-
ло зростання організованої злочинності в країні. 
З особливими проблемами зіткнулося місто Чика-
го, значну частину населення якого складали 
люди, що народилися за кордоном, що відрізня-
лися високим споживанням пива. Поставки пива 
велися в це місто в широких масштабах, саме тут 
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виникли конкуруючі групи, зайняті цим бізне-
сом. Сутички між ними призводили до вбивств. 
В 1920-і рр. в результаті зіткнень гангстерських 
банд було вбито понад тисячу осіб. В цей період 
організації гангстерів вже впливали на політи-
ку міської влади, таким чином забезпечуючи 
собі безпеку. Саме представники Чиказької шко-
ли зосередили свою увагу на питаннях оточення 
і його впливу на людину [7, с. 373]. Справді на 
особливу увагу соціуму заслуговує проблема спо-
живання спиртних напоїв молоддю, психіка яких 
ще, так часто, не сформована фізично, духовно 
і морально; паління ними сигарет (широке поши-
рення і мода електроцигарок), популяризація 
кальянної  задурманеності, тотальне татуюван-
ня, що справді уподібнює людину до демонських 
ритуалів, а згодом і залучення до наркотичної 
справи та загалом втягнення молодих особисто-
стей у злочинну діяльність; відбувається руйну-
вання свідомості молоді шляхом розтління сві-
домості, коли підлітки живуть раннім статевим 
життям, всіляке поширення розкутості поведін-
ки, – все це є наслідком деструктивних процесів 
психіки, які згодом виливаються у більш нега-
тивні процеси, які часто і не можна собі уявити. 
І саме головне, що така діяльність стає нормою, 
коли батьки перестають втручатись і реагувати на 
подібні викиди дітей, коли загальне дозволяння 
у вихованні і поведінці згодом переростає у егоїзм, 
тотальну обіду, замкнутість у разі заборон з боку 
старших, а згодом навіть відречення від батьків 
у зв’язку з тотальним пропагуванням прав дити-
ни, а де ж тоді закріплення прав і відповідальності 
батьків, якщо вони допустили виховання мораль-
но зубожілої особистості із вседозволеністю пове-
дінки чи навіть злочинця з особливою зухвалістю.

У цих міркуваннях доречними є слова О. М. Бан-
дурки, О. М. Литвинова: «Тематика злочинності 
спокушає тим, що вона певною мірою стосується 
всіх рівнів людського буття. Навіть обмеживши 
себе завданням розглянути злочин як культурний 
феномен, поставивши питання про місце неадек-
вата в системі духовних цінностей, ми прирікаємо 
себе на чергове фундаментальне переосмислення 
основних кримінологічних питань» [1, с. 9]. 

Причини злочинної поведінки. Причини зло-
чинної поведінки людей продовжують жваво 
цікавити світове наукове співтовариство. Однак 
до теперішнього часу не сформульовані достат-
ньо достовірні теорії, що пояснювали б феномен 
злочинної поведінки. Кримінологи практично 
одноголосно підтримують тезу про те, що в проце-
сі пояснення зазначеного феномена потрібно вра-
ховувати як біологічні, так і соціальні причини. 
Отже, необхідно проводити багатофакторні дослі-
дження причин злочинної поведінки, виявляючи 
ступінь цінності кожного фактора для конкретної 
людини [8, с. 44]. За таких умов, досить важливим 

є аналіз процесу детермінації кримінальної пове-
дінки. Так, причини злочинної поведінки індиві-
дуальні і можуть істотно відрізнятися в кожному 
конкретному випадку. Вони залежать як від біо-
логічних, так і соціальних факторів. Поєднання 
патологічної спадковості, соціального оточення, 
політичних і економічних чинників також може 
викликати злочинну поведінку. Водночас, психо-
логічні аспекти протиправних вчинків врахову-
ються в рамках практично всіх кримінологічних 
теорій у більшій чи меншій мірі. Злочинну поведін-
ку завжди демонструє тільки фізична особа і така 
поведінка, передусім, є проявом психологічних 
деформацій, що виражаються у феномені кримі-
ногенної зараженості. Тому, розуміння її сутності 
дозволить краще визначати характер попереджу-
вального впливу. В результаті з’являється мож-
ливість відповіді на низку важливих питань про 
детермінацію і характер злочинної поведінки, 
причини скоєння злочинів, особливості функціо-
нування психічної сфери, психологічні проблеми, 
комплекси і т. д. Зазначена інформація дозволяє 
оптимізувати способи попередження злочинності, 
спрогнозувати  подальші дії серійних злочинців, 
допомогти у виявленні правопорушників і роз-
слідуванні кримінальних проваджень [8, с. 44].  

Іноземними авторами пропонуються чотири 
ознаки злочинної поведінки, які відображають її 
основні типи. Ці ознаки включають порушення 
наступних заборон: а) заборони держави; б) релі-
гійні та моральні заборони; в) традиційні заборо-
ни; г) заборони зі сфери психології [9]. Очевидно, 
загальне визначення злочинної поведінки має міс-
тити перелік заборон, згаданих вище. У той же час 
таке визначення має істотний недолік, тому що 
воно недовговічне. Той чи інший вчинок з плином 
часу може бути криміналізований або декримі-
налізованим. Також важливо відрізняти злочин-
ність від злочинного діяння [10]. 

Чи є самоконтроль запорукою зниження зло-
чинності? М. Готфредсон і Т. Хирши припуска-
ють, що «високий рівень самоконтролю ефектив-
но знижує ймовірність скоєння злочину і ті, хто 
володіє ним, будуть в значно меншій мірі брати 
участь в злочинних діях у всі періоди життя» 
[11, с. 89]. Отже, чим нижче самоконтроль люди-
ни, тим вища ймовірність прояву його девіант-
ної та злочинної поведінки. Така поведінка, як 
правило, реалізується в рамках найближчого 
оточення. Як відзначають автори, в цьому випад-
ку задоволення складають «гроші – без робо-
ти, секс – без залицяння, помста – без затримок 
в суді» [11, с. 89]. Людям зі зниженим самоконтр-
олем не вистачає старанності, завзятості або напо-
легливості в процесі дій. Вчинення злочину стає 
захоплюючим, ризикованим, емоційним заходом. 
Емоційна канва подій, як правило, розвиваєть-
ся з елементами авантюризму. Вчинені злочини 
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характеризуються мінімальною вигодою, вима-
гають невеликого досвіду планування і нерідко 
призводять до дискомфорту для жертви [12, с. 3]. 
В цих умовах досить важливим є вивчення факто-
рів ризику та методики вимірювання злочинно-
сті, щоб сприяти вирішенню основного завдання 
кримінології – попередження злочинності. Фак-
торами ризику злочинної поведінки є найрізно-
манітніші деформації: розлад поведінки різного 
генезу, відсутність освіти, вплив ЗМІ, знижений 
самоконтроль, низький IQ, антигромадські пере-
конання, збиткова соціалізація, погане вихован-
ня в дитинстві і т.д. Існує велика кількість робіт, 
в яких з різних теоретичних позицій проводиться 
оцінка впливу зазначених чинників на формуван-
ня злочинної поведінки. Злочинність як соціальне 
явище має свої статистичні показники. Ці показ-
ники формуються в правоохоронних органах. 
Використовуючи цю інформацію, створюються 
звіти про злочини, які допомагають загалом кла-
сифікувати злочини за типом і характеристиками 
правопорушника, таким як стать, вік, місце про-
живання [8, с. 44–45].

Заходи з попередження злочинності у держа-
ві. Серед пріоритетів держави, окрім ідеологічної 
та духовно-ціннісної складової спрямованих на 
контролювання поведінки молоді можна назвати 
розвиток концепції «розумне місто». Важливим 
кроком у вдосконаленні інфраструктури, в тому 
числі виробничої, стає розвиток теорії розумно-
го міста. Йдеться про створення інфраструкту-
ри нового типу. Система управління знаннями 
в цьому випадку починається зі збору, зберіган-
ня, коректного використання інформації про тех-
нічний стан і використання всіх типів інфра-
структури, технічних систем, розташованих на 
території, що підконтрольна. На наступному ета-
пі відбувається об’єднання досліджуваних еле-
ментів і користувачів в інтелектуальну систему 
з використанням нових інтернет-технологій [13]. 
Експертні агентства складають рейтинги «розум-
них міст», аналізуючи весь наявний світовий 
досвід. Основні відмінності в підходах до скла-
дання рейтингів полягають в урахуванні техно-
логічних або соціально-економічних параметрів 
розвитку «розумного» міста». В результаті уза-
гальнення можна виокремити наступні критерії 
розвитку «розумного» міста: мобільність і стій-
кість міського управління, рівень життя насе-
лення агломерації, економічний розвиток даної 
території, рівень цифрового розвитку освіти, 
охорони здоров’я, транспорту, фінансів, засобів 
масової інформації. На підставі цих критеріїв 
можна визначити три стадії розвитку «розум-
ного» міста: орієнтир на відповідні технології, 
активне застосування обраних технологій, інте-
грація цих технологій в управління містом (тери-
торією) [14, с. 56].  

Справді, в результаті науково-технічної рево-
люції кінця ХХ  –  початку ХХІ століть сформу-
вався новий вид суспільних відносин – кіберне-
тичні. Вони характеризуються тісним зв’язком 
«людини та машини», яка виражається у ство-
ренні нематеріальних, морально зношуваних 
з часом інформаційних ресурсів. При цьому під 
«машиною» розуміються технічні засоби обробки 
та передачі інформації [15, с. 223]. Сучасний роз-
виток інформаційних технологій сприяє тому, 
що інформація дуже швидкими темпами застарі-
ває. Людина постійно потребує нових поглядів на 
ті чи інші проблеми. Матеріалізм у його нинішніх 
формах, гоніння за багатством не сприяє належ-
ному пропагуванню нематеріальних благ. Водно-
час окремі відносини піддаються моральній зно-
шуваності ціннісних начал. Духовне передання 
інформації шляхом молитов за державу, людей 
не пропагується. Водночас споконвіків відпо-
відь на те, як наші справи, чи як живемо, була: 
«Вашими молитвами». За таких умов потребує 
своєї реалізації духовна протиповітряна оборона 
народу, спрямована на очищення від всього руй-
нівного. Щоб подолати ворога, треба добре знати 
його тактику і стратегію, рівень знань і освічено-
сті. В нинішніх умовах поряд з кібервійськами 
потребують своєї реалізації так звані наукові ана-
літичні війська, здатні переосмислювати важли-
ву наукову інформацію з національних позицій 
та висвітлювати її у найрізноманітніший спосіб, 
особливо шляхом видання інтерв’ю, продукуван-
ня наукових праць, відеоматеріалів задля загаль-
ної корисності державі.

Подальший розвиток кримінології у аспекті 
духовно-ціннісного виховання молоді. Загальний 
тренд змін у актуалізації  кримінології оптимізму 
не додає. Усіма можливими перешкодами вона не 
включається до державних освітніх стандартів 
зі зрозумілих на це політичних мотивів. Очевид-
но, вся освітня сфера послідовно «бюрократіє» 
і дедалі більше трансформується у так звані освіт-
ні послуги, чим віддаляється від виховних цілей 
[3, с. 30]. Безперечно, духовно-моральне вихован-
ня має велике значення у попередженні злочин-
ності. Тут можна виокремити наступні професій-
но-важливі якості: 

– спостережливість; 
– образну, рухову та інші види пам’яті; 
– технічне мислення; 
– просторову уяву; 
– уважність; 
– емоційну стійкість; 
– рішучість; – витривалість; 
– пластичність; 
– наполегливість; 
– цілеспрямованість; 
– дисциплінованість;
 – самоконтроль та ін. [16, с. 215].  
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Говорячи про особливості процесу навчання 
та викладання кримінології крізь призму педаго-
гічних процесів, слід відзначити, що дидактичні 
знання – це знання, які підтверджуються досві-
дом педагогічної діяльності і дають можливість 
описати, пояснити і спрогнозувати педагогічні 
явища. Наприклад, завдяки дослідженням відо-
мо, що відповідно до особливостей сприйняття ті, 
хто навчається, як і всі люди, діляться на аудіа-
лів, тих, які засвоюють інформацію на слух, візу-
алів – у яких найактивніше «працює» зір, і кіне-
стетиків – сприймають матеріал чуттєво, через 
маніпуляції з предметами. Традиційне навчання 
побудовано на вербальній основі (викладач гово-
рить, аудиторія слухає), тобто орієнтоване в основ-
ному на усвідомлення і переробку інформації 
аудіально. При використанні наочності підключа-
ється візуальне сприйняття. Тому до навчального 
процесу найкраще адаптуються аудіали і візуали. 
Кінестетикам доводиться важче всього: якщо не 
враховується специфіка їх рецепції, то вони не 
тільки відчувають значний психологічний дис-
комфорт в освітній установі, а й часто потрапля-
ють в розряд невстигаючих [17, с. 88].  

Звідси, потреба у створенні концептуальних 
основ майбутньої кримінології як інтегратив-
ної науки з перспективним використанням ідей, 
запропонованих та обґрунтованих філософською, 
психологічною (авт. богословською) науками, дає 
підстави говорити про наукові положення, які 
ще не були включені до методології криміноло-
гії, але можуть бути корисними для вирішення 
кримінологічних завдань. За таких умов виникає 
необхідність у виробленні принципово нових під-
ходів до розширення методологічного та теоретич-
ного арсеналу кримінології про об'єднання зусиль 
представників гуманітарних, природничих та точ-
них наук [3, с. 29].   

Навчально-виховні процеси подолання зло-
чинності та негативних тенденцій соціуму за 
методикою А. С. Макаренка та їхнє підсилення 
духовно-релігійною складовою (рольовий ста-
тус особистості у навчально-виховному процесі). 
Наріжний аспект людського «Я», точніше функ-
ція трансценденції людського «Я», найбільш пов-
но виражається у виховному закладі А. С. Мака-
ренка, де отримав потужний розвиток рольовий 
статус людини. Тут існувала складна ієрархія 
суворо не фіксованих, взаємозамінних соціаль-
них ролей, що дозволяло кожному побувати в різ-
номанітних взаємозалежностях, якi збагачували 
рольову координацію і формували вектори соці-
ально-психологічної взаємозалежності як усе-
редині закладу, так і за його межами. Важливе 
значення для процесу розвитку і розширення 
рольового статусу людини мало унікальне яви-
ще – «зведений загін», який дозволяв реалізувати 
найдавніший соціальний принцип «карнавалу», 

коли має місце зміна соціальних ролей, у даному 
випадку – зміна лідерів колективу. Проте дана 
рольова трансформація відбувалася не як одно-
моментний акт, а як постійно діючий колектив-
ний процес. У закладі А. С. Макаренка існувала 
і постійно змінювана роль чергового командира, 
який міг зробити зауваження або дати обов’язкове 
для виконання розпорядження будь-якому члену 
колективу. Таким чином, практично всі діти мали 
можливість керувати своїм оточенням, контро-
лювати певний його аспект, чи навіть увесь кос-
мос свого оточення, який окреслювався межами 
колонії. Крім того, тут жили діти різного віку, якi 
спільно включалися в навчально-трудову діяль-
ність і постійно змінювали одну з основних рольо-
вих послідовностей людини (пов’язану з її віковим 
статусом) в атмосфері найскладнішої і постійно 
мінливої соціальної інфраструктури, зануреної 
в систему тотальної взаємодії і спілкування, яку 
сам А. С. Макаренко називав «педагогікою пара-
лельних дій». До того ж, у закладі постійно функ-
ціонував театр, у діяльності якого брали участь 
практично всі вихованці, що дозволяло їм ще 
більш розширити свій рольовий репертуар, вий-
ти за межі побутових, виробничих, навчальних 
і інших тривіальних соціальних ролей.

Життя ж виховного закладу в цілому регулю-
валося загальними зборами колективу і радою 
командирів, колегіальним органом, рішення яко-
го не міг опротестувати навіть директор колонії 
(принцип «педагогіки колективної дії»). У такий 
спосіб відбувається формування органу єдиної 
колективної волі, що прямо сприймається кож-
ним членом колективу як конкретна, не опосе-
редкована проміжними ланками невідчужена 
соціальна надроль, що втілює в собі принцип 
соціального керівництва згори, яка визначала 
життя колонії і була цілком прозора для участі 
в ній усіх членів колективу. Кожен педагог тут 
ставав повноправним членом колективу (після 
4-місячного випробування) і не мав ніяких соці-
альних привілеїв. Таким чином, в арсеналі соці-
альних ролей, реалізованих у виховному закладі 
А. С. Макаренка, практично не було жодної ролі, 
яка була б відчуженою і недосяжною для членів 
колективу, які взаємодіяли в атмосфері взаємної 
довіри, коли, наприклад, черговий командир зда-
вав рапорт, ніхто не мав права взяти під сумнів 
об’єктивність будь-якого факту з його рапорту. 
Тим самим одержував реалізацію найважливішо-
го принципу гуманістичного виховання – емпатії, 
відкритості, співпричетності і співучасті людини 
в соціальних і природних процесах, що протіка-
ють у зовнішньому середовищі. 

Тут важливим є аналіз виховного середови-
ща, яке створив у своєму закладі великий педа-
гог, адже за ефективністю цей заклад вважається 
неперевершеним (сьогодні існують лабораторії 
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дослідження виховного ефекту педагогічної сис-
теми А. С. Макаренка в Німеччині та Японії, де 
прагнуть зрозуміти, яким чином відбувалася 
«переплавка» малолітніх злочинців, їх докорінна 
трансформація і гармонізація): 100 % всіх вихо-
ванців, які потрапили у цей заклад і пройшли 
його повний «курс», у подальшому не виявили 
рецидивів і не повернулися у своє злочинне мину-
ле. Очевидно, А. С. Макаренко створив найефек-
тивніше розвивально-виховне середовище, яке 
мало потужний «солітонний» ресурс самопідтри-
мування й гармонізації, подібно до нашого Усесві-
ту, який постає вельми усталеною самодетерміно-
ваною структурою. Це стійке виховне середовище 
А. С. Макаренко організував на початках існуван-
ня свого закладу через ситуацію «вибуху» – доко-
рінної зміни перших декількох найбільш «зло-
чинних» вихованців; це привело до того, що 
великий педагог отримав статус «альфа-самця», 
тобто незаперечного лідера – єдиного центру керу-
вання [18, с. 12-13]. 

Аналіз виховної установи А. С. Макаренка 
свідчить, що йому вдалось відповісти кіберне-
тичним особливостям соціального управління. 
З самого початку становлення виховної установи 
педагог стояв у її основ як фундатор, реалізову-
ючи ще один принцип ефективного управління, 
згідно з яким керуючий Центр сам створює систе-
му («принцип Творця») і формує її керуючі меха-
нізми. Пригадаємо, як все відбувалося в колонії 
А. С. Макаренка. Перш за все до неї прибули педа-
гоги-вихователі, які стали базовим інструментом 
управління системи. Потім з’явилися «малолітні 
злочинці» – хлопці 17-18 років (вони являли собою 
більш-менш сформовані злочинні елементи), які 
в результаті спонтанного застосування методу 
«вибуху» виявилися другою (після вихователів) 
передавальною ланкою і середовищем управлін-
ня системи. У наявності – Божественна Трійця: 
Бог-Батько – педагог-Макаренко, Бог-Дух – вихо-
вателі (які несли в собі духовні основи, ідеоло-
гію Батька) і, нарешті, Бог-Син – перші декілька 
вихованців – найбільш авторитетні правоприєм-
ники влади Батька [18, с. 14]. Як бачимо, склала-
ся чітка тріадна логічна ієрархія, яку з погляду 
наукової логіки і математики в 1991 році описав 
академік Раушенбах [19, с. 62–67]. 

Вже після того, як у цю систему потрапляли 
нові «злочинні елементи», вони з нею інтегрува-
лися і адаптувалися до її особливостей. Тут важ-
ливо сказати і те, що у наш час часто лунає кри-
тика на адресу А. С. Макаренка, в якій звучить 
обурення його домінантністю і комуністичною 
тоталітарністю (подібній критиці педагог підда-
вався і з боку його сучасників). При цьому, слід 
сказати, що будь-який педагог створює свою педа-
гогічну систему як соціальний організм в надрах 
певного соціуму і вимушений пристосовувати 

свою систему до соціально-економічних і ідеоло-
гічних умов свого оточення. Так було завжди, у всі 
часи – і у Я. А. Коменського, і у А. С. Макаренка, 
і у В. О. Сухомлинського [18, с. 14].

Релігійні навчально-виховні процеси, атмос-
фера духовності як запорука трансформації осо-
бистостей у державу високого типу і можливостей. 
Спільне подолання труднощів, виконання ролі 
керівника соціальних ролей і процесів, з бачен-
ням проблем і прогалин соціального виховання 
у юному віці може справити неабиякий вплив 
на поведінку і психіку особистості засудженого, 
що згодом відобразиться на рівні його загальної 
соціалізації у людському середовищі. Так, якщо 
у навчально-виховному закладі А. С. Макарен-
ка існував театр, де можна було спробувати себе 
у рольових іграх, то нами пропонується та тери-
торії виправних колоній, та й загалом провідних 
установ, – побудова православних храмів, зважа-
ючи на тисячолітню традицію Хрещення Київ-
ської Русі та утвердження православної культури 
у нашій державі, необхідність її глибокого пізнан-
ня. У переломні періоди збереження української 
державності саме православ’я було об’єднавчою 
силою народу, особливо з подоланням монголо-та-
тарського іга чи спротивом латино-польському 
окатоличенню і васальству за умови  достойної 
відсічі під проводом Богдана Хмельницького 
у національно-визвольному повстанні 1654 року. 
Сьогодні народ також здатен піднятись з колін 
духовної неволі та скованості і об’єднатися, мобі-
лізуватись у вирішенні внутрішніх і зовнішніх 
конфліктів та розчарувань, особливо що стосу-
ється реальної російсько-української і так званої 
«духовної, невидимої» війни, результатом яких 
є бажання духів злоби погубити людські душі. 
У цих процесах обов’язковою є повага до звичаїв, 
традицій, націй і народностей, які проживають 
на території України та багатьох держав, де своє 
місце у відповідній ієрархії займає кожний, відпо-
відно до принципу соціальної справедливості, а не 
«торжества незаконно награбованого».

Важливо щоденно служити Божественну літур-
гію, яка подібно вибуху атомної бомби очищає все 
навкруги (божественна енергія – якої не руйнівна, 
а така, що будує, животворить, об’єднає, зміцнює, 
настановляє на діла благі і божі). Головне – залуча-
ти дітей, старших до справ Церкви, бути її алтар-
никами, у всьому допомагати священнику, робля-
чи спільну добродійну справу служіння ближнім 
у хоспісах, допомоги одиноким, тощо. Коли такі 
соціальні ролі та служіння бачиш на власні очі, 
співпереживаєш їм, Божественна Благодать неод-
мінно відвідує і переповнює людину. Тому так 
важливо поглянути на вказану проблему з пози-
цій духовно-релігійної обізнаності та виховано-
сті на засадах ознайомлення з діяльністю Церкви 
Христової як боголюдського організму, яка об’єд-
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нює в собі Церкву Небесну Торжествуючу та Зем-
ну – Войовничу проти сил зла і його послідовни-
ків. Зауважимо, що не кожна церковна інституція 
може називатись Церквою Христовою, а лише та, 
яка має спадкоємність від апостольських часів.

Слід наголосити, що наріжним каменем пре-
ображення людини є навчально-виховна практи-
ка з самого раннього віку у так званому закладі 
духовної освіти домашньо-родинного типу, чи 
соціального оточення, де рівень високості та осві-
ченості залежить від генотипу людини, а голов-
не «принципу матері: не та, що народила, а яка 
виховала». Він формується ще з часу, коли бать-
ки охрестили і регулярно причащають дитину 
у Храмі, згодом з допомогою і появою перших слів 
на устах, коли вони отримують потужний духов-
ний заряд, завдяки молитовному стану дають 
потенціал життя, докорінно змінюють життєвий 
устрій, шлях і статус особистості. Тут існує склад-
на ієрархія досягнень духовних рівнів, залежно 
від внутрішнього (духовного) стану та фізичного 
подвигу, який звершується, інакше кажучи, жит-
тєвого хреста, який несе людина чим піднімається 
на вищі щаблі духовності, котрі щоразу збагачу-
ють її, сприяють кращій координації у соціаль-
ному середовищі і формують вектор подальшого 
розвитку людської особистості, залежно від розу-
міння смислу життя, від одкровень наставника 
та його загальної обізнаності чи впливу найближ-
чого соціального оточення.

Очевидно, на процес розвитку людської осо-
бистості і ступінь розширення її кругозору має 
неабиякий вплив успішність виконання життє-
вої місії та статус авторитетності особистості-лі-
дера і, як наслідок, унікальне явище – кількість 
послідовників, що дозволяє реалізувати кожного 
разу нові завдання і плани, чим супроводжується 
успішність виконання життєвої місії на тому чи 
іншому поприщі, коли змінюється відношення 
до людей, відбувається загальне світоглядне пере-
ображення. Такі процеси проходять не як одномо-
ментний акт, а як постійнодіючий колективний 
процес впливу одних особистостей на інших, коли 
в результаті  конкурентних досягнень вдається 
досягти неабияких успіхів.

Розумна конкурентна критика дає орієнтир 
у якіснішому виконанні завдань, що є стимулом 
до самосвідомості, конкурентної боротьби, коли 
оточення вбирає в себе той чи інший аспект вихо-
вання або навіть всю атмосферу обстановки, що 
згодом незвичайним чином впливає на більшість, 
та поширюється далеко за межі соціальної спіль-
ноти. В даному випадку вік не важливий, інколи 
малолітні мають ясніші знання до релігійного 
знання та осяяння, ніж дорослі, – спільно вико-
нуючи те чи інше завдання, щоразу змінюючи 
релігійний статус, коли останні будуть першими, 
а перші  –  останніми (Мф. 19:30),  направляючи 
усі сили у послідовний процес виховання особи-

стості, зважаючи на її вікові та оціночні особли-
вості суджень в духовній атмосфері найскладні-
шого типу – Церкві Христовій, благословляючи 
Господа на всякому місці «владичества» його (Пс. 
102:22), враховуючи постійно мінливу соціальну 
обстановку, занурення у внутрішні світи, систему 
взаємодії та спілкування. За словами ап. Павла, 
«для всіх я був усім, щоб спасти деяких» (1 Кор. 
9:22), тобто для немічних немічним, для іудеїв 
іудеєм, для елліна елліном, для дитини дитиною, 
для язичників язичником, щоб лише при нагоді 
засвідчити про справи Господні. 

Наявність Храму рукотворного розпочина-
ється з Храму душі, з домашньої Церкви – сім’ї, 
що дозволяє брати участь у практиці вихован-
ня з допомогою не просто слів, а високих духов-
них станів передусім серцевих відчуттів, розуму, 
відкриттів і обізнаності, глибше розширюючи 
власний кругозір, який дає можливість вийти за 
межі повсякденних хлопотів, заглибитися у висо-
кі обрії духовних світів. Життя у такому ритмі 
безпосередньо впливає на психіку та свідомість 
багатьох, шляхом загальності зібрань, авторитет-
ності старших. Вплив на особистість з допомогою 
молитви, праці, навчання та виховання формує 
єдину колективну волю, що сприймається більші-
стю, як конкурентна боротьба і перевага у подви-
гах заради досягнення відповідного рівня духов-
ної обізнаності та досконалості, щоб не піддатися 
мінливості світу цього, переймаючи  авторитет 
житій святих, коли кожен із них вже прожив свій 
земний шлях та є еталоном у наслідуванні; коли 
принцип наставництва, соціального керівництва 
та служіння є визначальним завдяки практиці 
самого життя Храму, який є відкритим для всіх 
і кожного, де кожен член Церкви є бажаним і пов-
ноправним прихожанином, знаходиться на тому 
чи іншому рівні духовності чи гріховного ста-
ну, що загалом потребує безперервної роботи над 
собою, звершення подвигів, щоб мати ті чи інші 
привілеї в соціумі та добрі справи для вічності.

В арсеналі духовного життя немає нікого не 
потрібного, адже, за словами ап. Павла, у вели-
кому будинку є посуд не лише золотий і срібний, 
а й дерев’яний  та глиняний (2 Тим. 2:20). Тобто 
одні по Благості Божій мають великі дари і талан-
ти, а другі ж не володіють особливими здібностя-
ми, часто відіграючи в житті Церкви навіть біль-
шу роль і значення за своє смирення та убогість 
душі. Тому не належить оцінювати людей за їхні-
ми зовнішніми ознаками, а скоріше внутрішні-
ми достоїнствами. Водночас, немає недосяжного 
духовного рівня, він щоразу змінюється у міру 
рішучості людини, бажання переміни власного 
життя, якою б недосяжною поставлена ціль не 
була. У спільній взаємодії та спілкуванні, досяг-
нення того чи іншого рівня стає можливим, від-
критим і доступним для всіх. Більше того, рівень 
намоленості Храму залежить від кожного прихо-
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жанина. Відповідна неземна атмосфера відчува-
ється обов'язково. Тоді людина долає сотні і тисячі 
кілометрів, щоб потрапити до того чи іншого міс-
ця святості. Вибудовується взаємна довіра один 
до одного, до священнослужителів. Коли навіть 
один із членів церкви відпав, усі співпереживають 
і моляться за нього, де ніхто не має права бути від-
кинутим у разі покаяння, підданим докорам, дію-
чи за принципом «не суди і не судимий будеш, яким 
судом судите, таким і будете судимі, і якою мірою 
міряєте, такою і вам відміряється» (Мф. 7, 1-2).

Поза всяким сумнівом, відкритість Храму 
залежить від ступеня впливу отриманої інформа-
ції на свідомість, а також різноманітних життєвих 
ситуацій та бажання докорінної переміни життя, 
не відкладаючи на завтра те, що можна зробити 
сьогодні. Тим самим отримуючи реалізацію най-
важливіших принципів і результатів виховання 
у Храмі, коли людська природа розчулена глибо-
ким перейняттям церковних піснеспівів, співпе-
реживанням людській біді і горю, а також відчут-
тям атмосфери і висоти Духу інших особистостей. 
Саме у Церкві Христовій те чи інше слово має 
у рази більшу силу і здатне розтопити найбільш 
закам’янілі серця, тому так важливо відвідувати 
храм. Праведний Іоанн  Кронштадський говорив: 
якщо зібрати коштовності усього світу і поклас-
ти на одну чашу терезів, а на іншу Божественну 
Літургію, то чаша Божественної літургії перева-
жить [20]. Святому, на наш погляд, у «Слові про 
Божественну літургію»  вдалось найбільш влучно 
пояснити, що це за дійство, вище всіх земних сти-
хій і дарувань. Справді, коли Бог всюдисущий, то 
навіщо ходити до Церкви? Так, наприклад, у всій 
атмосфері є вода, але коли нам хочеться пити, 
ми шукаємо джерело чи колодязь. Тому прин-
цип відкритості та співпричетності до кожної 
особистості у духовних та соціальних процесах 
і переживаннях, об’єднаний спільними молитва-
ми один за одного, відображається на зовнішньо-
му середовищі, вихованості, культурі, загальній 
освіченості людини. Тут важливим є аналіз само-
го середовища, особливе місце в якому займають 
високодуховні особистості, рівень освіченості 
яких видний за їхнім образом мислення (за Сокра-
том, «заговори, щоб я тебе побачив») та відобра-
жається зовні дивним чином, де діють абсолютно 
інші закони духовного життя, коли обновляється 
гріховна природа людини і бачиться нею величез-
на кількість гріховностей, що є запорукою досяг-
нення подальших високих духовних станів.

Рівень духовності Храму та його загальна 
привабливість і атмосфера Духу залежить не від 
убранств, а намоленості, коли він є неперевер-
шеним у духовному смислі та збирає звідусіль 
прихожан навколо старця-духівника, який допо-
магає Словом, молитвою. Таким чином, церква 
лікує людські душі, вона є запорукою високих 
відкриттів і майстерності, успіху та ентузіазму, 

де йде постійне навчання, щоб зрозуміти, яким 
чином скласти найважливіший іспит життєвої 
школи, пройшовши достойно двадцять митарств 
основних гріхів, щоб в змозі  покрити їх чесно-
тами і, так би мовити, «перепливти вогненну 
ріку в очікуванні бажаного раю». Така вихо-
ваність розпочинається із наймолодшого віку, 
коли докорінна трансформація і гармонізація 
стосується абсолютно всіх, хто бачить себе у Хра-
мі, хто дивним чином потрапив до нього і прохо-
дять кожного разу новий курс переосмислення 
духовності з позицій життєвого досвіду і віку.

Храм є своєрідним ресурсом самопідтримки 
й гармонізації відносин, адже усе у Вселенній 
взаємопов’язано. Це сіль землі, куди стікають-
ся усі. Це бажане Царство Небесне, що бачить-
ся далекоглядним маяком Церкви Христової як 
корабля духовного спасіння у бурхливому морі 
земного життя. Головне, знову не натрапити на 
ті самі пастки духовного падіння та спустошен-
ня, не повернутися у гріховне минуле. Очевидно, 
Храм є найефективнішим засобом  духовно-ви-
ховного, релігійно-навчального середовища, який 
має потужний енергетичний заряд. Він постає 
досить усталеною традиціоналістською,  самоде-
термінованою структурою поєднання небесного 
та духовного світів. Це стійке виховання настіль-
ки впливає на середовище, атмосферу оточуючих, 
що перемінює життя всього суспільства. Напри-
клад, створює своєрідний духовний вибух через 
ситуацію з біснуватими, коли у повсякденному 
житті це нормальні люди, а в Храмі починають 
кричати несвоїми голосами, де гріховна природа 
проявляється у «тіпанні» у різні сторони. У тако-
му разі виникає необхідність, докорінної пере-
міни себе шляхом сповідування гріхів та регу-
лярного причастя, щоб погасити ворожі напади 
похотей лукавого. Боротьба зі злими, невиди-
мими духами можлива, коли священнослужи-
тель досяг рівня святості, отримав дар високо-
духовної особистості, тобто здобув незаперечний 
авторитет у духовному світі шляхом досягнення 
високого ступеня смиренності, проти якого вони 
не можуть повстати, з чим не можуть боротись 
і тремтять, перед силою Божою і Його премудрі-
стю. Найчастіше священнослужитель прихо-
вує свої духовні стани і рівень здобутої святості, 
щоб його праведність не була помітною для люд-
ського ока, діючи за словами Спасителя. Нікому 
не кажіть, що сотворив вам Господь (Мф. 17:9).

З самого початку становлення Церкви Христо-
вої вона увінчалася кров’ю мучеників, які зачис-
лені до лику святих і є великими помічниками 
християн у життєвих обставинах. Тому у ХХ–ХХІ 
столітті, як це наглядно спостерігається, ворог 
роду людського обирає не тільки фізичну, а й духов-
ну війну, завдяки широкому розповсюдженню 
інформаційних технологій. У нинішньому світі 
важливо, щоб Церква Христова була тим рятівним 
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кораблем, який не потопає, а чітко тримає курс до 
маяка, яким є Христос, через якого можна досяг-
ти Царство Небесне. Головне – устояти у спротиві 
світським спокусам на основах православ’я, як 
фундатори, будівничі храмів Душі, реалізуючи 
важливий принцип – ефективне керування про-
цесами за допомогою атмосфери намоленості, 
благодаті за серцем, а не людським мудруванням 
і зверхністю. У такому разі створюється атмосфе-
ра «Творця», де успішно функціонують механіз-
ми не зовнішнього, а внутрішньо-духовного світу.

Спонукаючим засобом приходу до храму дорос-
лих є діти, за яких існує співпереживання, щоб 
вони виросли добрими господарями своєї зем-
лі, відшукали себе у житті, займались улюбле-
ною справою, були вихованими особистостями, 
законослухняними громадянами суспільства 
і усвідомлювали б головне – як спасти свою без-
смертну душу, найдорогоцінніший скарб земно-
го життя. Вже з раннього віку вони являють між 
собою більш-менш сформовані зв’язки шляхом 
участі у недільних школах, спільних піснеспівах, 
заняттях, що неабияк об’єднує майбутні колек-
тиви. Будучи молодою генерацією та продовжу-
вачами добрих традицій і звичаїв свого родоводу, 
діти запобігають соціальним вибухам суспіль-
ства, є наступниками після старшого покоління, 
передавальною ланкою і рушійною силою змін 
на краще, посередниками між атмосферою сім’ї 
та соціальним  середовищем, заради вироблення 
інструментів управління системою суспільства. 
Діти несуть у собі духовні основи ідеології бать-
ків, у бездоганному виконанні Заповідей Божих, 
є правонаступниками майбутнього суспільства.

Діючи за методом тріади існування світу, окре-
мі особистості у силу свого рівня духовності є тими 
благодатними провідниками, через яких переда-
ється воля Божа на Землі (це старозавітні і ново-
звітні пророки, святі, а також правителі). У світі 
Бога Отця, Сина і Святого Духа, де найкращим 
аналогом Трійці є «сонце, світло і тепло», утворю-
ється благодатний устрій побудови Царства Божо-
го на землі за божественними законами, де усі 
співпереживають за справу людського спасіння, 
коли складається чітка, логічна ієрархія бачення 
світу з божественних начал і позицій, з погляду 
духовної логіки і наукових відкриттів. За таких 
умов Храм є інструментом, базисом для духов-
ного спасіння. Коли до нього потрапляють нові 
особистості, вони активно інтегруються у духовне 
життя, подібно як через крапельницю лікарство 
вливається в посудину, набуваючи кольору крові 
і адаптуючись до її особливостей. Те ж саме відбу-
вається, коли людина причащається Животворя-
щих Христових Таїн – Божественних Тіла і Крові 
Спасителя, дивним чином на духовному рівні йде 
постійна переміна людської особистості.

Тут важливо усвідомити, що у наш час лунає 

критика на адресу Церкви Христової, звучить 
обурення щодо її діяльності. Однак це лише 
спроба очорнити боголюдський організм, – Храм 
Божий з боку сучасної вседозволеності, коли поки 
вдосталь їжі і багатств, а у випадку тривоги буде-
мо звертатись до Бога, подібно як це відбулось 
у понад трирічну засуху за життя пророка Іллі (на 
війні атеїстів немає, і голод, піст допомагає при-
йти до тями). Коли  лунають вибухи сотні, тисячі 
поранених і вбитих, там інша атмосфера царить. 
Церква як Дім Божий утворює свою певну бого-
словську і духовну  систему та атмосферу, як соці-
альний  організм і в умовах доступності, відкрито-
сті суспільного життя кожен може відвідати той 
Храм, який йому до вподоби, близький по духу, 
коли зручно пристосовувати своє життя до систе-
ми критеріїв і вимог священнослужителя у міру 
свого духовного зростання. Священнослужителі 
повинні зробити усе можливе, щоб на Страшному 
Суді сказати благочестиві слова, – ми зробили все 
від себе залежне задля справи людського спасін-
ня, перебували і молились у Храмі постійно, адже 
обрали богорятівну місію людей на землі.

Особливості церковного життя безпосередньо 
впливають на державно-управлінські процеси. 
Причому соціально-економічні та ідеологічні умо-
ви особливим чином не позначаються на церковній 
атмосфері. Церква Христова одна, єдина і неподіль-
на. Гріховна система просто не має ні природного, 
ні морального права на існування, у протилежному 
разі вона повинна переродитися з безблагодатної 
інституції у Церкву як боголюдський організм, яка 
також багато залежить від милості Божої, бажання 
противитись єретичним поглядам тощо. Свідчен-
ням безблагодатності Церкви є велика кількість 
храмів Європи, які тотально закриваються або 
перелаштовуються під найрізноманітніші устано-
ви, часто не християнського типу, що і є наслідком 
морального зубожіння народу. Тут пролягають 
дуже тонкі соціальні та богословські грані. Необ-
хідно оглянутись у минуле, те, як жили христия-
ни у перші віки. Головне розвинути у собі бажання 
прибігати до покаяння, не оскверняти світ власни-
ми нечестивими справами.

Висновки. В умовах краху державної ідеоло-
гії, зубожіння духовності, в аспекті істинності 
та справжності віри, яка найчастіше трансформу-
ється в обрядовість та підмінюється ідеологією – 
такий стан наповнює новим змістом різноманітні 
види суспільних відносин і створює аргументова-
ні підстави для осмислення кримінології з пози-
цій духовно-ціннісної складової, що є необхідним 
та закономірним процесом, адже кримінологія 
є чи не єдиним науковим утворенням філософ-
ського спрямування дисциплін кримінально-пра-
вового блоку і покликана й надалі торувати цей 
шлях у напрямку вироблення кримінологічної 
та кримінально-правової політики держави крізь 
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призму духовно-культурної та ціннісної складо-
вої, пріоритетом якої є найкращі досягнення сві-
тових цивілізацій у боротьбі зі злом, покликані 
бути трансформаційним майданчиком якісних 
змін, особливо що стосується подолання негатив-
них проявів злочинності, використовуючи комп-
лексно-дослідницький методологічний інстру-
ментарій у руслі міждисциплінарності, заради 
вироблення, встановлення, оформлення юри-
дично значущих фактів у найрізноманітніших 
галузях і сферах людської діяльності, наукового 
і практичного життя. Така діяльність вже давно 
і стабільно виходить за межі боротьби, направлена 
на профілактику, що сприяє дедалі більшому роз-
ширенню предметної сфери досліджень суспільно 
значущих відносин, що потребують конкретного 
ситуаційного правового врегулювання. 

Говорячи про духовно-моральне виховання 
молоді, слід зазначити, що основний принцип 
і девіз кожного педагога «навчаючи – виховуй, 
а виховуючи – навчай». Студентів духовних шкіл 
(семінарій та академій), як відомо, звуться вихо-
ванцями. Бачимо, що сучасна система освіти усі-
ма можливими способами бореться з вихованням. 
Виховання в освіті – це земля, яку треба підготу-
вати для посіву зерна, тобто навчання. Тестів не 
достатньо, щоб бути спеціалістом. Значно важли-
вішими є людські та професійні якості вихован-
ня, котрі дають навчальні заклади. Цим хочеться 
привернути увагу до виховання в освітніх закла-
дах, відходу від закостенілих за своєю суттю 
послуг і переходу до служіння, котре у всі часи 
є найвищим благом і цінністю людства. Держа-
ва має служити людині, а людина, своєю чергою, 
зобов’язана служити державі. Така взаємодія, 
власне, і є основою сучасної юриспруденції, що 
забезпечить формування нової концепції право-
розуміння в аспекті виявлення духовної сутності 
права як засадничої підвалини, подальшого роз-
витку сучасної системи наук. 

Навчально-виховні процеси у всі часи є визна-
чальним завданням та змістом, тим майданчи-
ком, де твориться майбутнє народностей, націй; 
визначається смислове навантаження існуван-
ня людини на Землі. Неабияке значення мають 
вихователі на шляху солідарності українського 
суспільства, щоб скрізь і у всьому свідчити про 
високі ідеї Божественного задуму, служіння усім. 
Раніше повага до старших була надзвичайно вели-
кою через силовий підхід у вихованні. Сьогодні ж 
вседозволеністю змінені пріоритети, коли повага 
до Вчителя у школі зведена нанівець, а головним, 
як виявляється, є права дитини, а не людини, яка 
прожила життя та має багатий досвід. Виховання 
дітей на благочесті, пам’яті предків, їхніх героїч-
них подвигів і протистоянь негативу є тим добрим 
ґрунтом, де зароджується істинність навчання на 
основі духовно-ціннісних начал.
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ПУБЛІЧНІСТЬ ЯК ОБСТАНОВКА ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ, 
ПЕРЕДБАЧЕНОГО Ч. 1 СТ. 111-1 КК УКРАЇНИ

Статтю присвячено дослідженню ознаки публічності, як обстановки вчинення кримінального проступку 
передбаченого ч. 1 ст. 111-1 КК України. Аналізуються форми прояву публічності, а також її вплив на суспільну 
небезпечність вчинюваного діяння. Акцентується увага, що кримінально-правове значення у ч. 1 ст. 111-1 КК 
України має не будь-який вид обстановки вчинення діяння, а якась конкретна її форма або якась окрема її влас-
тивість. У даному випадку законодавець вказує не на обстановку взагалі, а більш предметно, використовуючи 
семантичні можливості, закріплює її без використання терміну «обстановка» – окремим словом чи словосполу-
ченням. Констатовано, що заперечення або заклики вчиняються в умовах публічності, а публічність в окремих 
випадках визначає ті умови, в яких вчиняється кримінально-протиправне діяння, тобто характеризує обстановку 
його вчинення. Зазначено, що публічність як обстановка вчинення кримінального проступку – це умови вчинен-
ня дій в усній чи письмовій формі з метою поширення інформації максимально широкому колу осіб. Зокрема, 
встановлено, що ознака «публічності», визнається криміноутворювальною через те, що характеризує згадані 
вище дії як такі, які мають підвищену суспільну небезпеку. З’ясовано значення обстановки в досліджуваному 
аспекті яке полягає в тому, що вчинення в умовах публічності відповідних висловлювань, про які йдеться у ч. 1 
ст. 111-1 КК України, надає цьому діянню якості кримінально протиправного, хоча при цьому обстановка не має 
безпосереднього відношення до настання шкідливих в соціальному плані наслідків і не зазнає будь-яких небажа-
них змін. Такого значення обстановка набуває в тих випадках, коли вона відображається на соціальній цінності 
діяння в результаті чого діяння, має потребу в попередженні саме засобами кримінально-правового характеру.

Ключові слова: обстановка вчинення кримінального проступку, публічність, заперечення, заклик, суспільна 
небезпечність. 

Maslova O. O. PUBLICITY AS A SETTING FOR COMMITMENT OF THE CRIMINAL OFFENSE PROVIDED FOR 
IN PART 1 OF ART. 111-1 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE

The article is devoted to the investigation of the sign of publicity, as the circumstances of the commission 
of a criminal offense provided for in Part 1 of Art. 111-1 of the Criminal Code of Ukraine. Forms of manifestation 
of publicity are analyzed, as well as its influence on the public danger of the committed act. It is emphasized that 
the criminal law meaning in Part 1 of Art. 111-1 of the Criminal Code of Ukraine does not have any kind of situation 
of committing the act, but some specific form of it or some separate property of it. In this case, the legislator does 
not indicate the situation in general, but more objectively, using semantic possibilities, establishes it without using 
the term «situation» - with a separate word or phrase. It has been established that objections or appeals are made in 
conditions of publicity, and publicity in some cases determines the conditions in which a criminal offense is committed, 
that is, it characterizes the environment in which it is committed. It is noted that publicity as a setting for committing 
a criminal offense is the conditions for committing actions in oral or written form with the aim of disseminating 
information to the widest possible range of people. It has been established that the sign of «publicity» is recognized 
as a criminal offense since it characterizes the above-mentioned actions as having an increased public danger. The 
meaning of the situation in the investigated aspect is clarified, which consists in the fact that the making of relevant 
statements, referred to in part 1 of Art. 111-1 of the Criminal Code of Ukraine, makes this act criminally illegal, 
although the situation is not directly related to the onset of socially harmful consequences and does not undergo any 
undesirable changes. The situation acquires such significance in those cases when it is reflected in the social value 
of the act, because of which the act needs to be prevented precisely by means of a criminal law nature.

Key words: circumstances of committing a criminal offense, publicity, denial, appeal, public danger.
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Постановка проблеми.  Розпочата 24 лютого 
2022 р. повномасштабна збройна агресія РФ про-
ти України зумовила нагальну потребу у введен-
ні Указом Президента України від 24.02.2022 р. 
№ 64/2022 [1] що затверджений Законом України 
від 24.02.2022 р. № 2102-ІХ [2] правового режи-
му воєнного стану. Закон України «Про правовий 
режим воєнного стану» від 12.05.2015 р., № 389-
VIII [3], визначає воєнний стан як особливий право-
вий режим, що вводиться в Україні або в окремих її 
місцевостях у разі збройної агресії чи загрози напа-
ду, небезпеки державній незалежності України, її 

територіальній цілісності та передбачає надання 
відповідним органам державної влади, військо-
вому командуванню, військовим адміністраціям 
та органам місцевого самоврядування повнова-
жень, необхідних для відвернення загрози, відсі-
чі збройної агресії та забезпечення національної 
безпеки, усунення загрози небезпеки державній 
незалежності України, її територіальній ціліс-
ності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, 
обмеження конституційних прав і свобод людини 
і громадянина та прав і законних інтересів юридич-
них осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
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У пункті 3 Указу Президента зазначено, що 
на період дії правового режиму воєнного стану, 
можуть обмежуватися конституційні права і сво-
боди людини і громадянина, передбачені статтями 
30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції України, 
а також вводитися тимчасові обмеження прав 
і законних інтересів юридичних осіб в межах 
та обсязі, що необхідні для забезпечення можли-
вості запровадження та здійснення заходів пра-
вового режиму воєнного стану, які передбачені 
частиною першою статті 8 Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану». 

У Конституції України закріплено, що «кож-
ному гарантується право на свободу думки і слова, 
на вільне вираження своїх поглядів і переконань» 
(ч. 1 ст.  34). 

Свобода, у широкому філософському розумін-
ні – природний стан спільноти або окремої люди-
ни, який характеризується можливістю діяти на 
власний розсуд; у вузькому розумінні – суб’єктив-
на можливість людини і громадянина здійснюва-
ти або не здійснювати певні дії, що ґрунтуються 
на його конституційних правах і свободах.

Свобода слова, право громадян та їх організа-
цій вільно висловлювати свої погляди усно або 
через засоби масової інформації, відтворювати 
і витлумачувати об’єктивну дійсність відповід-
но до своїх поглядів та уподобань, не порушуючи 
законів держави [4, с. 128]. 

Свобода вираження поглядів гарантується 
і Конвенцією про захист прав людини і осново-
положних свобод (далі – Конвенція). Відповід-
но до ч.1 ст. 10 Конвенції  кожен має право на 
свободу вираження поглядів. Це право включає 
свободу дотримуватися своїх поглядів, одержу-
вати і передавати інформацію та ідеї без втру-
чання органів державної влади і незалежно від 
кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам 
вимагати ліцензування діяльності радіомовних, 
телевізійних або кінематографічних підпри-
ємств. Разом з тим у ч. 2 ст. 10 Конвенції вста-
новлюється, що здійснення цих свобод, оскільки 
воно пов'язане з обов'язками і відповідальністю, 
може підлягати таким формальностям, умовам, 
обмеженням або санкціям, що встановлені зако-
ном і є необхідними в демократичному суспіль-
стві в інтересах національної безпеки, територі-
альної цілісності або громадської безпеки, для 
запобігання заворушенням чи злочинам, для 
охорони здоров'я чи моралі, для захисту репута-
ції чи прав інших осіб, для запобігання розголо-
шенню конфіденційної інформації або для під-
тримання авторитету і безсторонності суду [5]. 

Свобода слова не є безмежною, проте її обме-
ження повинні бути встановлені законодавчо. 
Обмеження конституційних прав і свобод грома-
дян відбувається правомірно, на підставі введено-
го правового режиму воєнного стану і може бути 

здійснене шляхом визнання суспільно небезпеч-
ними певні види діянь із встановленням кримі-
нально-правових заборон. 

В умовах воєнного стану, активних бойових 
дій та тимчасової окупації російськими військами 
значної частини території України реалізація пра-
ва на «свободу думки і слова, на вільне вираження 
своїх поглядів і переконань» (ч.1 ст. 34 Консти-
туції України) було обмежено. Це пов’язано, на 
жаль, з аморальною діяльністю деяких громадян 
нашої держави, що виявляється у запереченні 
збройної агресії проти України, різних формах 
співпраці та підтримку рішень окупаційної адмі-
ністрації держави-агресора тощо.

Наукове дослідження проблеми знайшло 
своє відображення у працях Н.О. Антонюк, 
В.В. Гапончука, Р.О. Мовчана, Є.О. Письменсько-
го, М.А. Рубащенка та інших. 

Мета статті полягає у дослідженні криміналь-
но-правового значення ознаки публічності як 
обстановки вчинення кримінального проступку 
передбаченого ч. 1 ст. 111-1 КК України. 

Основні результати дослідження. Є. О. Пись-
менський зазначає, що таке протиправне явище, 
як колабораціонізм на території нашої держави 
є наслідком окупації РФ частини території Укра-
їни. Зауважу, що збройна агресія РФ проти Укра-
їни розпочалася ще у 2014 р. з тимчасової окупа-
ції Автономної Республіки Крим, м. Севастополь 
та окремих районів у Донецькій і Луганській 
областях. Справедливо наголошує Є. О. Пись-
менський, що вчинену агресію проти України аж 
ніяк не можна розглядати як випадкову або таку, 
що зумовлена збігом обставин. Вона була цілком 
спланованою, шляхом використання нетрадицій-
них методів гібридної війни (інформаційно-про-
пагандистська, історіософська, конфесійна війни; 
наступ на українську мову та культуру). Мож-
на стверджувати, що ця підготовка, утворюючи 
відповідний елемент гібридної війни, із-поміж 
іншого мала на меті забезпечити перспективу 
лояльності населення України до загарбника. 
У підсумку відбувається поступова легітимізація 
колабораціонізму у свідомості людей, які залиши-
лися на окупованих територіях [6, с. 34; 37].

Враховуючи вищезазначене безсумнівним 
і цілком необхідним було ухвалення Верховною 
Радою України рішення про запровадження кри-
мінальної відповідальності за колабораційну 
діяльність. 

15 березня 2022 року  набув чинності Закон 
України від 03.03.2022 р. № 2108-ІХ [7] «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо встановлення кримінальної від-
повідальності за колабораційну діяльність» 
(далі – Закон № 2108-ІХ), яким Кримінальний 
кодекс України [8] (далі – КК України) було 
доповнено ст. 111-1 «Колабораційна діяль-
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ність», яка складається з восьми частин, з яких 
частини 1-7 передбачають основні склади кри-
мінальних правопорушень, а у ч. 8 йдеться про 
кваліфікований склад до того ж передбачено 
примітку, яка складається з чотирьох пунк-
тів.  Частини цієї статті розміщені за градацією 
суспільно небезпечного діяння: починаючи від 
кримінальних проступків (ч. 1, ч. 2 ст. 111-1 КК 
України) і завершуючи особливо тяжким злочи-
ном (з ч. 3 по ч. 8 ст. 111-1 КК України розміще-
но нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі злочини). 

Не вдаючись до аналізу всіх складів криміналь-
них правопорушень, передбачених ст. 111-1 КК 
України зверну увагу лише на обов’язкові ознаки 
об’єктивної сторони кримінального правопору-
шення передбаченого ч.1 ст. 111-1 КК України. 
З об’єктивної сторони вказаний склад криміналь-
ного правопорушення є формальним, тобто кри-
мінальне правопорушення вважається закінче-
ним з моменту вчинення суспільно небезпечного 
діяння, незважаючи на настання чи ненастання 
суспільно небезпечних наслідків та належить до 
проступків, оскільки за його вчинення передба-
чено основне покарання у виді позбавлення права 
обіймати посади або займатися певною діяльністю 
на строк від 10 до 15 років. 

У зв’язку з ухваленням Закону № 2108-ІХ 
у ч. 1 ст. 111-1 КК України було передбачено кри-
мінальну відповідальність за дії у вигляді публіч-
них висловлювань – заперечень або закликів 
в одній із таких форм: 

1) Публічне заперечення громадянином Укра-
їни:

- здійснення збройної агресії проти України;
- встановлення та утвердження тимчасової оку-

пації частини території України; 
2) Публічні заклики громадянином України 

до:
- підтримки рішень та/або дій держави-агресо-

ра, збройних формувань та/або окупаційної адмі-
ністрації держави-агресора;

- співпраці з державою-агресором, збройними 
формуваннями та/або окупаційною адміністраці-
єю держави-агресора;

- невизнання поширення державного сувере-
нітету України на тимчасово окуповані території 
України. 

Вчинення хоча б одного з перелічених аль-
тернативних діянь слугуватиме підставою для 
притягнення особи до кримінальної відповідаль-
ності. Відповідно до Великого тлумачного слов-
ника сучасної української мови, заперечення – це 
заява про незгоду з ким-, чим-небудь, доказ про-
ти чогось; спростування чого-небудь; невизнання 
існування, значення, доцільності чого-небудь; 
знищення, подолання, заміна старого новим, 
попереднього наступним у процесі поступального 
розвитку; те, що своєю появою, самим фактом сво-

го існування заперечує що-небудь, свідчить про 
його неспроможність [9, с. 411].

Заперечення (публічне) здійснення збройної 
агресії проти України, встановлення та утвер-
дження тимчасової окупації частини території 
України становить таку поведінку, що полягає 
у відкритому вираженні думки про те, що зазна-
чені факти є такими, які реально не встановлені 
або відсутні, а так само відкритому спростуванні 
цих фактів [10, с. 25]. 

У словнику сучасної української мови заклик 
визначено як, «прохання, запрошення прийти, 
приїхати, з’явитися куди-небудь; звук, вигук, що 
кличе, закликає; звертання до певної групи людей, 
у якому в стислій формі висловлено провідну ідею 
часу, політичну вимогу, завдання; відозва, гасло; 
прохання, вимога розгорнути яку-небудь діяль-
ність, певним чином поводити себе» [9, с. 395]. 
Заклик – це найбільш радикальна й відкрита 
форма словесного впливу на поведінку людини. 
Фактично, це слово стало родовим позначенням 
для спонукань у політичній сфері. Для заклику 
характерна свого роду неконкретність, тимчасова 
й персональна нелокалізованість, заклик адресо-
ваний начебто всім і кожному [11, с. 134]. 

Заклики (публічні), про які йдеться 
у ч. 1 ст. 111-1 КК України, передбачають відкри-
те звернення до певного кола осіб, що містить ідеї, 
погляди чи вимоги, спрямовані на те, щоб схили-
ти цих та інших осіб до підтримки рішень та/або 
дій держави-агресора, збройних формувань та/
або окупаційної адміністрації держави-агресора, 
до співпраці з державою-агресором, збройними 
формуваннями та/або окупаційною адміністраці-
єю держави-агресора, до невизнання поширення 
державного суверенітету України на тимчасово 
окуповані території України [10, с. 26]. 

Аналізуючи положення ч. 1 ст. 111-1 КК Укра-
їни, треба звернути увагу на те, що КК України 
також було доповнено ст. 436-2 «Виправдовуван-
ня, визнання правомірною, заперечення збройної 
агресії Російської Федерації проти України, гло-
рифікація її учасників». Ч. 1 ст. 436-2 КК України 
містить чотири форми об’єктивної сторони, одна 
з яких полягає в запереченні збройної агресії РФ 
проти України, розпочатої у 2014 році, у тому чис-
лі шляхом представлення збройної агресії РФ про-
ти України як внутрішнього громадянського кон-
флікту, а також запереченні тимчасової окупації 
частини території України. Отже, і в ч. 1 ст. 111-1, 
і в ч. 1 ст. 436-2 КК України йдеться про заперечен-
ня певних фактів. Щоправда, в ч. 1 ст. 111-1 КК 
України таке заперечення здійснюється публічно 
громадянином України [12, с. 58]. 

Ознака публічності заперечень або закликів 
визначена в п.1 Примітки до ст. 111-1 КК Укра-
їни, де зазначається, що публічним вважається 
поширення закликів або висловлення заперечен-
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ня до невизначеного кола осіб, зокрема у мережі 
Інтернет або за допомогою засобів масової інфор-
мації. Поняття «публічний»  визначається так: 
«який відбувається в присутності публіки, людей; 
прилюдний» [9, с. 1187]. 

Видається, законодавець описує не спрямо-
ваність діянь суб’єкта, а обстановку вчинення 
публічних заперечень або закликів. 

У випадках, коли кримінально-правове зна-
чення має не будь-який вид обстановки вчинення 
діяння, а якась конкретна її форма або якась окре-
ма її властивість, то й законодавець відповідно 
вказує не на обстановку взагалі. Він більш пред-
метно, використовуючи семантичні можливості, 
закріплює її без використання терміну «обстанов-
ка» – окремим словом чи словосполученням. Так, 
наприклад, у ст. 258-2 КК України «Публічні 
заклики до вчинення терористичного акту» обста-
новка вчинення кримінального правопорушення 
виражена в понятті «публічні», оскільки в цьому 
випадку надається характеристика того зовніш-
нього середовища, в умовах якого вчиняється це 
суспільно небезпечне діяння.

Заперечення або заклики вчиняються в умовах 
публічності, а публічність в окремих випадках 
визначає ті умови, в яких вчиняється криміналь-
но-протиправне діяння, тобто характеризує обста-
новку його вчинення. Публічність є оціночною 
ознакою, і питання про її наявність має вирішува-
тися в кожному конкретному випадку з урахуван-
ням просторово-часових умов та обстановки здійс-
нення заперечень або закликів. 

Для публічності заперечень або закликів 
важлива їх масовість, яку встановлюють окре-
мо в кожному конкретному випадку з огляду на 
умови та коло адресатів, які сприйняли чи могли 
їх сприйняти. Найбільш типовими характерни-
ми прикладами публічності є виступи на зборах, 
мітингах та інших масових заходах. Збори, мітин-
ги, демонстрації, пікетування тощо в різних поєд-
наннях скупчення людей, породжують обстанов-
ку публічності. 

Аналізуючи положення ч. 1 ст. 111-1 КК Укра-
їни, публічність як обстановка вчинення кри-
мінального проступку – це умови вчинення дій 
в усній чи письмовій формі з метою поширення 
інформації максимально широкому колу осіб.

У п.1 Примітки до ст. 111-1 КК України зазна-
чається, що публічними заперечення або заклики 
робить їх звернення до невизначеного кола осіб, 
зокрема у мережі Інтернет або за допомогою засо-
бів масової інформації. Поняття «широке коло 
осіб» та «невизначене коло осіб» не є синоніма-
ми, однак схожі в тому, що кількість осіб, які 
їх утворюють, значно більше, ніж дві особи. До 
прикладу, В. В. Гапончук вказує, що недоціль-
но встановлювати мінімальну кількісну межу 
публічності закликів [13, с. 90]. Ураховуючи 

характер суспільної небезпечності та особливу 
зухвалість діянь, кримінальну відповідальність 
за які встановлено в ч.1 ст. 111-1 КК України, не 
вбачаю можливим однозначно стверджувати про 
недоцільність встановлення мінімальної кількіс-
ної межі публічності закликів оскільки, не варто 
виключати випадки, коли йтиметься про цілком 
визначене коло осіб (наприклад, трудовий колек-
тив, студентська група). 

Слід звернути увагу, на вирок Богунсько-
го районного суду м. Житомир від 22.06.2022 р. 
в описовій частині якого зазначено, що «під час 
засідання методичного об`єднання вчителів укра-
їнської мови Особа_1, яка є громадянкою Украї-
ни, при відкритих дверях, що давало змогу іншим 
особам, які знаходяться в школі чути розмо-
ву, в присутності своїх колег голосно, публічно 
виправдовувала перед присутніми та перехожими 
повз кабінет особами дії збройних сил російської 
федерації, переконуючи присутніх та сторонніх 
осіб, що на території України відбувається «спе-
ціальна військова операція» збройних сил росій-
ської федерації, а не війна, направлена на надання 
допомоги братському українському народу у від-
стоюванні своїх конституційних прав. Крім того, 
Особа_1 переконувала про необхідність відновлен-
ня дружніх стосунків України з російською феде-
рацією та вказувала на безперспективність опору 
населення України та її збройних сил військам 
російської федерації, цинічно переконувала у не 
здатності українських військ захистити україн-
ський народ. Особа_1 доводила своїм колегам, що 
українські засоби інформації дезінформують насе-
лення про наслідки окупації російськими війська-
ми частин території України, штучно створюючи 
«постановочні» відеосюжети, які не відповіда-
ють дійсності, зокрема, про наслідки незаконних 
дій збройних сил російської федерації в м. Буча 
Київської області. Таким чином, Особа_1, як гро-
мадянка України, публічно заперечувала здійс-
нення збройної агресії проти України, виправ-
довувала дії військово-політичного керівництва 
країни-агресора, її збройних формувань, а також 
невизнання поширення державного суверенітету 
України на її тимчасово окупованій території. Вчи-
нення цих дій стало підставою для визнання Осо-
би_1 винною у вчиненні кримінального проступку 
передбаченого ч.1 ст. 111-1 КК України [14].

Публічність означає, що певні дії відбува-
ються прилюдно, за наявності публіки, тобто за 
наявності не менше двох присутніх осіб. Водно-
час кількісну ознаку публічності не можна вва-
жати універсальною, тобто застосованою до всіх 
випадків, головну роль у визначенні обстанов-
ки публічності відіграє не кількість осіб, що її 
утворюють, а загалом її безособистий характер. 
Арифметичний підхід до оцінки визнання (чи 
невизнання) публічності неприйнятний. 
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Отже, визначальною ознакою публічності запе-
речень або закликів є наявність адресанта та адре-
сатів. 

Варто зауважити, що законодавець виділив 
окремі ознаки, що позначають вчинення публіч-
них заперечень та/або закликів з використанням 
мережі Інтернет або за допомогою засобів масо-
вої інформації. Враховуючи інформаційну епоху, 
в котру живе сучасна людина і постійне перебу-
вання під впливом інформації, що поширюється 
в просторі цілеспрямовано або довільно така пози-
ція законодавця видається цілком виправданою. 

У цьому контексті найбільше занепокоєння 
викликає інформаційний вакуум населення на 
тимчасово окупованих територіях, а саме: лікві-
дація місцевих проукраїнських засобів масової 
інформації, відсутність української мобільної 
мережі та мережі Інтернет на тимчасово окупо-
ваних територіях, що призводить до прихову-
вання важливої інформації, підміну термінів або 
трансформації сенсів. Найбільш дієвим каналом 
комунікації на окупованих територіях Украї-
ни залишається «сарафанне» радіо, що створює 
загрозу поширенню агентами впливу чуток серед 
місцевого населення. 

Саме тому важливо враховувати невичерп-
ний характер вчинення публічних висловлю-
вань, а використання мережі Інтернет або засобів 
масової інформації це лише окремі відмінні риси 
поширення закликів або висловлення заперечен-
ня в розумінні ч. 1 ст. 111-1 КК України. 

Як зазначає М. А. Рубащенко, Закон не містить 
указівок щодо тривалості збройної агресії чи оку-
пації. Це означає наступне:

а) припинення збройної агресії не виключає 
караності її публічного заперечення, незалежно 
від того, коли було здійснено заперечення, до чи 
після її припинення;

б) деокупація всієї території чи її частини не 
виключає караності публічного заперечення факту 
встановлення та утвердження її в минулому [15].

Водночас, діяння описані у ч. 1 ст. 111-1 КК 
України визнаються кримінально протиправними 
незалежно від місця їхнього вчинення (не обов’яз-
ково окупована територія). 

Аналізуючи ознаку «публічності», також варто 
зважати, що вона визнається криміноутворюваль-
ною через те, що характеризує згадані вище дії як 
такі, які мають підвищену суспільну небезпеку. 
Водночас необхідно враховувати, що не виключе-
ні й випадки, коли дії особи є публічними і фор-
мально підпадають під ознаки колабораціонізму 
передбаченого ч. 1 ст. 111-1 КК України, однак 
об’єктивно навряд чи здатні спричинити істотну 
шкоду правоохоронюваним інтересам. Профе-
сор Р. О. Мовчан зазначає, що йдеться про, так 
би мовити, «побутові» ситуації, коли дії тих чи 

інших осіб носять не пропагандистський, а харак-
тер висловлювання/відстоювання своєї (очевидно 
помилкової) позиції і з урахуванням конкретних 
обставин справи подібні дії можуть визнаватися 
малозначними [10, с. 31-32]. 

Суспільна небезпека діяння обумовлюється 
його здатністю спричиняти шкоду суспільним від-
носинам, що охороняються кримінальним зако-
ном. У зв`язку з цим Л. М. Демидова пише, що 
заподіяна шкода – це зміни суспільних відносин, 
вірніше зміна елемента або елементів суспіль-
них відносин [16, с. 283]. Можливість суспільно 
небезпечного діяння спричинити шкоду залежить 
не лише від самого діяння, але й від обстановки, 
у якій воно здійснюється. 

Тому є очевидним, що кримінально-правове 
значення обстановки вчинення діяння визна-
чається її роллю у механізмі зміни (порушенні) 
встановлених державою відповідних суспільних 
відносин та в настанні або у створенні можливо-
сті настання суспільно небезпечних наслідків, 
оскільки шкідливість діяння полягає не лише 
у завданні реальної (фізичної, майнової, мораль-
ної, організаційної, ідеологічної тощо) шкоди, але 
й у створенні загрози настання такої шкоди.

Розглянуті форми колабораційної діяльності 
визнаються кримінально протиправними лише 
тоді, коли вчиняються в обстановці публічності.

Висновки. Значення обстановки в досліджува-
ному аспекті полягає в тому, що вчинення в умо-
вах публічності відповідних висловлювань, про 
які йдеться у ч. 1 ст. 111-1 КК України, надає 
цьому діянню якості кримінально протиправного, 
хоча при цьому обстановка не має безпосереднього 
відношення до настання шкідливих в соціальному 
плані наслідків і не зазнає будь-яких небажаних 
змін. Такого значення обстановка набуває в тих 
випадках, коли вона відображається на соціаль-
ній цінності діяння в результаті чого діяння, має 
потребу в попередженні саме засобами криміналь-
но-правового характеру. Повідомлення завідомо 
недостовірної інформації однією особою іншій 
з точки зору суспільної моралі визнається амо-
ральним вчинком і засуджується лише в межах 
суспільної думки за умови, що це вчинюєть-
ся в будь-якій іншій обстановці, крім випадків 
передбачених Кримінальним кодексом. 
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ВИКОРИСТАННЯ ОДОРОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ТА НАВИЧОК  
ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

В даній науковій статті нами розглядається питання застосування одорологічних знань та навичок під час 
проведення досудового розслідування кримінального провадження. Досліджуються питання із використання 
нюхових здібностей службово-розшукових собак та їх вплив на результати одорологічного дослідження речових 
доказів у розкритті злочинів. Обгрунтовується необхідність їх залучення під час проведення огляду місця події, 
обшуку, переслідування злочинця по гарячих слідах, а також інших слідчих дій.

Прибувши на місце події, слідчий та оперативний працівник повинен пам'ятати, що знаряддя скоєння злочи-
ну, сліди ніг, рук предметах обстановки несуть ольфакторну інформацію, що швидко змінюється і розсіюється 
у просторі. Тому перш за все треба організувати роботу кінолога зі службовим собакою щодо використання слідів 
запаху для розкриття злочину.

Слідчі працівники у своїй щоденній діяльності використовують службових собак. Проте досліджень з цієї 
тематики в Україні у останні десятиліття не проводилося, що зумовлює особливу актуальність і необхідність 
проведення таких досліджень. Проте на даний момент, реальний стан справ показує, що організація та розвиток 
службового собаківництва існує на досить низькому рівні. Одна з можливих причин такого стану справ - недо-
статнє та недосконале існування нормативної правової бази, що регламентує діяльність кінолога та використання 
ним службового собаки, невикористання на повну потужність міжнародного кінологічного досвіду та співпраці, 
а також низького рівня наукового дослідження кінологічної діяльності в Україні.

На практичній діяльності собак можна використовувати на таких важливих напрямках діяльності, як:
1) розшук по запаховим слідам людини (слідова робота); 2) охорона громадського порядку та забезпечення 

громадської безпеки; 3) пошук, виявлення та позначення речовин за їх запахом; 4) виконання завдань із несення 
вартової служби; 5) Пошук трупів, трупних останків та слідів крові людини; 6) використання службових собак під 
час судово-експертної діяльності для виявлення індивідуального запаху людини.

Ключові слова: службова собака, кінолог, слідчий, оперативний працівник, досудове розслідування, злочин, 
кримінальне правопорушення, переслідування.

Vlad V. F. USE OF ODOROLOGICAL KNOWLEDGE AND SKILLS DURING PRETRIAL INVESTIGATION
In this scientific article, we consider the issue of applying odorological knowledge and skills during the pre-trial 

investigation of criminal proceedings. The issues of using the olfactory abilities of service-search dogs in solving crimes 
are considered. The need for their involvement during the inspection of the scene, search, hot pursuit of the criminal, 
as well as other investigative actions is substantiated.

Arriving at the scene of the incident, the investigator and operative should remember that the tools of the crime, 
the traces of feet and hands on the objects of the environment carry olfactory information that quickly changes 
and disperses in space. Therefore, first of all, it is necessary to organize the work of a canine specialist with a service 
dog on the use of scent traces to solve a crime.

Investigators use service dogs in their daily activities. However, research on this topic has not been conducted in 
Ukraine in recent decades, which makes such research particularly relevant and necessary. However, at the moment, 
the real state of affairs shows that the organization and development of service dog breeding exists at a rather low 
level. One of the possible reasons for this state of affairs is the insufficient and imperfect existence of a normative 
legal framework regulating the activity of a cynologist and his use of a service dog, failure to fully utilize international 
canine experience and cooperation, as well as a low level of scientific research into canine activity in Ukraine.

In practical activities, dogs can be used in such important areas of activity as:
1) search for scent traces of a person (trace work); 2) protection of public order and provision of public safety; 

3) search, detection and designation of substances by their smell; 4) performance of guard duties; 5) Search for corpses, 
remains and traces of human blood; 6) the use of service dogs during forensic expert activities to detect the individual 
smell of a person.

Key words: service dog, dog handler, investigator, operative, pretrial investigation, crime, criminal offense, 
prosecution.
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КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;  
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На сьогоднішній день у світі існує велика 
кількість засобів та методів ідентифікації особи 
злочинця, таких як: зняття інформації з камер 
відеоспостереження, проведення дактилоскопіч-
ної експертизи, відібрання зразків та проведення 
ДНК експертизи та ін. Проте, мало хто звертає 
увагу на використання одорологічних та ольфак-
тронічних знань, застосування службових собак 
під час досудового розслідування кримінальних 
правопорушень, а також застосування можливо-
стей службових собак під час проведення кримі-
налістичних експертиз. Натомість, ми стикаємо-
ся із думками та поглядами безліч противників 
використання одорологічних знань та навичок 
службових собак.

Одним з дискусійних питань у науці криміна-
лістиці та кримінальній процесуальній діяльності 
є проблема з використання одорологічного методу, 
точніше, мова йде про використання результатів 
застосування одорологічного методу у криміналь-
ному процесуальному доказувані. Ідея викори-
стання результатів одорологічного методу дослі-
дження речових доказів у доказуванні винуватості 
особи ґрунтувалася на можливості здійснювати 
ідентифікацію по запаху не тільки на етапі прове-
дення оперативно-розшукових заходів на почат-
ку досудового розслідування, але і в будь-який 
момент кримінальної процесуальної діяльності.

Перед тим, як перейти до аргументів підтрим-
ки одорології для висунення їх на противагу про-
тивникам одорології, перейдемо до поняття одо-
рології.

Криміналістична одорологія – це галузь нау-
кового знання, що займається дослідженням про-
блем природи й механізму утворення запахових 
слідів, методів і технічних засобів їх використан-
ня з метою попередження й розкриття злочинів 
[4, с. 52].

Незважаючи на існуючі зараз науково розро-
блені та практично апробовані методики збиран-
ня запахових слідів, ставлення до використання 
одорологічних знань та таких експертиз неодно-
значне. Це пов’язане з тим, що вчені, науковці, 
криміналісти, а також слідчі та оперативні пра-
цівники, керуючись знаннями тридцятирічної 
давності, недооцінюють корисність та надійність 
сучасної ольфакторної експертизи. Найчастіше, 
експерти стикаються з невмінням слідчого належ-
ним чином вилучити та упакувати предмет, що 
ймовірно несе на собі запаховий слід.

Виявлені на місці події запахові сліди вилу-
чаються на адсорбент, та поміщається до скля-
ної банки з герметичною кришкою, або у кілька 
шарів загортаються в алюмінієву фольгу. При 
вилученні слідів у жодному разі не можна упако-
вувати їх у об'єкти-носії, які не утримують запах. 
Також, слідчим необхідно мати при собі: пінцети; 
гумові рукавички; скотч; пульверизатор із водою.  

Недосвідчені слідчі досить часто припускають-
ся таких помилок, що призводить до втрати часу 
і неможливості розкрити злочин по гарячих слідах.

Запахові сліди з об'єктів збираються на уніфі-
кований слідоносій (хлопчату тканину) за допо-
могою спеціальних засобів – збірників запахових 
слідів [6, с. 86] – та поміщаются на довгострокове 
зберігання до морозильної камери, що дозволяє 
зберігати їх придатними для використання у іден-
тифікаційному дослідженні достатньо довготри-
валий час [5, с. 176]. 

Як зазначає Сулимов К.Т. у своєму дисерта-
ційному дослідженні «Кінологічна ідентифікація 
індивідуума за нюховими сигналами» - під час 
експерименту використовували зразки індивіду-
альних запахів представників 3 класів (амфібії, 
птахи та ссавці), 9 родів  (безхвості амфібії, 
горобцеві, голубинні, комахоїдні, зайцеобразні, 
гризуни, хижі, непарнокопитні, парнокопитні), 
18 видів наземних хребетних (трав'яна жаба) – 
13 осіб; горобець домовий – 36; сизий голуб – 13; 
їжак звичайний – 3; їжак вухастий – 8; домаш-
ній кролик – 8; домова миша – 31; сірий пацюк – 
19; сирійський ховрах – 13; морська свинка – 2; 
домашня собака – 12; бурий ведмідь – 12; чорний 
ведмідь – 3; тигр – 21; кіт домашній – 13; кінь – 28; 
корова – 15. У 5 видів диких тварин запахові сліди 
були зібрані та законсервовані у польових умовах. 
У дослідах застосовували 15 собак-детекторів, 
підготовлених до індивідуальної ідентифікації 
людини за його запаховими слідами. Показано, 
що собаки безпомилково ідентифікують будь-яку 
із 194 досліджуваних осіб хребетних, незалежно 
від їх видової приналежності по їх індивідуально-
му запаху і принципових відмінностей від іденти-
фікації людини не має [7, с. 16-17]. 

Деякі вчені та науковці зазначають про недо-
цільність використання одорологічних знань 
та службових собак у розслідуванні злочинів. Так, 
професор Лозанського університету Р.А. Рейс 
стверджував, що: «помилки, яких припускаються 
собаки, свідчать про пряму небезпеку для суспіль-
ства під час відстеження злочинця за допомогою 
нерозумної тварини» [3, с. 257]. 

На даний науковий погляд, хочемо зазначити, 
що відповідно до Інструкції з організації діяльно-
сті кінологічних підрозділів ДСНС «підготовка 
спеціальних службових собак включає загальний 
і спеціальний курси дресирування та подальше 
тренування. Підготовка вартових собак включає 
загальне та подальше тренування» [2]. Такі курси 
навчання, як правило, мають позитивне значен-
ня для подальшої службової діяльності собаки. 
Проте, варто задуматись і над тим, яку роль може 
відіграти для досудового розслідування погане дре-
сирування та навчання собаки. Такими результа-
тами виступають наступні: 1) службовою собакою 
будуть відшукані хибні предмети та речові докази, 
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які не матимуть значення до даного криміналь-
ного провадження; 2) службова собака виведе на 
слід особи, яка не матиме ніякого відношення до 
даного кримінального провадження, в результаті 
чого – невинна особа може бути притягнута до кри-
мінальної відповідальності за злочин, який не ско-
ювала; 3) результати такої розшукової діяльності 
службового собаки ставлять нанівець всі позитивні 
результати дослідження одорології та всі позитив-
ні результати та досягнення діяльності кінологіч-
ної служби у досудовому розслідуванні злочинів. 
Результатом такої поганої підготовки службової 
собаки – є підривання довіри до кінологічної служ-
би, а також заплямування всіх позитивних досяг-
нень одорологічних знань науки криміналістики. 

Деякі вчені та науковці критикують використан-
ня одорологічних знань та собак під час досудового 
розслідування кримінального провадження, проте 
даний фактор ігнорувати недоцільно. Використо-
вувавши правильно наукові праці одорологічних 
знань, навичок та при правильному керівництві 
діями службових та розшукових собак [1, с. 192].

У недоліках допущених службовими собаками 
під час слідчої або оперативної діяльності не слід 
звинувачувати лише собак. Тут присутній і люд-
ський фактор, який пов’язаний: 1) З правильною 
вибіркою службових собак; 2) з правильною під-
готовкою службових собак у кінологічних цен-
трах  ДСНС. 3) доцільним застосуванням можли-
востей службових собак у тих випадках, коли воно 
має місце, тобто: а) якщо зразки, котрі будуть нада-
ні собакам для нюху були правильно запаковані 
і їх запах не був втрачений, або не перемішався 
з іншими запахами; б) за наявності сприятливих 
погодних умов; в) дотримано вимоги, щодо віку 
собаки, яка застосовується в оперативно-розшу-
ковій чи слідчій діяльності; г) пройшло не більше 
3-5 годин із початку залишення слідів злочинцем 
(в деяких випадках ситуація допускає до 1 доби); 
д) під час переслідування злочинця необхідно вра-
ховувати напрям та силу вітру; е) недоцільним 
є використання службових собак для проведен-
ня слідчих (розшукових) дій або переслідування 
правопорушника під час дощу; є) врахування часу 
доби у який проводиться слідча (розшукова) дія.

Кінолог, як особа, що володіє спеціальними 
знаннями та навичками у галузі кінології, одоро-
логії та оперативно-розшукової діяльності, прямо 
чи опосередковано зацікавлена у результатах кри-
мінального провадження, здатний, використо-
вуючи свої навички та знання, сприяти слідчому 
у виявленні, закріпленні та вилученні доказів, або 
навіть, зашкодити збиранню чи вилученню речо-
вих доказів, а також переслідуванню злочинця.

Тобто, існує три фактори у діяльності кіно-
лога та службової собаки, які можуть впливати 
на результат: 1) погана підготовка кінологічною 
службою ДСНС службових собак; 2) незацікавле-

ність у позитивному результаті оперативно-роз-
шукової діяльності слідчих, оперативних праців-
ників та кінологічної служби результатом якої 
є пошук доказової бази (фактичних даних) або 
у затриманні злочинця; 3) неправильне керуван-
ня діями службової собаки кінологічним праців-
ником, а також невміле поводження із запахо-
вими зразками і їх неправильне пакування для 
подальшого використання у вибірковій запаховій 
діяльності службового собаки, результатом якого 
є втрата речовими доказами своїх специфічних 
властивостей та особливостей.

Всі три вище перераховані елементи вплива-
ють на діяльність кінолога та службової собаки. 
Найголовніше, у такій діяльності те, що під час 
невдалого переслідування собакою злочинця, або 
невдалого дослідження собакою місця події, або 
місця обшуку – звинувачують чомусь собаку, а не 
її керівника – тобто кінолога. Такі погляди на дану 
ситуацію є хибними та ставлять нанівець весь пози-
тив використання службової собаки у досудовому 
розслідуванні кримінальних правопорушень.

Існує інший аргумент противників одорології. 
Деякі науковці та слідчі працівники стверджують, 
що глобальна урбанізація, розвиток автомобільно-
го транспорту, доріг, скоротили пішохідне пере-
сування фігурантів кримінального провадження, 
а також, змінили і схему їхнього розшуку. Гаря-
чі сліди, що залишаються ними на місці події, 
як правило, обриваються біля місця паркування 
автомобіля, тому собака нездатна допомогти слід-
чим працівникам у переслідуванні злочинців. 

Так, дійсно, за умови урбанізації та поширен-
ня використання наземних транспортних засобів 
кінологічні підрозділи нездатні переслідувати зло-
чинців по гарячих слідах. Проте, службова собака 
здатна: 1) відшукати на місці злочини речові дока-
зи; 2) за допомогою знайдених речових доказів 
(зразків, що містять на собі запахи правопоруш-
ника) на місці події, кінологічні підрозділи здатні 
встановити причетність чи непричетність особи 
до вчинення кримінального правопорушення за 
допомогою проведення одорологічної експертизи. 

Отже, правильно підготовлений службово-роз-
шуковий собака має гарний зір, слух, фізичну 
силу, витривалість. Нюх спеціально підготовле-
ної службової собаки є унікальним біологічним 
детектором запаху. Такий детектор правильно 
та точно диференціює запахи, про що свідчать 
численні експериментальні дослідження, які 
описані в науковій літературі. Слід зазначити, 
що отримані результати дослідження підлягають 
оцінці лише у комплексі з іншими фактичними 
даними (доказами), зібраними у конкретному 
кримінальному провадженні. В іншому випадку 
вони можуть бути лише оперативною інформаці-
єю, що сприяє вирішенню лише певних завдань 
досудового розслідування.
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РЕАЛІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КРИМІНАЛІСТИКИ  
ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

З кожним роком інноваційні технології все більше впроваджуються в різні сфери людської життєдіяльнос-
ті, і юриспруденція не є винятком. В останні роки як в загальну, так і в професійну лексику громадян увійшли 
нові терміни, такі як: інформатизація, цифрові технології, віртуальна реальність, інформаційно-комунікативний 
простір. А в професійній діяльності кожен з нас все частіше застосовує комп’ютери, різні гаджети, програми, 
що дозволяє прискорити процеси взаємодії, полегшити доступ, збір, зберігання, передачу і обробку інформації 
при мінімумі фізичних зусиль. 

Ми добре усвідомлюємо, що суспільство під впливом комп’ютеризації змінилося і цифрова реальність стала 
виступати не міфом, не казкою, не далеким майбутнім, а нашим сьогоденням. Таким чином сучасні інформаційні 
технології вивели криміналістику на новий етап розвитку, внаслідок чого з’явилася нова галузь криміналісти-
ки – цифрова криміналістика.

У даній статті досліджується новітня галузь криміналістики-цифрова криміналістика, яка є прикладною нау-
кою про розкриття кримінальних правопорушень, пов’язаних з комп’ютерною інформацією, про дослідження 
цифрових доказів, методи пошуку, отримання і закріплення таких доказів.

Автор статті проаналізував складові частини цифрової криміналістики, оцінив тенденції розвитку цієї 
науки на сучасному етапі та спрогнозував подальший розвиток цифрової криміналістики в Україні, надавши свої 
рекомендації.

Хоч в Національній поліції й було створено спецпідрозділ по боротьбі з кіберзлочинністю, проте вітчизняні 
правоохоронні органи не мають змоги використовувати весь спектр можливостей, що надають сучасні технології. 
А тому необхідно якомога швидше завершити процес інтеграції вітчизняних правоохоронних структур у європей-
ський простір та чітко прописати у національних законодавчих актах процедуру збору, верифікації, зберігання 
та застосування електронних (цифрових) доказів.

Ключові слова: цифрова криміналістика, електронні (цифрові) докази, цифрові відбитки, кримінальне прова-
дження, Протокол Берклі.

Denysovskyі М. D. REALITIES OF APPLICATION OF DIGITAL FORENSICS DURING CRIMINAL 
PROCEEDINGS

Every year, innovative technologies are increasingly introduced into various spheres of human life, and jurisprudence 
is no exception. In recent years, new terms such as: informatization, digital technologies, virtual reality, information 
and communication space have entered both the general and professional vocabulary of citizens. And in our professional 
activities, each of us increasingly uses a computer, various gadgets, programs, which allows us to speed up interaction 
processes, facilitate access, collection, storage, transmission and processing of information with a minimum of physical 
effort.

We are well aware that society has changed under the influence of computerization and digital reality has become 
not a myth, not a fairy tale, not a distant future, but our present. Thus, modern information technologies brought 
forensics to a new stage of development, as a result of which a new branch of forensics appeared – digital forensics.

This article examines the newest branch of forensics – digital forensics, which is an applied science about 
the disclosure of criminal offenses related to computer information, about the study of digital evidence, methods 
of finding, obtaining and securing such evidence.

The author of the article analyzed the components of digital forensics, assessed the trends in the development 
of this science at the current stage and predicted the further development of digital forensics in Ukraine, giving his 
recommendations.

Although a special unit for combating cybercrime was created in the National Police, domestic law enforcement 
agencies are not able to use the full range of opportunities provided by modern technologies. Therefore, it is necessary 
to complete the process of integration of domestic law enforcement structures into the European space as soon as 
possible and to clearly prescribe in national legislative acts the procedure for collecting, verifying, storing and using 
electronic (digital) evidence.

Key words: digital forensics, electronic (digital) evidence, digital fingerprints, criminal proceedings, Berkeley 
Protocol.

Постановка проблеми. На сьогоднішній час 
цифрові технології, безперечно, проникають у всі 
сфери життєдіяльності людини, тай суспільства 
в цілому. Не є винятком і наука криміналістика. 
Оскільки не можливо уявити габітологію – без 

комп’ютерних засобів створення суб’єктивних 
портретів й відновлення зажиттєвого вигляду 
людини за кістковими залишками її черепу, 
дактилоскопію – без автоматизованого опрацю-
вання й ідентифікації слідів пальців рук, зброє- 
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знавство – без комп’ютерних інструментів дослі-
дження й ототожнення слідів пострілу на гіль-
зах і кулях, документознавство – без комп’ютер-
них методів обробки й дослідження документів, 
а судову фотографію та відеозапис – без цифрової 
фото – і відеозйомки. У розслідуванні більшості 
кримінальних правопорушень безумовно засто-
совується так звана автоматизована методика 
розслідування. Вона являє собою технічний засіб 
у вигляді інформаційної системи, який ґрунтуєть-
ся на типовій комп’ютерній моделі відповідного 
кримінального правопорушення, виокремленого 
у певну групу за відповідними криміналістични-
ми критеріями. За суттю, мова йде про цілісний 
напрям криміналістики – про так звану електро-
нну (цифрову) криміналістику. 

Оскільки використання даного напряму явля-
ється досить новітнім, то існує безліч як негатив-
них, так і позитивних поглядів науковців – кри-
міналістів та інших представників процесуальних 
наук, щодо визначення необхідності та доцільнос-
ті вивчення цифрової криміналістики. Висновки 
аналітиків і становлення цифрової криміналіс-
тики, на даний час, невтішні, а можливості одер-
жання й використання отриманої таким чином 
інформації у кримінально – судочинних напря-
мах більшості слідчим, прокурорам і суддям, на 
жаль, невідомі. В першу чергу це тому, що для 
дослідження, комп’ютерних засобів, систем, 
мереж та оброблюваної за їх допомогою інфор-
мації необхідно мати особливий набір криміна-
лістичних знань, за допомогою яких можливо 
швидко та ефективно провести розслідування кри-
мінального правопорушення. А для ефективного 
та правомірного застосування отриманої цифрової 
інформації – необхідно чітко закріпити процедуру 
її отримання в законодавчому рівні.

Стан дослідження теми. Цифрова криміна-
лістика є відносно новою наукою, що зародилася 
лише у 80-ті роки ХХ століття, а тому її досліджен-
ням в Україні займаються доволі небагато дослід-
ників. Серед авторів, які торкаються окремих 
проблем цифрової криміналістики варто виокре-
мити наступних: Бутузов В.М., Власова С.В., 
Іщенко Є.П., Нечаєва Н.Б. тощо. Щодо іноземних 
досліджень цифрової криміналістики, то одні-
єю із провідних науковців є Marie-Helen Maras.

Метою даної роботи є дослідження нової сфе-
ри криміналістики – цифрової криміналістики, 
зокрема висвітлення теоретичних та практичних 
реалій її застосування під час здійснення кримі-
нального провадження, формулювання науково 
обґрунтованих пропозицій і рекомендацій з удо-
сконалення законодавства України. 

Викладення основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Ще в 70-ті роки минулого століт-
тя було помічено, що «стрімкі, динамічні зміни 

в соціальній структурі суспільства породжуються 
лавиноподібним процесом інновацій, матеріалі-
зованих наукових ідей, наукових відкриттів, тех-
нічних винаходів і розробок, з принципово нови-
ми технологічними процесами [1, c. 7]. 

Так, дійсно в результаті науково-технічного 
прогресу, що зумовлений впливом світових інфор-
маційних потоків, інтеграцією знань про можли-
вості протидії злочинності за допомогою науко-
во-технічних досягнень сучасного суспільства, 
запроваджуються різні інновації щодо застосуван-
ня техніко-криміналістичних засобів і технологій 
в кримінальному провадженні. Тому в сучасних 
умовах у слідчій діяльності пропонується вико-
ристання новітніх науково-технічних засобів 
і технологій при проведенні гласних та негласних 
слідчих (розшукових) дій, зокрема: інноваційних 
матеріалів роботи зі слідами, приладів, що дозво-
ляють проведення експрес-аналізів, засобів аудіо-, 
відеоконтролю, систем спостереження, цифрової 
фототехніки та відеозапису, електронних контр-
олерів, безпілотних літальних апаратів тощо. 

Безперечно новітні технології використову-
ються не лише працівниками правоохоронних 
органів, а й безпосередньо правопорушниками 
при вчиненні кримінальних правопорушень, 
пов'язаних з використанням інформаційно – 
телекомунікаційної мережі Інтернет, кіберзлочи-
нів, кримінальних правопорушень, пов'язаних 
з IT-технологіями і т.п. Саме тому, було виділе-
но цифрову криміналістику, як одну із галузей 
дослідження науки криміналістики в цілому, яка 
«зосереджена на кримінально-процесуальному 
праві і доказах стосовно комп’ютерів і пов’язаних 
з ними пристроїв», такими, як мобільні пристрої 
(телефони, смартфони тощо), ігрові приставки 
та інші пристрої, що функціонують через Інтернет 
(пристрої для здоров’я та фітнесу та медичні при-
лади тощо) [2, с. 177]. 

Таким чином, цифрова криміналістика – це 
прикладна наука про розкриття кримінальних 
правопорушень, пов’язаних з комп’ютерною 
інформацією, що має відношення до процесу збо-
ру, отримання, збереження, аналізу та подання 
електронних доказів (також відомих як цифро-
ві докази) з метою отримання оперативно-роз-
шукових відомостей і здійснення розслідування 
та кримінального переслідування по відношенні 
до різних видів кримінальних правопорушень, 
включаючи кіберзлочини. 

Одним із основних принципів цифрової кри-
міналістики являється принцип обміну Едмона 
Локара, який полягає у тому, що об’єкти і поверх-
ні завжди вступають один з одним в контакт, 
а тому відбувається перехресне перенесення мате-
ріалів. З цього випливає, що будь яка особа після 
використання інформаційно-комунікаційних тех-
нологій, залишають цифрові сліди (відбитки), за 
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допомогою яких можливо дізнатись інформацію 
про вік, стать, громадянство, расову та етнічну 
приналежність, думки, уподобання, звички, хобі, 
сексуальну орієнтацію, історію хвороби і пробле-
ми зі здоров’ям, психологічні розлади, статус, 
зайнятість, приналежність до будь-якої спільно-
ти, особисті відносини, геолокацію, розпорядок 
дня та інші активності. 

Такі цифрові відбитки можуть бути активни-
ми або пасивними. Активний цифровий відбиток 
створюється даними, наданими користувачем, 
такими як персональні дані, відео, зображен-
ня і коментарі, що розміщуються в додатках, 
на веб-сайтах, електронних дошках оголошень, 
в соціальних мережах та інших онлайн-форумах. 
А пасивні – це дані, які особи залишають кори-
стуючись Інтернетом та цифровими технологія-
ми без попереднього умислу (наприклад: історія 
переглядів в браузері).

Дані активних і пасивних цифрових відбит-
ків в подальшому можуть використовуватись як 
доказ скоєння кримінального правопорушення 
або ж доведення або спростування твердження 
про певний факт, визначення причетності або 
непричетності підозрюваного до вчинення право-
порушення тощо.

Джерелами доказів в електронній формі 
можуть бути: різноманітні носії інформації; 
моноблоки, мобільні пристрої (мобільні телефо-
ни, планшетні комп’ютери), цифрові камери, 
роутери, маршрутизатори, комп’ютерні мережі, 
глобальна мережа Інтернет, звуко- та відеозапи-
си тощо, тобто джерелом доказів може бути будь-
який електронний пристрій, який знаходиться на 
місці обшуку. Варто також зазначити, що постій-
но з’являються нові види електронних пристроїв, 
які можуть містити електронні докази [3, с. 7]. 

Наприклад, одним з цифрових пристроїв, які 
накопичують значний обсяг даних про його корис-
тувачів, є Amazon Echo (з голосовим помічником 
Alexa). Дані, що накопичуються цим пристроєм, 
можуть містити цінні відомості про користувачів, 
зокрема: інформацію про їх інтереси, уподобання, 
запити, покупки і інші види активності, а також 
про їх місцезнаходження (щоб, наприклад, визна-
чити, чи знаходяться вони вдома або поза будин-
ком, шляхом перегляду міток часу і аудіозаписів 
взаємодії з мовним помічником Alexa). Даний 
пристрій вже використовувався в Сполучених 
Штатах Америки при розслідуванні справи про 
вбивство. Хоча звинувачення проти підозрюва-
ного були в кінцевому підсумку зняті, це справа 
наочно продемонструвала, що дані, зібрані з вико-
ристанням нових цифрових технологій, неминуче 
будуть представлені в суді як доказ. 

у Китаї, на даний час, вагоме місце в цифровій 
криміналістиці посів штучний інтелект. За допомо-

гою якого можливо із зображення з вуличної каме-
ри розпізнати обличчя та здійснити пошук особи 
у всіх відомих базах даних. Натомість в нашій дер-
жаві, цей процес ще не є належно вдосконаленим, 
але для ідентифікації потенційних злочинців і заги-
блих, невелика кількість слідчих вже використо-
вує додаток з розпізнавання облич Clearview AI.

Ідею щодо отримання доказів із відкритих дже-
рел не всі одразу сприйняли всерйоз тому, що циф-
рові дані часто важко верифікувати і вони можуть 
бути дуже часто сфальсифіковані. Однак у євро-
пейських країнах, де цифрова криміналістика 
давно являється невід’ємним атрибутом розслі-
дування кримінальних правопорушень, верифі-
кація даних зазвичай прописана у законодавстві.

Всі вимоги щодо процедури збору, використан-
ня й збереження інформації з відкритих джерел 
передбачені у протоколі Берклі, над яким протя-
гом трьох років працювало понад 150 експертів 
і представників Центру прав людини університету 
Берклі та Офісу Верховного комісара ООН з прав 
людини. Протокол Берклі являє собою практич-
ний посібник з ефективного використання циф-
рової інформації з відкритим вихідним кодом при 
розслідуванні порушень міжнародного криміналь-
ного права, права людини та гуманітарного права. 

Чому ж Протокол Берклі настільки важли-
вий? А тому, що керуючись ним можна отрима-
ти доступ до великої кількості даних, зібраних 
з різних, незалежних одне від одного джерел, не 
обмежуючись територією, суб’єктом отримання 
та подачі інформації. 

Саме в ньому передбачено основоположні між-
народні стандарти для проведення онлайн-роз-
слідування порушень, методи і процедури 
збирання, аналізу, перевірки та зберігання кон-
тенту із соціальних мереж та відкритих джерел 
з дотриманням професійних, правових та етич-
них принципів. При цьому, такими джерелами 
можуть бути, як контент створений користува-
чами у соціальних мережах, таких як YouTube, 
Facebook, Instagram, так і дані супутникових 
знімків, що зможуть бути використанні в рамках 
різних кримінальних проваджень.

З точки зору роботи правоохоронних органів, 
такі джерела можуть слугувати додатковою дока-
зовою базою по справі і надаватимуть слідчим 
ширше уявлення про осіб або події. Але з іншого 
боку, таким особам варто досить уважно переві-
ряти інформацію з відкритих джерел, оскільки 
вона може бути неправдивою, неточною або хиб-
ною. Це полягатиме у витрачанні більшого обся-
гу часу на досудове розслідування і відповідно, 
на судовий розгляд, оскільки потенційно можуть 
існувати сотні тисяч фотографій, відео та публі-
кацій, які мають бути перевірені та дослідженні 
всіма сторонами процесу.



113Випуск 3, 2022

На мою думку, в реаліях сучасного світу «рам-
ки визначення» правдивої чи неправдивої інфор-
мації настільки стерлись, що в будь-якому випад-
ку збір та використання інформації з відкритих 
джерел, є вигідним для всіх сторін, оскільки 
допоможе підвищити стандарти розслідування 
та судового розгляду справи. В сучасному світі 
цифрова криміналістика суттєво доповнює тра-
диційні методи розслідування, адже практично 
все має свій цифровий слід, знищити який майже 
неможливо.

Як би це прикро не звучало, на жаль, багато 
прикладів нам надає саме український досвід. 
Тому що саме зараз ця процедура використову-
ється українськими неурядовими громадськими 
організаціями та журналістами у розслідуван-
ні злочинів, вчинених російськими військовос-
лужбовцями та високопосадовцями на території 
України. Так, на сьогоднішній час, Протоко-
лом Берклі уже керуються в Офісі Генерального 
прокурора разом з українськими та міжнарод-
ними партнерами під час збору доказів про зло-
чини російської армії (https://warcrimes.gov.
ua/), а також відома організація Bellingcat, яка 
веде спеціальний портал воєнних злочинів Росії 
в Україні https://bit.ly/3tvHMvb.

Не можливо не згадати події у місті Буча Київ-
ської області, що тривали від 27.02.2022 р. до 
31.03.2022 р., в результаті яких було знайдено 
велику кількість тіл вбитих цивільних грома-
дян. Після оприлюднення кадрів російська влада 
почала просувати ідею, що це сфальсифікована 
ситуація, а тіла були підкинуті після звільнен-
ня міста. І тільки супутникові знімки допомогли 
довести, що тіла з’явилися саме під час росій-
ської окупації [4].

Однак зараз виникає питання, чи будуть дані 
цифрові докази допущені як докази у судових про-
вадженнях в нашій державі. Адже інститут елек-
тронних доказів в КПК України не деталізований 
та не врегульований на достатньому рівні, саме 
тому питання внесення відповідних змін до КПК 
України є нагальним, в тому числі щодо чіткого 
визначення поняття та видів електронних доказів, 
а також доповнення переліку процесуальних дже-
рел доказів, і розмежування поняття електронно-
го документа як офіційного документа та інших 
документів, які подаються в електронній формі.

Щодо особливостей поводження з цифровими 
доказами, то ще у 2012 році Міжнародна організа-
ція зі стандартизації (ISO) і Міжнародна електро-
технічна комісія (МЕК) опублікували міжнародні 
стандарти, що стосуються поводження з цифро-
вими доказами (ISO / IEC 27037 Керівництво по 
ідентифікації, збирання, одержання і збереження 
свідчень, представлених в цифровій формі [5]).

Даними стандартами пропонуються чотири 
етапи поводження з цифровими доказами, а саме:

Ідентифікація – включає в себе пошук і роз-
пізнавання відповідних доказів, а також їх доку-
ментування. На цьому етапі пріоритетні завдан-
ня збору доказів визначаються на основі цінності 
і мінливості доказів. У порівнянні з традиційни-
ми доказами (наприклад, паперовими документа-
ми, зброєю, контрольованими речовинами і т.д.), 
цифрові докази створюють унікальні складності 
при аутентифікації через обсяг доступних даних, 
їх швидкості (тобто швидкості, з якою вони ство-
рюються і передаються), нестійкості (вони можуть 
швидко зникнути при перезапису або видаленні) 
і уразливості (їх легко можна обробити, змінити 
або пошкодити).

Збір – передбачає збір всіх цифрових пристроїв, 
які можуть містити дані, що мають доказову цін-
ність. Ці пристрої згодом транспортуються в лабо-
раторію судової експертизи або іншу установу для 
збору і аналізу цифрових доказів. Цей процес нази-
вається збором даних в статичному режимі. Однак 
бувають випадки, коли збір даних в статичному 
режимі є практично нездійсненним. У таких ситу-
аціях здійснюється збір даних в реальному часі.

Отримання – цифрові докази необхідно отри-
мувати без шкоди для цілісності даних. Таке 
отримання даних без їх зміни здійснюється шля-
хом створення копії вмісту цифрового пристрою 
(процес, відомий як створення неспотвореного 
образу) з використанням пристрою (блокуваль-
ника запису), який призначений для запобігання 
зміни даних в процесі копіювання. Для того щоб 
визначити, чи є дублікат точною копією оригіна-
лу, значення хешфункціі розраховується з вико-
ристанням математичних обчислень; тут для 
отримання значення хешфункції використовуєть-
ся криптографічна хешфункція. Якщо значення 
хешфункції для оригіналу та копії збігаються, то 
вміст копії є точно таким же, що і в оригіналі.

Збереження – цілісність цифрових пристроїв 
і цифрових доказів – «процес, за допомогою якого 
слідчі забезпечують охорону місця кримінального 
правопорушення (або події) і збереження доказів 
протягом всього періоду провадження у справі. 
У журнал реєстрації записують інформацію про 
те, хто здійснював збір доказів, де і яким чином 
вони були зібрані, які особи отримали ці докази, 
і коли вони їх отримали. Ретельне документуван-
ня процесу цифрової судової експертизи на кож-
ному етапі має важливе значення для забезпечен-
ня допустимості доказів у суді.

У країнах Європи, Америці та, зокрема, 
у Міжнародному кримінальному суді вже існує 
практика залучення цифрових доказів до справ. 
Ці норми регулюються місцевим законодавством 
та здебільшого опираються на Протокол Берклі 
й принципи SWGDE по роботі з цифровими дока-
зами. Проте питання цифрових доказів та їхньої 
допустимості у контексті українського законо-
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давства залишається відкритим, тому процедура 
їхнього збору, верифікації, зберігання та засто-
сування має бути чітко прописана у національ-
них законодавчих актах. 

Висновки з даного дослідження. На даний час 
доказовою базою достатньої частки криміналь-
них правопорушень є електронні (цифрові) дока-
зи, оскільки сучасні правопорушення все більше 
здійснюється в кіберпросторі та за допомогою 
інформаційних технологій і систем.

Динаміка вчинення кримінальних правопо-
рушень з використання інформаційно-телекому-
нікаційних технологій постійно зростає. Вбача-
ється, що, вдосконалення та застосування даної 
науки на практиці, в умовах активного розвитку 
можливостей мережі Інтернет, новітніх техно-
логій, криміналістичної техніки, нових способів 
вчинення правопорушень, сприятиме не тільки 
розвитку окремих теоретичних положень кримі-
налістичної науки, але й позитивно відобразить-
ся на практичному використанні даних знань 
при розкритті та розслідуванні кримінальних 
правопорушень.

Хоч цифрова криміналістика в розвинутих 
країнах розвивається стрімкими темпами та гідно 
протистоїть поширенню кіберзлочинності, наша 
держава також не є пасивною в цьому впрова-
дженні.

Після створення в складі національної поліції 
спеціального підрозділу з боротьби з кіберзло-
чинністю, працівники правоохоронних органів 
активно використовують можливі техніки та при-
лади новітньої цифрової криміналістики. 

Проте для того, щоб вітчизняні правоохоронні 
органи дійсно могли використовувати весь спектр 
можливостей, які надають сучасні технології, 
необхідно якомога швидше завершити процес 
інтеграції вітчизняних правоохоронних структур 
в європейський простір.

Зараз інститут електронних доказів в КПК 
України не деталізований та не врегульований на 
достатньому рівні, саме тому питання внесення 
відповідних змін до КПК України є нагальним, 
в тому числі щодо чіткого визначення поняття 
та видів електронних доказів, а також доповнен-
ня переліку процесуальних джерел доказів, і роз-
межування поняття електронного документа як 
офіційного документа та інших документів, які 
подаються в електронній формі.
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ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ, ПОВ’ЯЗАНОГО З ПОРУШЕННЯМ СТ. 3 КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ 
ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД (1950 Р.) В АСПЕКТІ УМОВНО-ДОСТРОКОВОГО 

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ПРИ ДОВІЧНОМУ УВ’ЯЗНЕННІ ЗАСУДЖЕНОГО

У даній статті автором розглянуто питання, щодо осіб, які перебувають в установах виконання покарань Укра-
їни з терміном довічного позбавлення волі, а також в випадку, без перспективи звільнення, у аспекті співвідношен-
ня норм і принципів міжнародного права, прав людини та її основоположних свобод, що пов’язане з порушенням 
положень ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року. Автором 
досліджені положення міжнародних актів у сфері захисту прав людини та чинного національного законодавства 
України, зокрема: Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року, рішень 
Європейського суду з прав людини, Конституції України, Рішень Конституційного суду України, Кримінального 
кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інші, що стосуються призначення покаран-
ня у вигляді довічного позбавлення волі та процесуального аспекту заміни покарання на певний строк. На підста-
ві чого, зроблено спробу встановити характер взаємодії положень норм міжнародного права в галузі прав людини 
та її основоположних свобод з чинним національним законодавством України, що стосуються призначення пока-
рання у вигляді довічного позбавлення волі національними судами України та процесуального аспекту заміни 
покарання на певний строк, в тому числі із застосуванням рішень Європейського суду з прав людини.

Ключові слова: Європейський суд з прав людини, Суд, практика ЄСПЛ, Конвенція, Кримінальний кодекс 
України, Кримінальне процесуальне законодавство України, Конституція України, Рішення Конституційно-
го суду України, довічне позбавлення волі, покарання без перспективи звільнення, під час перегляду судових 
рішень за виключними обставинами.

Rozumovskyi O. S. PROTECTION OF HUMAN RIGHTS RELATED TO THE VIOLATION OF ART. 3 
OF THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS (1950) 
IN TERMS OF PAROLE FOR LIFE IMPRISONMENT

The author of the article considered the issue of persons who are in ukrainian prisons convicted to a life sentence, 
as well as in the case without the prospect of release, in the aspect of the relationship between the norms and principles 
of international law, human rights and its fundamental freedoms, which charged with violating the provisions of Art. 
3 of the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of November 4, 1950. The author 
researched the provisions of international acts in the field of human rights protection and the current national 
legislation of Ukraine, in particular: the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
of November 4, 1950, decisions of the European Court of Human Rights, the Constitution of Ukraine, Decisions 
of the Constitutional Court of Ukraine, the Criminal Code of Ukraine , of the Criminal Procedure Code of Ukraine 
and others related to the imposition of punishment in the form of life imprisonment and the procedural aspect 
of replacing the punishment for a certain term. On the basis of which, an attempt was made to establish the nature 
of the interaction of the provisions of international law in the field of human rights and its fundamental freedoms 
with the current national legislation of Ukraine, which relate to the imposition of punishment in the form of life 
imprisonment by the national courts of Ukraine and the procedural aspect of replacing the punishment with a certain 
term, in that including with the application of decisions of the European Court of Human Rights.

Key words: European Court of Human Rights, Court, ECHR practice, Convention, Criminal Code of Ukraine, 
Criminal procedural legislation of Ukraine, Constitution of Ukraine, Decision of the Constitutional Court of Ukraine, 
life imprisonment, punishment without the prospect of release, during review of court decisions under exceptional 
circumstances.

Постановка проблеми. Оскільки існують 
рішення Європейського суду з прав людини 
(далі – Суд) щодо порушення зобов’язання Укра-
їною за ст. 3 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод 1950 р. (далі – Конвен-
ція 1950 р.) у зв’язку з відсутністю можливості 
пом’якшення довічного позбавлення волі, а сама 
проблема досі потребує якнайшвидшого вирі-
шення на законодавчому рівні в Україні, тому 
ми вважаємо, що на теперішній час вона є надзви-
чайно актуальною. Так, Суд не одноразово роз-
глядав в ряді справ, стосовно України та інших 

держав, питання про застосування довічного 
позбавлення волі в контексті дотримання прав 
людини, гарантованих положеннями ст. 3 Кон-
венції 1950 р. Одним із перших було рішення від 
9 липня 2013 року у справі «Vinter And Others v. 
The United Kingdom», в якому Суд навів ключові 
для розуміння даної проблеми аргументи, а саме: 
засуджений не може бути ізольований, якщо нема 
обґрунтованих пенологічних підстав для цього; 
оскільки баланс між підставами ізоляції може 
бути динамічним, то необхідною є оцінка факто-
рів чи змін при перегляді обґрунтованості продов-



116 Juris Europensis Scientia

ження ізоляції. Крім того, у цьому рішенні акцен-
товано увагу на виправні цілі позбавлення волі, 
а відтак неприйнятним є варіант відсутності у осо-
би шансу повернути собі свободу. А також, зазна-
чено, що засуджений із самого початку відбування 
покарання має право знати, що він повинен роби-
ти, аби врешті-решт була розглянута можливість 
його звільнення, та чи можливо клопотати про 
це. Інакше за відсутності передбачених механіз-
мів перегляду рішення про ізоляцію засудженої 
особи до довічного позбавлення волі на рівні наці-
онального законодавства порушено таке зобов’я-
зання за ст. 3 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод державою-учасницею, 
яке буде мати місце безпосередньо в момент при-
значення даного виду покарання [1]. 

В той же час, у п. 55 рішення від 9 липня 
2013 року у справі «Vinter And Others v. The United 
Kingdom», Європейського суд з прав людини, 
зазначив те, що більшість Європейських країн не 
мають у чинному законодавстві такого покаран-
ня, як покарання у вигляді довічного ув’язнення 
без можливості скорочення, а деякі, зокрема Пор-
тугалія, Норвегія та Іспанія, взагалі – не мають 
довічного ув’язнення. В Австрії, Бельгії, Чехії, 
Естонії, Німеччині, Литві, Люксембурзі, Польщі, 
Румунії, Росії, Словаччині, Словенії, Швейцарії 
та Туреччині ув’язнені, засуджені до довічного 
ув’язнення, мають фіксовані періоди, після закін-
чення яких розглядається можливість звільнен-
ня. У Франції троє таких ув’язнених не мають 
мінімального терміну, але, здається, їх можна 
звільнити після 30 років. У Швейцарії існують 
положення про невизначені покарання для небез-
печних злочинців, коли звільнення може відбува-
тися лише після нових наукових доказів того, що 
в’язень не був небезпечним, хоча ці положення 
ніколи не використовувалися. Лише Нідерланди, 
Англія та Уельс мають довічне ув’язнення, яке не 
може бути скорочене [1].

Але революційному рішенні у справі «Петухов 
проти України» від 12 березня 2019 року Європей-
ський суд з прав людини детально проаналізував 
ситуацію, та дійшов до висновку, що в чинному 
законодавстві Україні в частині непом’якшува-
ного покарання у вигляді довічного позбавлення 
волі існує положення про президентське поми-
лування, яке є єдиною можливістю пом’якшити 
покарання у виді довічного позбавлення волі [2]. 
Цей висновок був зроблений на підставі дослі-
дження статистичних даних в Україні на той час, 
з якого зазначено, що було задоволено лише одне 
клопотання про помилування засудженої особи 
до довічного позбавлення волі на момент розгля-
ду справи та до змісту Положення про порядок 
здійснення помилування, затвердженого Указом 
Президента України від 21 квітня 2015 року [3]. 
З цього приводу було висловлено низку вагомих 

зауважень, де Суд дійшов до висновку, що було 
порушено ст. 3 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод у зв’язку з тим, що пока-
рання заявника неможливо скоротити [4]. 

На підставі викладеного, ми вважаємо, що дана 
проблематика свідчить про необхідність впрова-
дження системи перегляду покарань у виді довіч-
ного позбавлення волі, шляхом внесення змін 
у Кримінальний кодекс України та Кримінальний 
процесуальний кодекс України щодо умовно-до-
строкового звільнення осіб, засуджених до довіч-
ного позбавлення волі, тобто існує необхідність 
вжити поряд із заходами індивідуального харак-
теру також і заходи загального характеру.

Стан опрацювання. Дослідженню законодав-
чого регулювання міжнародних норм, що вста-
новлюють відповідальність за порушення прав 
людини та її основоположних свобод, необхід-
ністю впровадження реформи системи перегля-
ду покарань у виді довічного позбавлення волі, 
пов’язаних із порушенням ст. 3 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод 
(1950 р.) – заборона катування, присвятили свої 
праці такі учені, як: А. П. Бущенко, О. П Кучин-
ська., О. В. Щиголь, Ю. С. Денисова, О. С. Почан-
ська, М. В. Романова, Л.Я. Стрельбіцька та інші. 
Але, питання пов’язаного із дотриманням прав 
людини та її основоположних свобод щодо необ-
хідності впровадження реформи системи пере-
гляду покарань у виді довічного позбавлення волі 
знайшли незначне висвітлення у сучасній право-
вій доктрині і були лише фрагментарно окреслені 
у загальних роботах науковців, зокрема наукових 
статях. Крім цього, вважаємо, що до цієї пробле-
ми не було дуже приділено уваги навіть у дисер-
таційних досліджень, тому на теперішній час це 
питання не втратило актуальності. 

Метою статті є визначення та аналіз чинних 
нормативно-правих актів та законодавчих нор-
мативних положень України у сфері захисту прав 
людини та її основоположних свобод, під час пере-
гляду судових рішень за виключними обставина-
ми внаслідок встановлення Європейським судом 
з прав людини порушення Україною міжнародних 
зобов’язань при вирішенні кримінальної справи 
національними судами, пов’язаних з порушенням 
ст. 3 Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод – заборона катування, в аспекті 
покарань у виді довічного позбавлення волі.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до 
положень Конституції України – людина, її 
життя, здоров’я, честь, недоторканість і безпе-
ка визнаються найвищою соціальною цінністю. 
З цього, є цілком логічне, що за кримінальні 
правопорушення проти життя та здоров’я люди-
ни чинним Законом України про кримінальну 
відповідальність встановлено найсуворіші види 
покарань, зокрема довічне позбавлення волі. 
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Йдеться про відносно обмежений перелік особли-
во тяжких кримінальних правопорушень, які 
супроводжуються позбавлення життя людини. 
При цьому, слід зазначити, що у деяких країнах 
світу, навіть тим правопорушникам, хто вчинив 
особливо тяжкий злочин, покарання можуть 
пом’якшити при настанні певних пом’якшуваль-
них обставин. Так, в окремих державах Європей-
ського Союзу існує законодавчо визначена мож-
ливість умовно-дострокового звільнення і при 
довічному ув’язненні засудженого.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 459 Кримі-
нального процесуального кодексу України (далі 
за текстом – КПК України) [5] містить вичерпний 
перелік виключних обставин, на підставі яких 
учасники судового провадження можуть подати 
заяву про перегляд судового рішення суду будь-
якої інстанції, яке набрало законної сили. В той 
же час, у п. 2 ч. 3 цієї статті однією з таких підстав 
визначено встановлення міжнародною судовою 
установою, юрисдикція якої визнана Україною, 
порушення Україною міжнародних зобов’язань 
при вирішенні справи судом. Нагадаємо, що 
17 липня 1997 року було прийнято Закон Украї-
ни «Про ратифікацію Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод 1950 року, Пер-
шого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до 
Конвенції» [6], в якому Україна визнала обов’яз-
ковою юрисдикцію Європейського суду з прав 
людини в усіх питаннях, що стосуються тлума-
чення і застосування Конвенції. Крім того, відпо-
відно до статті 46 самої Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод Високі Договірні 
Сторони (однією з яких є Україна) зобов’язуються 
виконувати остаточні рішення Суду в будь-яких 
справах, у яких вони є сторонами. Ратифікувавши 
Конвенцію про захист прав людини і основополож-
них свобод, Україна тим самим визнала за собою 
обов’язковою юрисдикцію Європейського Суду 
з прав людини [7]. Даним кроком Україна влас-
не, взяла на себе обов’язок із виконання рішень 
Європейського суду з прав людини у всіх справах 
проти України. Беручи до уваги, що на сучасному 
етапі входження та адаптації в європейський пра-
вовий простір Україна є однією з небагатьох дер-
жав Ради Європи, яка безпосередньо врегулювала 
практику виконання рішень ЄСПЛ окремим Зако-
ном України «Про виконання рішень та засто-
сування практики Європейського Суду з прав 
людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-ІV [8]  
(далі за текстом – Закон). В цьому контексті, на 
нашу думку, особливу увагу заслуговує питання, 
що пов’язане із використанням та впроваджен-
ням рішень Європейського Суду з прав людини 
у діяльності судової гілки влади в Україні, під 
час захисту своїх порушених або оспорюваних 
прав, пов’язаних з умовно-достроковим звіль-
ненням при довічному ув’язненні засудженого.

Таким чином, встановлення Європейським 
судом з прав людини порушення Державою Укра-
їни міжнародних зобов’язань при вирішенні 
справи національними судами є безумовною під-
ставою для перегляду ухвалених судових рішень 
за виключними обставинами в порядку Глави 
34 Розділу V (ст. ст. 459-467) КПК України. 

Але, в той же час, Суд у деяких своїх рішеннях 
застерігає та визначає, що до довічно засуджених 
може бути застосовано процедуру умовно-достро-
кового звільнення від покарання, шляхом подан-
ня засудженим клопотання до суду в порядку 
виконання вироків суду. 

Так, у чинному національному законодавстві 
зазначено, що відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 537 КПК 
України [5], під час виконання вироків суд, визна-
чений ч. 2 ст. 539 КПК України, має право вирі-
шувати питання про всякого роду сумніви і про-
тиріччя, що виникають при виконанні вироку [5].

Відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 539 КПК 
України, клопотання про вирішення питання, 
пов’язаного із виконанням вироку, подається до 
місцевого суду, в межах територіальної юрисдик-
ції якого засуджений відбуває покарання, – у разі 
необхідності вирішення питань, передбачених, 
серед іншого, пунктом 14 ч. 1 ст. 537 КПК Укра-
їни [5]. Отже, клопотання подається до місцевого 
суду, в межах територіальної юрисдикції якого 
засуджений відбуває покарання та був засудже-
ний до довічного позбавлення волі.

У Рішенні від 24.04.2018 р. № 3-р/2018 Кон-
ституційний Суд України констатує, що право 
людини на повагу до її гідності, як і її право на 
життя, є невідокремним, невідчуженим, непо-
рушним та підлягає безумовному захистові 
з боку держави (друге речення абзацу четвертого 
підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини) [9].

Слід зазначити, що право на повагу до гідності 
людини має безумовний характер й у міжнародно-
му публічному праві, зокрема, це виражено через 
загальновизнану формулу – jus cogens (імператив-
на норма), яка категорично забороняє всі форми 
нелюдських або таких, що принижують гідність, 
поводжень або покарань. Приписи положень ст. 3, 
ч. 1, 2 ст. 28 Конституції України також станов-
лять імператив для держави щодо забезпечення 
юридичних гарантій володіти гідністю, власти-
вою кожній людині від народження. Цей імпера-
тив поширюється на ставлення держави до осіб, 
засуджених до обмеження або позбавлення волі.

В той же час, у Рішенні від 16.09.2021 р.  
№ 6-р(II)/2021 Конституційний Суд України 
в пункті 3.4 визначає, що кара на довічне позбав-
лення волі – це призначене судом покарання на 
невизначений строк, що обчислюється з моменту 
винесення обвинувального вироку за карний зло-
чин, яке вимагає утримування засудженого у в’яз-
ниці до завершення його/її біологічного життя 
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або до звільнення судовим, квазісудовим, вико-
навчим або адміністративним порядком на підста-
ві визнання того, що в’язень далі не становитиме 
загрози загалові (Європейський комітет із питань 
запобігання катуванню чи нелюдському або тако-
му, що принижує гідність, поводженню або пока-
ранню, 25th General Report, CPT/Inf(2016)10, 
п. 68) [10]. Тобто, така кара – це ув’язнення на 
невизначений період часу. Вона породжує єди-
ні в своєму роді страждання, оскільки позбавляє 
в’язня можливості мати визначеність у питан-
ні свого звільнення якогось конкретного дня 
в майбутньому. Невизначеність такого характеру 
є дуже болісною для засуджених до довічного поз-
бавлення волі без перспективи звільнення. Така 
невизначеність і породжувана нею болісність 
є згубними для людської гідності. 

Виходячи з викладеного вище, слід зазначи-
ти, що практика Європейського суду з прав люди-
ни, свідчить, що неодмінною є вимога перегляду 
покарання на довічне ув’язнення, яка повинна 
застосовуватися у вигляді інструменту захисту 
людської гідності з огляду на зв’язок між надією 
на звільнення та людською гідністю. Тобто, у кон-
тексті європейського правопорядку в ділянці люд-
ських прав саме поняття звільнення поєднається 
з тією ідеєю, що людська гідність має стосунок 
до ресоціалізації довічно ув’язненої особи. Із цьо-
го випливає наступне: звільнення означає, що 
довічно ув’язненим належить мати перспективу 
повернення в суспільство, якщо їх було ресоціа-
лізовано та їх уже більше не вважають загрозою 
суспільству, і таке повернення відбувається тоді, 
коли вони все ще здатні бути активними членами 
суспільства [11, с. 119]. Тобто, звучить однознач-
но, якщо особа засуджена до довічного позбав-
лення волі без перспективи звільнення, то дана 
обставина породжує страждання засудженої осо-
би та приниження людської гідності. 

Нагадаємо, що Європейський суд із прав люди-
ни констатував порушення Україною ст. 3 Кон-
венції про захист прав людини і основоположних 
свобод на підставі того, що покарання у вигляді 
довічного позбавлення волі є покаранням без пер-
спективи звільнення, у таких рішеннях. зокрема: 
у справі Петухов проти України (№ 2) від 12 берез-
ня 2019 року (заява № 41216/13); у справі Ста-
ришко проти України від 15 жовтня 2020 року 
(заява № 61839/12); у справі Лопата та інші 
проти України від 10 грудня 2020 року (заява 
№ 84210/17 та 23 інші); у справі Дембо та інші 
проти України від 11 березня 2021 року (заява 
№ 2778/18 та 46 інших); у справі Русанду проти 
України від 1 квітня 2021 року (заява № 23047/20); 
у справі Фарзієв та інші проти України від 1 квітня 
2021 року (заява № 63747/14 та 23 інші); у справі 
П’ятаченко та інші проти України від 15 квітня 

2021 року (заява № 22851/20 та 2 інші); у справі 
Борисенко та інші проти України від 15 квітня 
2021 року (заява № 19102/20 та 5 інших); у спра-
ві Полторацький проти України від 22 квітня 
2021 року (заява № 11551/13); у справі Баранов 
та інші проти України від 20 травня 2021 року 
(заява № 15027/20 та 3 інші); у справі Чистяков 
та інші проти України від 10 червня 2021 року 
(заява № 46896/18 та 3 інші); у справі Манойлов 
та інші проти України від 10 червня 2021 року 
(заява № 21845/20 та 3 інші); у справі Крупко 
та інші проти України від 22 липня 2021 року 
(заява N 53152/16 та 8 інших).

Більш того, Конституційний Суд України 
у рішенні від 16.09.2021 року № 6-р(II)/2021 визнав, 
що довічне позбавлення волі особи без подальшої 
можливості її звільнення означає урівняно строку 
довічного позбавлення волі з позбавленням волі до 
завершення природнього життя людини, а отже, 
заперечує не тільки мету покарання, а й саму сут-
ність людської гідності, ставить під сумнів її абсо-
лютний характер та становить порушення пози-
тивного обов’язку держави захищати гідність 
людини, а тому, не відповідає ч. 1ст. 3, ст. 23, 
ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 63 Конституції України. Тоб-
то, своїм рішенням Конституційний суд України 
зобов’язав Верховну Раду України невідкладно 
привести нормативне регулювання неконститу-
ційності покарання у вигляді довічного позбав-
лення волі у відповідність до Конституції України 
та цього Рішення. Таким чином, Конституційний 
суд України у викладеному вище рішенні остаточ-
но визнав положення ст. 81 та ст. 82 КК України 
неконституційними, оскільки довічне позбавлен-
ня волі особи без подальшої можливості її звіль-
нення означає порівняння строку довічного поз-
бавлення волі з позбавленням волі до завершення 
природнього життя людини, а отже, заперечує 
не тільки мету покарання, а й саму сутність люд-
ської гідності, ставить під сумнів її абсолютний 
характер та становить порушення позитивного 
обов’язку держави захищати гідність людини, 
а отже, не відповідає ч. 1 ст. 3, ст. 23, ч. 2 ст. 28, 
ч. 3 ст. 63 Конституції України [9]. 

Однак, на думку більшості науковців, у зазна-
ченому вище рішенні Конституційного суду Укра-
їни неоднозначно сформулювано наступна теза: 
при цьому потрібно враховувати, що заміна невід-
бутої частини покарання у вигляді довічного поз-
бавлення волі більш м’яким покаранням не має 
бути передумовою умовно-дострокового звільнен-
ня. Тобто, дане положення можна розуміти по-різ-
ному, зокрема: по-перше, для застосування умов-
но-дострокового звільнення до особи, засудженої 
до довічного позбавлення волі, не є обов’язково 
попередньо здійснити заміну вищезгаданого виду 
покарання на позбавлення волі на певний строк; 
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по-друге, неможливим є автоматичне застосу-
вання умовно-дострокового звільнення до особи, 
засудженої до довічного позбавлення волі, після 
заміни покарання у виді довічного позбавлення 
волі на позбавлення волі на певний строк без вра-
хування пенологічних підстав, визначених зако-
ном, що ми підтримуємо. А задля, вирішення цих 
питань законодавчого врегулювання умовно-до-
строкового звільнення осіб, засуджених до довіч-
ного позбавлення волі, викладені вони у Проекті 
Закону № 4049 «Про внесення змін до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, 
Кримінального кодексу України та Криміналь-
ного процесуального кодексу України щодо вико-
нання рішень Європейського суду з прав людини» 
від 03.09.2020 року. У Проекті Закону пропону-
ється передбачити можливість заміни довічного 
позбавлення волі позбавленням волі строком від 
п’ятнадцяти до двадцяти років, якщо засуджений 
відбув не менше п’ятнадцяти років призначеного 
судом покарання, при цьому застосування умов-
но-дострокового звільнення буде можливим піс-
ля фактичного відбування засудженим не менше 
трьох чвертей строку покарання, яким суд замі-
нить довічне позбавлення волі [12]. 

Виходячи із викладеного вище, вважаємо, що 
Положення про порядок здійснення помилування 
може бути удосконалено в першу чергу шляхом 
доповнення вимогою обґрунтування та оприлюд-
нення рішень за клопотаннями про помилування 
Комісією у питаннях помилування та Президен-
та України і перегляду положення, згідно з яким 
особи, які засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі 
злочини можуть бути помилувані у виняткових 
випадках за наявності надзвичайних обставин. 

Висновки. При дослідженні питань пов’я-
заних із дотриманням положень ст. 3 Конвен-
ції про захист прав і основоположних свобод 
(1950 р.) та практики Європейського суду з прав 
людини, вважаємо, що непом’якшуване довічне 
позбавлення волі свідчить про порушення Укра-
їною зобов’язання про дотримання вимог Кон-
венції про захист прав людини і основоположних 
свобод 1950 р., що було визнано Європейським 
судом з прав людини при розгляді ряду справ сто-
совно України. Важливим, на теперішній час, для 
нашої держави є виправлення системної проблеми 
шляхом внесення змін до чинного законодавства 
України та прийняття у другому читанні Проек-
ту Закону № 4049 «Про внесення змін до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, 
Кримінального кодексу України та Криміналь-
ного процесуального кодексу України щодо вико-
нання рішень Європейського суду з прав люди-
ни» від 03.09.2020 року, який повинен вирішити 
деякі питання пов’язані із законодавчим врегу-
люванням умовно-дострокового звільнення осіб, 
засуджених до довічного позбавлення волі.
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КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ПОРТРЕТ ОСОБИ, ЩО ВЧИНЯЄ КРИМІНАЛЬНІ  
ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ

Статтю присвячено вивченню характерних ознак і особливостей особи, що вчиняє кримінальні правопорушен-
ня. Встановлено, що особа правопорушника як елемент криміналістичної характеристики визнається усіма вче-
ними-криміналістами та входить до структури криміналістичної характеристики усіх видів кримінальних право-
порушень. У криміналістиці особа правопорушника розглядається як система відомостей про особу, яка вчинила 
кримінальне правопорушення та охоплює демографічні, соціальні, психічні, фізіологічні та інші дані, які харак-
теризують правопорушника. Використання на практиці типового портрету правопорушника надає працівникам 
практичних підрозділів інформацію про типові риси і особливості правопорушників певної категорії, сприяє 
швидкому викриттю і затриманню особи, що вчинила кримінальне правопорушення.

Досліджено наукові праці щодо визначення типового портрету та узагальненої характеристики особи екоз-
лочинця. Детальне вивчення типових ознак, рис і особливостей особи, що вчиняє екологічні кримінальні пра-
вопорушення сприяє розробленню типової характеристики правопорушника, який охоплює дані про те, якими 
знаннями і навичками володіє правопорушник, його освіту та професійну діяльність, родинні зв’язки, коло спіл-
кування та соціальне становище. Особа правопорушника як елемент криміналістичної характеристики кримі-
нальних правопорушень проти довкілля є одним з найбільш інформативних елементів, який тісно пов’язаний зі 
способом вчинення кримінального правопорушення, особою потерпілого, типовою слідовою картиною, предметом 
кримінально-протиправного посягання.

За результатами дослідження окреслено відомості, які мають значення під час розроблення типової харак-
теристики особи правопорушника, що вчиняє кримінальні правопорушення проти довкілля, до яких доцільно 
віднести демографічні дані (стать, вік), дані, що характеризують професійну діяльність особи, соціальні ознаки 
(освіта, місце проживання, сімейний стан), психологічні ознаки (інтелект, звички, вміння, навички).

Ключові слова: криміналістична характеристика, особа правопорушника, злочинець, кримінальне правопору-
шення, типовий портрет, кримінальні правопорушення проти довкілля.

Tatarenko S. V. FORENSIC PORTRAIT OF A PERSON COMMITTING CRIMINAL OFFENSES AGAINST THE 
ENVIRONMENT

The article is devoted to the study of the characteristic features and characteristics of a person who commits 
criminal offenses. It has been established that the person of the offender as an element of forensic characterization 
is recognized by all forensic scientists and is part of the structure of forensic characterization of all types of criminal 
offenses. In criminology, the person of the offender is considered as a system of information about the person who 
committed the criminal offense and includes demographic, social, mental, physiological and other data that characterize 
the offender. The use in practice of a typical portrait of an offender provides employees of practical units with 
information about the typical features and characteristics of offenders of a certain category, contributes to the quick 
exposure and detention of a person who has committed a criminal offense.

Scientific works on the definition of a typical portrait and generalized characteristics of an ecocriminal were 
studied. A detailed study of the typical signs, traits and characteristics of a person who commits environmental 
criminal offenses contributes to the development of a typical characteristic of the offender, which includes data on what 
knowledge and skills the offender possesses, his education and professional activity, family ties, circle of communication 
and social status . The person of the offender as an element of the forensic characterization of criminal offenses 
against the environment is one of the most informative elements, which is closely related to the method of committing 
the criminal offense, the identity of the victim, a typical trace picture, the subject of the criminal offense.

According to the results of the research, information is outlined that is important when developing a typical 
characterization of an offender who commits criminal offenses against the environment, which should include 
demographic data (gender, age), data characterizing a person's professional activity, social characteristics (education, 
location residence, marital status), psychological characteristics (intelligence, habits, abilities, skills).

Key words: forensic characteristics, person of the offender, criminal, criminal offense, typical portrait, criminal 
offenses against the environment.

Постановка проблеми. Одним із пріоритетних 
завдань криміналістичної характеристики є роз-
криття типового портрету особи, що вчиняє пев-
ний вид кримінальних правопорушень. Вивчен-
ня характеристики особи правопорушника проти 
довкілля має як наукове, так і практичне значен-
ня, так як надає інформацію про типові ознаки, 
риси і особливості правопорушника, а саме дані 

про те, якими знаннями і навичками володіє пра-
вопорушник, його освіту та професійну діяльність, 
родинні зв’язки, коло спілкування та соціальне 
становище. Використання на практиці типово-
го портрету правопорушника надає працівникам 
практичних підрозділів інформацію про типові 
риси і особливості правопорушників цієї катего-
рії, сприяє постановці слідчих версій на початко-



121Випуск 3, 2022

вому етапі розслідування, викриттю і затриманню 
особи, що вчинила кримінальне правопорушення. 
А тому, вбачається необхідність у розробленні уза-
гальненого портрету особи, що вчиняє екологічні 
кримінальні правопорушення, побудованого на 
теоретичних працях науковців та аналізі судової 
та слідчої практики розслідування кримінальних 
правопорушень проти довкілля.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. В межах криміналістичної характеристи-
ки кримінальних правопорушень особа пра-
вопорушника стала об’єктом дослідження 
В.П. Бахіна, Р.С. Бєлкіна, В.К. Весельського, 
В.Г. Гончаренка, Г.А. Густова, В.А. Журавля, 
М.О. Колесніченка, В.О. Коновалової, В.П. Кор-
жа, С.В. Кузьміна,  Г.А. Матусовського, М.О. Селі-
ванова, А.В. Старушкевича, В.Г. Танасевича, 
М.П. Яблокова та ін.

Особа правопорушника як структурний елемент 
криміналістичної характеристики кримінальних 
правопорушень проти довкілля досліджувалась 
такими науковцями як В.К. Барвенко, А.Ф. Воло-
буєв, С.Б. Гавриш, В. Г. Грузкова, А.Л. Дудников, 
С.О. Книженко, Ю.Г. Корухов, В. О. Коновалова, 
Г.А. Матусовский, Л.Є. Моісеєнко, О.В. Одерій, 
П.М. Маланчук, М.В. Перебитюк, М. В. Салтевс-
кий, А.П. Шеремет.

Виклад основного матеріалу. Особа правопо-
рушника як елемент криміналістичної харак-
теристики відзначається всіма вченими-кримі-
налістами. Однак, які ознаки і властивості слід 
описувати – це питання залишається відкритим. 
Тому, особу правопорушника характеризують 
у кримінально-правовому, а частіше за все в кри-
мінологічному аспекті, що найбільш розроблені 
в науці [12, с. 271].  Вчені-криміналісти заува-
жують, що вказівки на особистість ймовірного 
правопорушника і ймовірну жертву – це дані, які 
криміналістика черпає з кримінологічної харак-
теристики кримінальних правопорушень [1], так 
як криміналістична характеристика особи пра-
вопорушника повинна представляти людину як 
соціально-біологічну систему, властивості і озна-
ки якої відображуються в матеріальному середо-
вищі і використовуються під час розслідування. 
До таких властивостей людини належать: фізич-
ні, біологічні і соціальні [12, с. 271]. На нашу 
думку,  виокремлення суто криміналістичних 
ознак особи правопорушника не є доцільним, 
а навпаки, необхідним є дослідження сукуп-
ності типових рис і ознак правопорушників для 
розроблення більш повного і розгорнутого пор-
трету правопорушника, що вчиняє кримінальні 
правопорушення певного виду. А тому, під час 
вивчення особливостей особи правопорушни-
ка, важливим є звернення до кримінологічних 
та кримінально-правових наукових розробок, що 
надають характеристику особі правопорушника.

Особа злочинця – це комплекс властивостей 
злочинця, його зв’язків і відносин, пов’язаних 
з учиненням злочинів, що можуть бути викори-
стані для їх розслідування [6, с. 9]. Іншими слова-
ми це є опис людини, як соціально-біологічної сис-
теми, властивості та ознаки якої відображаються 
у матеріальному середовищі та використовуються 
для розкриття та розслідування кримінального 
правопорушення, пошуку правопорушника, його 
ідентифікації й викриття у вчиненні протиправ-
ного діяння [11, с. 28].

Криміналістика містить розробки щодо кримі-
налістичної характеристики особи, що вчинила 
кримінальне правопорушення, в яких ідеться про 
прояви специфічних рис особистості в механіз-
мі злочину та процесі слідоутворення [10, с. 167]. 
Зауважимо, що криміналістична характеристика 
особи правопорушника повинна містити типові 
ознаки, риси і особливості правопорушника, які 
впливають на вибір способу вчинення правопору-
шення (спеціальні знання і навички, спеціалізація 
або кваліфікація) та взаємодію з навколишньою 
обстановкою, що знаходить вираження у слідах 
вчинення кримінального правопорушення. В цьому 
вбачається зв'язок таких елементів криміналістич-
ної характеристики як особа правопорушника, спо-
сіб та обстановка вчинення кримінального правопо-
рушення, сліди кримінального правопорушення. 

У криміналістиці існує думка, що особа пра-
вопорушника є сполучним елементом для всіх 
інших елементів криміналістичної характеристи-
ки будь-якого кримінального правопорушення, 
оскільки предмет злочинного посягання, спосіб 
вчинення кримінального правопорушення, зали-
шені сліди тощо завжди обумовлені особистіс-
ними якостями правопорушника, а дії, які він 
реалізовує під час вчинення кримінального пра-
вопорушення є взаємозалежною системою вну-
трішніх (психічних) і зовнішніх (динамічних) 
проявів. В криміналістиці виділяють такі взає-
мозв’язки особи злочинця з іншими елементами 
криміналістичної характеристики: 1) спосіб вчи-
нення – потерпілий – правопорушник; 2) типо-
ва слідова картина – спосіб вчинення – правопо-
рушник; 3) спосіб вчинення – правопорушник; 
4) предмет кримінально-протиправного посяган-
ня – правопорушник  [11, с. 28-29]. Такі взаємо-
зв’язки і взаємозалежності між певними елемен-
тами криміналістичної характеристики і особою 
правопорушника пояснюються тим, що правопо-
рушник під час здійснення протиправної діяльно-
сті обирає спосіб вчинення кримінального право-
порушення в залежності від своїх можливостей, 
навичок, вмінь та обставин, які сприяють або зава-
жають вчиненню кримінального правопорушен-
ня, а в результаті свого злочинного наміру та вза-
ємодії із навколишньою обстановкою залишає 
сліди вчинення кримінального правопорушення. 
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Криміналістична характеристика особи право-
порушника зазвичай здійснюється за такими озна-
ками й властивостями: а) соціальними – соціаль-
не становище, освіта, національність, сімейний 
стан, професія; б) психологічними – світогляд, 
переконання, навички, звички, емоції, відчут-
тя, темперамент; в) фізіологічними – анатомічні 
й функціональні ознаки, біохімічні особливості 
тощо [11, с. 28]. Також, до комплексу ознак осо-
би як елемента криміналістичної характеристики 
повинні бути включені всі ознаки, якi придатні 
для висунення обґрунтованих версій, визначення 
ефективних шляхів i методів встановлення, роз-
шуку й викриття винного. Частина їх має не тіль-
ки кримінально-правове значення (наприклад, 
попередні судимості, у тому числі й за злочини 
проти довкілля), але й переважно кримiналiс-
тичне, оскільки використовується для розкриття 
та розслідування злочину (наприклад, «почерк» 
злочинця). Конкретний зміст цього елемента 
кримiналiстичної характеристики визначається 
набором ознак особи, специфічних для осіб, що 
вчиняють злочини проти довкілля, i суттєвих для 
успішного розслідування. До таких можуть бути 
віднесені ознаки: а) соціальні – соціальний стан, 
освіта, расово-етнічна приналежність, сімейний 
стан, професія та ін.; б) психологічні – світогляд, 
переконання, знання, навички, звички, емоції, 
почуття, темперамент тощо; в) фізіологічні – ана-
томічні та функційні ознаки, біохімічні особли-
вості крові, слини, поту та ін.; г) біографічні – 
збір, аналіз даних про життєвий шлях людини як 
особистості й суб’єкта діяльності (аналіз люд-
ської документації, свідчень сучасників діяль-
ності самої людини й т.ін.); демографічні та ін 
[10, с. 167-168]. На думку В.В. Тіщенко, дані сто-
совно осіб, які вчиняють кримінальні правопору-
шення певної категорії повинні містити відомості, 
що характеризують типову особу правопорушни-
ка, який вчиняє протиправні дії певної спрямо-
ваності, і сприяють побудові версій щодо нього, 
його пошуку й установленню. Криміналістично 
значущі властивості особи правопорушника мож-
на поділити на три групи:1) біологічні, що вклю-
чають статеві, вікові, фізичні ознаки; 2) психічні, 
що свідчать про інтелект, емоційну і вольову сфери 
таких осіб; 3) соціальні, що характеризують його 
суспільний статус, професійну належність, місце 
проживання, родинний стан тощо [4, с. 353-354].

Заслуговує на увагу думка науковців про те, 
що криміналістична характеристика особи зло-
чинця – це система відомостей про особу, яка 
вчинила злочин. Така характеристика сприяє 
попередженню, розкриттю та розслідуванню зло-
чинів і є невід’ємним елементом криміналістич-
ної характеристики будь-якого кримінального 
правопорушення. Вона охоплює ряд підструктур, 
основними з яких є: соціальнодемографічна (дані: 

про соціальне становище, рід занять та професій-
ної приналежності (робітник, службовець, само 
зайнята особа, учень, пенсіонер, особа, не зайнята 
суспільно корисною працею та ін.) та психологіч-
на (соціально зумовлені риси, які визначаються 
як індивідуальними особливостями психічних 
процесів, так і набутим досвідом. До цих власти-
востей відносяться спрямованість особистості, її 
моральні якості, знання, навички, звички, рівень 
особистої культури. Крім того, в психологічну 
структуру особистості входять індивідуальні осо-
бливості окремих психічних процесів (пам’яті, 
мислення, емоцій, волі), а також темперамент, 
інколи – патологічні зміни психіки). Практич-
не значення вивчення цих підструктур у попере-
дженні злочинів полягає у тому, що з їх допомо-
гою вирішуються завдання щодо: 1) можливого 
здійснення тактичного впливу на підозрюваного 
(обвинуваченого), в тому числі з метою недопу-
щення вчинення ним злочинів у майбутньому; 
2) накопичення та аналізу криміналістично зна-
чущої інформації про обставини, які сприяли вчи-
ненню злочину [13, с. 278].

Вченими-криміналістими розроблено типові 
портрети та узагальнені характеристики особи, 
що вчиняє кримінальні правопорушення проти 
довкілля. Розглянемо деякі з них. 

О.В. Одерій провів аналіз особи екологічного 
злочинця, з корисної, хуліганської та посадової 
позицій та відмежував особливості (риси) еколо-
гічного злочинця, які його відрізняють від інших 
злочинців : 1) зайняття професійною (чи служ-
бовою) діяльністю, наслідки якої навмисно чи 
через необережність можуть бути шкідливими 
для природного середовища, в якому перебуває 
людина; 2) захоплення, що пов’язані з природою 
(мисливство, рибальство, колекціонування при-
родних предметів та ін.); 3) обізнаність щодо зако-
номірностей фізичних і біологічних явищ, яка 
може бути використана із злочинними намірами; 
4) наслідування згубних для природного середо-
вища, в якому перебуває людина, традицій, зви-
чок, ритуалів; 5) психофізіологічна здатність до 
вчинення діянь, які завдають шкоду природному 
середовищу; 6) брак екологічних знань; 7) відне-
сення охорони навколишнього природного середо-
вища до другорядних проблем. Таким чином, еко-
логічний злочинець –це особа (чоловік), віком від 
20 до 55 років, переважно із середньою освітою, 
безробітна або працююча на тимчасових роботах 
(за винятком службових осіб), одружена і може 
бути як мешканцем міста, так і села, яка має утри-
манців, без помітно виражених дефектів правової 
та моральної свідомості, зосереджена на вчинен-
ні виключно одного чи декількох видів злочинів 
проти довкілля і здатна передбачити результати 
своєї діяльності завдяки спеціальній фаховій під-
готовці, життєвому досвіду, але така, що ігнорує 
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важливість охорони навколишнього природного 
середовища за рахунок віднесення цієї проблеми 
до другорядних [10, с. 177-178]. 

А. Ф. Волобуєвим, С .О. Книженко, О. В. Оде-
рієм, Р. Л. Степанюк здійснено криміналістичну 
класифікацію злочинів проти довкілля відповідно 
до особливостей механізму вчинення цих злочи-
нів та надано характеристику особи екологічного 
правопорушника відповідно до кожного підвиду 
кримінальних правопорушень проти довкілля, 
яку і пропонуємо розглянути.

1. Особою правопорушника, що вчиняє злочи-
ни шляхом незаконного корисливого вилучення 
природних об’єктів (ст. ст. 240, 246, 248, 249, КК) 
є звичайними особами (групою осіб). Як прави-
ло, це чоловіки працездатного віку, які не мають 
постійного заробітку. Але поступово зростає 
і кількість таких злочинів, що вчиняються осо-
бами, на яких покладено обов’язок щодо охорони 
навколишнього природного середовища та раціо-
нального використання природних ресурсів (єге-
рями, лісниками тощо).

2. Кримінальні правопорушення, що вчиня-
ються шляхом забруднення природних об’єк-
тів (ст. ст. 239, 241, 242, 243 КК)  охоплюють дії 
та бездіяльність службових, спеціально уповнова-
жених та інших осіб, унаслідок яких водні об’єк-
ти, землі або атмосферне повітря насичуються 
шкідливими речовинами. Службові особи підпри-
ємств, установ чи організацій (директор, за-ступ-
ник директора, начальник цеху) та головні спеці-
алісти або спеціалісти підприємства, установи чи 
організації (головні інженери, інженери, началь-
ники змін, майстри й інші особи, відповідальні 
за правильне ведення технологічного процесу 
та дотримання інших природоохоронних правил, 
установлених нормативними актами). Суб’єк-
тами злочинів можуть бути й пере-січні праців-
ники підприємств, які працюють безпосередньо 
з потенційними забруднювачами на потенційних 
джерелах забруднення (працівники очисних спо-
руд, агрегатів газоочищення та пиловловлення, 
водії транспортних засобів, що перевозять відходи 
виробництва, мінеральні добрива, отруто-хіміка-
ти, нафтопродукти тощо).

3. Кримінальні правопорушення, що вчиня-
ються шляхом знищення (пошкодження) природ-
них об’єктів (ст. ст. 245, 250, 252 КК) вчиняють 
службові, спеціально уповноважені та інші особи. 
Серед службових осіб варто виділити керівників 
суб’єктів господарської діяльності та керівників 
заповідників і заказників (інших об’єктів при-
родно-заповідного фонду). До спеціально упов-
новажених належать особи, які відповідають за 
проведення будівельних, днопоглиблювальних 
і вибухових робіт, видобування піску, гравію, про-
кладання кабелів, трубопроводів та інших кому-
нікацій на землях водного фонду, особи, на яких 

покладено обов’язок уживати заходів щодо забез-
печення режиму охорони об’єктів природно-за-
повідного фонду, тощо. Серед інших осіб варто 
виділити приватних підприємців, які порушують 
норми екологічного законодавства.

4. Кримінальні правопорушення, що вчиня-
ються шляхом порушення встановлених правил 
екологічної безпеки (ст. ст. 236, 237, 238, 244, 247, 
251, 253, 254 КК) вчиняють три групи осіб. Пер-
ша група охоплює: 1) службових осіб державних 
органів виконавчої влади (державних інспекторів 
з карантину рослин, службових осіб центральних 
органів виконавчої влади з питань екології та при-
родних ресурсів; службових осіб еколого-експерт-
них підрозділів Міністерства екології та природ-
них ресурсів України тощо); 2) службових осіб 
підприємств, установ, організацій (керівників 
господарств, архітекторів, керівників проектних 
бюро, відділів, інститутів; членів приймальних 
або ліквідаційних комісій підприємств, установ, 
організацій тощо). Друга група охоплює: 1) осіб, 
які відповідають за експлуатацію технологічних 
установок або інших джерел небезпеки; 2) пред-
ставників підприємств, установ чи організацій, 
уповноважених надавати технічні умови що-до 
інженерного забезпечення об’єкта архітектури, 
й осіб, які розробляють робочу документацію для 
будівництва, тощо. Третя група охоплює оренда-
рів і власників земельних ділянок [6, с. 184-192].   

Л.П. Паламарчук серед осіб, що вчиняють кри-
мінальні правопорушення проти довкілля виділяє 
такі групи: 1) відповідальні працівники підпри-
ємств, установ та організацій, які за характером 
своєї діяльності зобов’язані дотримуватись приро-
доохоронних правил чи контролювати їх виконан-
ня іншими особами; 2) працівники, які можуть 
вчинити кримінальні правопорушення проти 
довкілля як із власної ініціативи, так і за вказів-
кою своїх керівників; 3) особи, що вчиняють кри-
мінальні правопорушення проти довкілля, що не 
зумовлені виробничою діяльністю [11, с. 305].

Т.В. Корняковою розроблено кримінологічну 
характеристику особи правопорушника – суб’єк-
та кримінальних правопорушень проти довкілля. 
Так, питома вага осіб чоловічої статі у загальній 
чисельності правопорушників становить 97,3%. 
Отже, таких злочинів учинено жінками лише 
2,7%. Більшість правопорушників є мешканцями 
сільської місцевості, яких 73%, та жителів міст – 
27%. Загалом серед правопорушників цієї кате-
горії переважають особи віком від 29 до 49 років 
(54,8%). Невисокою є також питома вага осіб пен-
сійного віку (60 років і старше), яких у загальній 
масі виявлено лише 2,7% та 1,1% неповнолітніх. 
Майже дві третини правопорушників (65,2%) 
мали загальну освіту в обсязі повної загальної 
середньої (43%), базової загальної середньої 
(22,2%) і початкової загальної (4%). Питома вага 
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одружених – 61.4% та неодружених – 31,6%. 
Мали на утриманні неповнолітніх дітей – 38,7%, 
мали піклуватися про непрацездатних батьків – 
5%, а 1,5% – про інших непрацездатних членів 
сім’ї. Постійною працею були зайняті 40,3%, 
з них посадовці (службовці) становлять 6%, ква-
ліфіковані працівники – 15,4%, решта (18,9%) – 
особи, зайняті фізичною некваліфікованою пра-
цею. Посадовці (службовці) переважають серед 
засуджених за забруднення або псування земель 
(74,1%) і безгосподарське їх використання (50%). 
Питома вага раніше засуджених серед досліджу-
ваних осіб 8,7% [3, с. 150-161].   

 Науковці акцентують увагу на тому, що особа, 
що вчиняє кримінальні правопорушення проти 
довкілля – це посадова особа, що займається пла-
нуванням і використанням природних ресурсів. 
Це керівники підприємств, державні діячі, наді-
лені владними повноваженнями щодо охорони 
природних ресурсів [8, с. 285]. На думку  С.Б. Гав-
риша, В.Г. Грузкової, А.Л. Дудникова, В.О. Коно-
валової, Г.А. Матусовского, Л.Є. Моісеєнка, 
М.В. Салтевского – це посадові особи, що займа-
ються плануванням і використанням природних 
ресурсів: керівники підприємств, державні діячі, 
наділені владними повноваженнями охороняти 
природу і використовувати її ресурси в соціаль-
ній діяльності, нарешті, окремі фізичні особи, 
що задовольняють свої потреби з порушенням 
встановлених правил і знищують лісові масиви 
(порубка лісу, браконьєрські полювання і рибо-
ловля) [2, с. 72]. В.Ю. Шепітько, В.О. Коновало-
ва, В.А. Журавель до порушників екологічного 
законодавства відносять осіб, на яких покладено 
обов’язок додержання правил стосовно недопу-
щення забруднень, що мали забезпечувати нор-
мальне функціонування очисних споруд, а також 
інші особи, що виконують названі функції, або 
особи, з вини яких очисні споруди вийшли з ладу 
і забруднюють довкілля. Підвищує відповідаль-
ність цих осіб те, що вони певний період прихо-
вують порушення роботи очисних споруд, що 
спричиняє шкідливі наслідки як для працівників 
виробництва, так і для оточуючих осіб [5, с. 415]. 
Таким чином, ми бачимо, що правопорушниками 
цієї категорії є посадова особа, що має враховува-
тись під час досудового розслідування. Зазначимо, 
що І. Ф. Пантелєєв називає суттєвою ознакою про-
фесійні навички правопорушників, що знаходять 
своє відображення у визначених способах і прийо-
мах учинення кримінальних правопорушень, які 
залишають на місці вчинення протиправних дій 
«почерк» правопорушника [7]. У практиці розслі-
дування злочинів проти довкілля вчені охарак-
теризували такого злочинця наступним чином: 
зайняття професійною (або службовою) діяль-
ністю, наслідки якої умисно або з необережності 

можуть бути шкідливими для навколишнього 
середовища, в якій перебуває людина; захоплен-
ня, пов'язані з природою (полювання, риболовля, 
колекціонування природних предметів); обізна-
ність  про закономірності фізичних і біологічних 
явищ, які можуть бути використані із злочин-
ними намірами; психофізіологічна здатність до 
здійснення діянь, які завдають шкоди природ-
ному середовищу; відсутність екологічних знань 
[9, с. 93]. Отже, під час вчинення кримінальних 
правопорушень проти довкілля важливу роль 
відіграє місце роботи правопорушника, займа-
на посада та функціональні обов’язки у зв’язку 
з виконанням яких особа порушує законодавство 
щодо охорони навколишнього середовища. 

Доцільно зазначити, що при розробці кримі-
налістичної характеристики особи, що вчиняє 
кримінальні правопорушення проти довкілля вра-
ховуються типові елементи криміногенних ситу-
ацій, що детермінують протиправну поведінку: 
схильність особи до порушень екологічних правил 
(зміна нормативів, спотворення звітності та ін.); 
стан природно-природних факторів (несприят-
лива дія температур, вологості, радіації; неспри-
ятливі умови роботи, непристосованість знарядь 
виробництва та ін.); непідготовленість певних 
категорій осіб до діяльності у даних природних 
умовах (невідповідна кваліфікація, нездатність 
приймати рішення у складних умовах); осла-
блення соціального контролю (неадекватна оцін-
ка значущості природоохоронних заходів та ін.); 
неналежне управління екологічною діяльністю 
(безконтрольність, нерозпорядність та ін.) [2, с. 72].   

Висновки. Особа правопорушника як еле-
мент криміналістичної характеристики кримі-
нальних правопорушень проти довкілля є одним 
з найбільш інформативних елементів, який тісно 
пов’язаний зі способом вчинення кримінального 
правопорушення та слідовою картиною. Детальне 
вивчення типових ознак, рис і особливостей особи, 
що вчиняє екологічні кримінальні правопорушен-
ня сприяє розробленню типової характеристики 
правопорушника, що на практиці слугує швидко-
му викриттю і затриманню правопорушника.

Беручи до уваги наукові розробки вчених-кри-
міналістів, слід визначити, що при вивчені особи, 
що вчиняє кримінальні правопорушення проти 
довкілля мають значення:

1) демографічні дані (стать, вік);
2) дані, що характеризують професійну діяль-

ність особи (службова, (посадова) особа, праців-
ник підприємства, установи, організації, підпри-
ємець, безробітній);

3) соціальні ознаки (освіта, місце проживання, 
сімейний стан);

4) психологічні ознаки (інтелект, звички, вмін-
ня, навички).
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ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ РОЗСУД СУДУ ТА ПРИНЦИП ПРОПОРЦІЙНОСТІ

У статті досліджено процесуальний розсуд суду та принцип пропорційності. Вказано, що розсуд є важливим 
та вкрай необхідним елементом діяльності судів. Утім варто підкреслити, що важливим чинником цього елементу 
є те, щоб розсуд суду відповідав нормам закону і принципам права, оскільки будь-який публічно-правовий спір 
згідно КАС України закінчується саме судовим рішенням. Підстави і умови здійснення судового розсуду адміні-
стративним судом, а також порядок реалізації та вимоги до такого розсуду закріплені в КАС України. Пробле-
ми процесуального розсуду характерні для всіх адміністративно-правових відносин: митних, адміністративних 
земельних, адміністративно-господарських, адміністративно-деліктних, фінансових, екологічних, не є виклю-
ченням і податкові. Відсутність у сучасному національному адміністративному й адміністративному процесуаль-
ному праві досконалої теорії процесуального розсуду, зумовлює формування неоднакової судової практики в адмі-
ністративних справах, де застосовувався такий розсуд. 

Крім того вказано, що вивчення поняття розсуду та його теоретичного усвідомлення особливо актуалізуєть-
ся під час реформування судової системи та реформи органів державної влади та законодавства, яке регулює їх 
діяльність. Підкреслено, що дослідження підстав і меж процесуального розсуду, зокрема втручання суду в адмі-
ністративний розсуд суб’єктів владних повноважень, вивчення складнощів, які виникають під час процесуальної 
оцінки судом їх управлінської діяльності, аналіз судової практики із цього питання,є необхідним для вдоскона-
лення нормативної бази та впровадження сучасних та ефективних підходів під час здійснення правосуддя. 

Зроблено висновок, що для виконання завдань адміністративного судочинства адміністративним судом засто-
совується процесуальний розсуд, який впливає на адміністративний розсуд будь-яких суб’єктів владних повнова-
жень. Способи впливу адміністративного суду на відповідних суб’єктів є різними. 

Ключові слова: розсуд, процесуальний розсуд, принцип пропорційності.

Borzanytsia S. V. PROCEDURAL DISCRETION OF THE COURT AND THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY
The article examines the procedural discretion of the court and the principle of proportionality. It is indicated 

that discretion is an important and indispensable element of the activity of courts. However, it should be emphasized 
that an important factor of this element is that the discretion of the court corresponds to the norms of the law 
and the principles of law, since any public legal dispute according to the Civil Code of Ukraine ends with a court 
decision. The grounds and conditions for the exercise of judicial discretion by an administrative court, as well as 
the procedure for implementation and requirements for such discretion are laid down in the Civil Code of Ukraine. 
The problems of procedural discretion are characteristic of all administrative-legal relations: customs, administrative 
land, administrative-economic, administrative-delict, financial, environmental, and tax are no exception. The absence 
of a perfect theory of procedural discretion in modern national administrative and administrative procedural law leads 
to the formation of unequal judicial practice in administrative cases where such discretion was applied.

In addition, it is indicated that the study of the concept of discretion and its theoretical understanding is especially 
relevant during the reform of the judicial system and the reform of state authorities and the legislation that regulates 
their activities. It is emphasized that the study of the grounds and limits of procedural discretion, in particular 
the intervention of the court in the administrative discretion of the subjects of power, the study of the difficulties that 
arise during the procedural evaluation of their management activities by the court, the analysis of judicial practice on 
this issue, is necessary for the improvement of the regulatory framework and implementation of modern and effective 
approaches in the administration of justice.

It was concluded that in order to fulfill the tasks of administrative proceedings, the administrative court uses 
procedural discretion, which affects the administrative discretion of any subjects of power. There are different methods 
of influence of the administrative court on the relevant subjects.

Key words: discretion, procedural discretion, principle of proportionality.

Одним із ключових в науці адміністративного 
процесу є поняття «розсуду». Розсуд є важливим 
та вкрай необхідним елементом діяльності судів. 
Утім варто підкреслити, що важливим чинником 
цього елементу є те, щоб розсуд суду відповідав 

нормам закону і принципам права, оскільки будь-
який публічно-правовий спір згідно КАС України 
закінчується саме судовим рішенням.

Легального поняття «розсуду» у вітчизняному 
законодавстві на сьогодні не існує. Проте «розсуд 
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є невід’ємним інструментом для здійснення ефек-
тивної адміністративної діяльності. Без розсу-
ду жоден державний орган не може здійснювати 
свою діяльність, оскільки законодавець не може 
заздалегідь передбачити законодавчі врегулюван-
ня на всі випадки» [1]. 

Разом з тим варто вказати, що поняття «роз-
суд» активно застосовується в нормативно-пра-
вових актах України, зокрема у процесуальних 
кодексах, Законі України «Про адміністративну 
процедуру» тощо.

Крім того з огляду на законодавче поле 
та оскільки адміністративний суд під час відправ-
лення правосуддя уповноважений здійснювати 
оцінювання рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 
владних повноважень – поняття розсуду адміні-
стративного суду випливає із його повноважень [2]. 

Підстави і умови здійснення судового розсуду 
адміністративним судом, а також порядок реа-
лізації та вимоги до такого розсуду закріплені 
в КАС України. 

Проблеми процесуального розсуду характерні 
для всіх адміністративно-правових відносин: мит-
них, адміністративних земельних, адміністратив-
но-господарських, адміністративно-деліктних, , 
фінансових, екологічних [3], не є виключенням 
і податкові.

Відсутність у сучасному національному адмі-
ністративному й адміністративному процесуаль-
ному праві досконалої теорії процесуального роз-
суду, зумовлює формування неоднакової судової 
практики в адміністративних справах, де застосо-
вувався такий розсуд [3]. 

Крім того вивчення поняття розсуду та його тео-
ретичного усвідомлення особливо актуалізується 
під час реформування судової системи та реформи 
органів державної влади та законодавства, яке 
регулює їх діяльність. 

Доцільно підкреслити, що дослідження підстав 
і меж процесуального розсуду, зокрема втручання 
суду в адміністративний розсуд суб’єктів владних 
повноважень, вивчення складнощів, які виника-
ють під час процесуальної оцінки судом їх управлін-
ської діяльності, аналіз судової практики із цього 
питання,є необхідним для вдосконалення норма-
тивної бази та впровадження сучасних та ефек-
тивних підходів під час здійснення правосуддя. 

Для оптимального розуміння поняття «розсу-
ду» у науці адміністративного процесу, на нашу 
думку, варто звернутися до етиміології цього 
поняття, так «розсуд» відповідає такому англій-
ському поняттю, як «discretion» та у перекладі 
означає «свобода дії, обачність, розважливість»; 
«discretionary» – переданий на розсуд, дискреційний [4]. 

Процесуальний розсуд адміністративних судів 
у справах адміністративної юрисдикції визначе-
ний у статті 245 КАС України. Зокрема, ця стат-
тя передбачає повноваження суду при вирішенні 

справи. Так, при вирішенні справи по суті суд 
може задовольнити позов повністю або частко-
во чи відмовити в його задоволенні повністю або 
частково. У разі скасування нормативно-правово-
го або індивідуального акта суд може зобов’язати 
суб’єкта владних повноважень вчинити необхідні 
дії з метою відновлення прав, свобод чи інтересів 
позивача, за захистом яких він звернувся до суду.

У випадку, визначеному пунктом 4 частини 
другої 245 КАС України, суд може зобов’язати 
відповідача – суб’єкта владних повноважень при-
йняти рішення на користь позивача, якщо для 
його прийняття виконано всі умови, визначені 
законом, і прийняття такого рішення не перед-
бачає права суб’єкта владних повноважень діяти 
на власний розсуд. У випадку, якщо прийняття 
рішення на користь позивача передбачає право 
суб’єкта владних повноважень діяти на власний 
розсуд, суд зобов’язує суб’єкта владних повнова-
жень вирішити питання, щодо якого звернувся 
позивач, з урахуванням його правової оцінки, 
наданої судом у рішенні.

Якщо судом визнано нормативно-правовий акт 
протиправним і нечинним повністю або в окремій 
частині і при цьому виявлено недостатню правову 
врегульованість відповідних публічно-правових 
відносин, яка може потягнути за собою порушен-
ня прав, свобод та інтересів невизначеного кола 
осіб, суд має право зобов’язати суб’єкта владних 
повноважень прийняти новий нормативно-пра-
вовий акт на заміну нормативно-правового акта, 
визнаного незаконним повністю або у відповідній 
частині. У випадках, визначених у частинах тре-
тій – п’ятій 245 КАС України, суд може визначи-
ти відповідачу – суб’єкту владних повноважень 
розумний строк виконання рішення суду.

Окремі вчені зауважують, що під час судового 
розсуду мова йде не про адміністративний розсуд. 
Йдеться про повноваження судді управляти судо-
вим процесом, а також питання, пов’язані з пошу-
ком судового рішення. Всі ці ситуації підпадають 
під принцип незалежності судді і не можуть порів-
нюватися з адміністративним розсудом, застосу-
вання якого якраз підлягає перевірці, хоча для 
цього існують певні межі, виходячи з принципу 
поділу влади» [1]. 

Варто підкреслити, що адміністративний суд 
не може перебирати функції суб’єкта владних 
повноважень, зобов’язуючи його до вчинення 
первих дій. Він (адміністративний суд) має право 
лише дати оцінку діям такого суб’єкта, зробити 
відповідні висновки про їхню якість та відповід-
ність приписам закону. У разі визнання цих кате-
горій протиправними адміністративний суд може 
лише зобов’язати суб’єкта владних повноважень 
провести повторно відповідну процедуру та за її 
результатами ухвалити такий адміністративний 
акт, який би відповідав приписам закону.
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Отже втручання адміністративного суду 
в розсуд суб’єкта владних повноважень може 
бути законним і виправданим лише у випадку, 
коли суб’єкт владних повноважень мав ухвалити 
одине, безальтернативне рішення, утім натомість 
ухвалив такий, наприклад адміністративний акт, 
який не відповідав вимогам закону. Крім того 
у цьому випадку норма закону, яка зобов’язує 
суб’єкта владних повноважень прийняти кон-
кретне рішення, має бути чіткою, зрозумілою 
та має однаково розумітися і тлумачитися суб’єк-
тами владних повноважень, які її застосовують. 

Нажаль иають місце випадки, коли створена 
законодавцем норма є або недостатньо чіткою, 
або складною для практичного застосування, і це 
викликає у правозастосовувача необхідність вне-
сення у свою діяльність елементу розсуду [5]. 

Прикладом наведеного може бути постанова 
Верховного Суду від 23 серп. 2018 року в адміні-
стративній справі № 800/366/17, суть якої поля-
гає в вирішенні справи щодо нечіткості і двояко-
го розуміння пункту 13 розділу ІІІ «Прикінцеві 
та перехідні положення» Закону України «Про 
Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 року 
№ 1798-VІІІ. Зокрема, як показує судова прак-
тика, положення абзаців першого – четвертого 
вищевказаного пункту, можуть розумітися прав-
никами навіть однієї установи неоднорідно.

Так, позивач звернувся до Вищого адміністра-
тивного суду України як суду першої інстанції 
з позовом до ВРП та ВККС, у якому просив: визна-
ти недійсним рішення ВРП від 23 лютого 2017 року 
№ 320/0/15-17 в частині направлення до ВККС 
матеріалів разом з поданням про призначення 
на посаду судді вперше кандидата на посаду суд-
ді Звенигородського районного суду Черкаської 
області позивача; зобов'язати Комісію повернути 
до ВРП матеріали разом з поданням про призна-
чення на посаду судді вперше кандидата на посаду 
судді Звенигородського районного суду Черкась-
кої області позивача; зобов'язати ВРП вирішити 
питання про призначення кандидата на посаду 
судді Звенигородського районного суду Черкась-
кої області позивача, а саме: вчинити дії щодо 
внесення відповідного подання згідно з абзацом 
першим пункту 13 розділу ІІІ «Прикінцеві та пере-
хідні положення» Закону України від 21 грудня 
2016 року № 1798-VIII «Про Вищу раду правосуддя».

На обґрунтування позову позивач зазначив, 
що оскаржуваним рішенням ВРП вирішено пере-
дати Комісії нерозглянуті до дня набрання чин-
ності Законом України від 02 червня 2016 року 
№ 1401-VIII «Про внесення змін до Конституції 
України (щодо правосуддя)» матеріали про при-
значення на посади суддів вперше, в тому числі 
матеріали щодо позивача як кандидата на поса-
ду судді Звенигородського районного суду Чер-
каської області. На думку позивача, при розгляді 

матеріалів щодо нього ВРП залишено поза увагою 
те, що Вищою радою юстиції Президентові Укра-
їни внесене подання від 11 лютого 2014 року за 
№ 70/0/15-14 про призначення позивача на поса-
ду судді Звенигородського районного суду Чер-
каської області. 

Приймаючи оскаржуване рішення, ВРП пору-
шила права позивача як кандидата на посаду 
судді, оскільки направила його матеріали разом 
з поданням для повторного складання кваліфіка-
ційного іспиту, участі в конкурсі та проходження 
спеціальної перевірки, в той час як законодав-
ством не передбачено вчинення повторних дій 
кандидатом, по якому вже внесено подання про 
призначення на посаду судді. Крім того, пози-
вач вказав, що протягом 2016 року Президентом 
України були видані укази про призначення суд-
дів на посади від 01 серпня 2016 року № 321/2016, 
25 вересня 2016 року № 410/2016, 29 вересня 
2016 року № 425/2016, до яких позивача не вклю-
чено з невідомих причин.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касацій-
ного адміністративного суду рішенням від 03 квіт-
ня 2018 року адміністративний позов позивача 
задовольнив частково. Суд визнав протиправним 
та скасував рішення ВРП від 23 лютого 2017 року 
№ 320/0/15-17 в частині направлення до Комісії 
матеріалів разом з поданням про призначення на 
посаду судді вперше кандидата на посаду судді Зве-
нигородського районного суду Черкаської області 
позивача. Зобов'язано ВРП повторно розгляну-
ти питання про призначення позивача на посаду 
судді Звенигородського районного суду Черкась-
кої області з урахуванням правової оцінки, нада-
ної судом у рішенні. В решті позову суд відмовив.

Однак Велика Палата Верховного Суду в рішен-
ні від 23 серпня 2018 року в цій справі прийшла 
до протилежної правової позиції. Аналізуючи 
наведені норми пункту 13 розділу ІІІ «Прикінце-
ві та перехідні положення» Закону № 1798-VIIІ, 
Велика Палата Верховного Суду дійшла виснов-
ку, що абзаци перший – четвертий цього пунк-
ту взаємопов'язані між собою та не підлягають 
окремому застосуванню, оскільки в тексті абзаців 
другого та третього є пряме посилання на абзац 
перший. При цьому абзаци другий та третій вка-
заного пункту передбачають встановлення ВРП 
відповідності кандидатів на посаду судді вимогам 
Конституції України (в редакції Закону № 1401-
VIII) та Закону № 1402-VIII, та подальші дії ВРП 
щодо них. Водночас передбачені абзацом четвер-
тим цього пункту дії ВРП випливають з абзацу 
третього, оскільки у разі відповідності кандидата 
вимогам для призначення на посаду судді відпо-
відно до Конституції України (у вказаній редак-
ції) та Закону № 1402-VIII кандидати повторно 
складають кваліфікаційний іспит, проходять 
спеціальну перевірку та беруть участь у конкурсі 
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на зайняття посади судді, що здійснює та контро-
лює Комісія.

При цьому Велика Палата Верховного Суду 
зазначила, що як установив суд першої інстанції, 
23 лютого 2017 року ВРП розглянула матеріали 
стосовно кандидатів на посади суддів, не розгля-
нуті до набрання чинності Законом № 1401-VIII, 
та ухвалила рішення передати їх ВККС для про-
ведення спеціальної перевірки, кваліфікаційного 
іспиту та конкурсу на зайняття посади судді.

Ураховуючи установлені у справі обставини 
та наведені правові норми, Велика Палата Вер-
ховного Суду дійшла висновку про те, що ВРП при 
прийнятті оскаржуваного рішення діяла виключ-
но на підставі, у межах повноважень і в спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України.

Установлена під час вирішення спору право-
мірність дій відповідача у межах правовідносин, 
з приводу яких виник спір, обумовлює відсутність 
підстав для задоволення позову, а тому помилко-
вими є висновки Верховного Суду у складі коле-
гії суддів Касаційного адміністративного суду про 
часткове задоволення позовних вимог позивача.

Як бачимо, судді Верховного Суду закон та його 
суть, у даному випадку, зрозуміли по-різному. 
Варто зазначити, що аналогічний висновок щодо 
застосування норм матеріального права у подіб-
них відносинах викладений у постановах Великої 
Палати Верховного Суду від 31 травня та 21 червня 
2018 року (справи № 11-235заі18 (№ 800/648/16) 
та № 11-338сап18 (№ 800/41/17) відповідно).

Крім того і Конституційний Суд України, 
і Європейського суду з прав людини неодноразо-
во підкреслювали на необхідності дотримання 
принципу правової визначенності задля однорід-
ного розуміння та тлумачення норм закону. Так, 
у Рішенні Конституційного Суду України від 
29 червня 2010 року № 17-рп/2010 вказано, що 
одним з елементів верховенства права є принцип 
правової визначеності, згідно з яким обмеження 
основних прав людини та громадянина й утілен-
ня цих обмежень на практиці допустиме лише за 
умови забезпечення передбачуваності застосу-
вання правових норм, установлюваних такими 
обмеженнями. Тобто обмеження будь-якого права 
повинне базуватися на критеріях, які дадуть змо-
гу особі відокремлювати правомірну поведінку від 
протиправної, передбачати юридичні наслідки 
своєї поведінки.

Відповідно до правової позиції Європейсько-
го суду з прав людини вислів «згідно із законом» 
вимагає, по-перше, щоб оскаржуваний захід мав 
певне підґрунтя в національному законодавстві; 
він також стосується якості закону, про який 
йдеться, вимагаючи, щоб він був доступний для 

зацікавленої особи, яка, окрім того, повинна мати 
можливість передбачити наслідки його дії щодо 
себе, та відповідав принципові верховенства пра-
ва (пункт 84 рішення ЄСПЛ від 09 січня 2013 року 
у справі «Олександр Волков проти України», 
заява № 21722/11, пункт 155 рішення ЄСПЛ від 
29 квітня 2003 року у справі «Полторацький про-
ти України», заява № 38812/97).

ЄСПЛ також зазначав, що верховенство права, 
один з основоположних принципів демократич-
ного суспільства, притаманне всім статтям Кон-
венції про захист прав людини і основоположних 
свобод 1950 року. Таким чином, питання, чи було 
дотримано справедливого балансу між загальними 
інтересами суспільства та вимогами захисту осно-
воположних прав окремої особи, виникає лише 
тоді, коли встановлено, що оскаржуване втручан-
ня відповідало вимозі законності та не було сва-
вільним (пункт 50 рішення ЄСПЛ від 14 жовтня 
2010 року у справі «Щокін проти України», заяви 
№ 23759/03 та № 37943/06).

Отже, на підставі наведеного можно дійти вис-
новку, що для виконання завдань адміністратив-
ного судочинства адміністративним судом засто-
совується процесуальний розсуд, який впливає 
на адміністративний розсуд будь-яких суб’єктів 
владних повноважень. Способи впливу адміністра-
тивного суду на відповідних суб’єктів є різними. 
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давче закріплення недопустимості обмеження права на судових захист та повноважень судів, а також фактори, 
що впливають на діяльність судової системи. Розглядаються актуальні питання навантаження на судову систему 
України з точки зору кількості судових справ та матеріалів, кількості суддів, а також фінансування судів. Наго-
лошується на перевагах медіації, як альтернативі судовому розгляду. Окремо у статті розглядаються системні 
проблеми строкі розгляду судових справ та виконання судових рішень, що неодноразово були предметом особли-
вої уваги Європейського суду з прав людини та Комітету Міністрів Ради Європи. Окремо приводиться статистика 
ефективності виконання рішень за результатами медіаційних процедур. У статті піднімається доступу до право-
суддя, що викликане безпековою ситуацією. Ця група проблем пов’язана зі зміною місця проживання як в сере-
дині України, так і вимушеною міграцією за кордон значної кількості населення, а також зміною підсудності 
судів в Україні. Наводяться можливості медіації для дистанційного вирішення спорів та наголошується на від-
стуності законодавчого закріплення вимог щодо місця проведення процедури. У статті досліджується можливість 
дотримання принципу верховенства права при здійсненні правосуддя в умовах воєного стану та при застосуванні 
альтернативних способів вирішення спорів. Розглядаються також шляхи подолання цих проблем з допомогою 
впровадження інституту медіації, як допопоміжного до юрисдикційного методу вирішення спорів для досягнен-
ня справедливості та загального добробуту суспільства загалом. Зроблено висновок, що здійснення правосуддя 
в Україні в умовах воєнного стану ускладнене рядом системних проблем, частина з яких посилилась, а інша вини-
кла безпосередньо внаслідок збройної агресії. Медіація як неюрисдикційний метод вирішення спорів позбавлений 
цих проблем та дозволяє сторонам обирати найефективніший і прийнятний для них варіант вирішення спору. 
Широке тлумачення права на доступ до правосуддя та закріплення правового інституту медіації дозволяє з одного 
боку розвантажити судову систему, а з іншого базуючись на інтересах сторін протягом розумного строку вирішити 
спір та виконати угоду за результатами процедури, внаслідок чого буде досягнута мета правосуддя. 

Ключові слова: медіація, альтернативні способи вирішення спорів, правосуддя в умовах воєнного стану, юрис-
дикційні та неюрисдикційні методи вирішення спорів. 

Piddubnyi D. I. DEVELOPMENT OF THE MEDIATION INSTITUTE IN THE CONDITIONS OF MARTIAL LAW 
IN UKRAINE

In the article, the author reveals the problem of the development of the institution of mediation in Ukraine, including 
in the framework of such an important direction as ways to overcome the defects of the judicial system of Ukraine during 
martial law. The legal confirmation of the inadmissibility of limiting the right to judicial protection and the powers 
of courts, as well as factors affecting the activity of the judicial system, are analyzed. Current issues of the burden on 
the judicial system of Ukraine in terms of the number of court cases and materials, the number of judges, as well as 
the financing of courts, are considered. The author emphasizes the advantages of mediation as an alternative to litigation. 
Additionally, the article examines the systemic problems of the term of consideration of court cases and the execution 
of court decisions, which have repeatedly been the subject of special attention of the European Court of Human Rights 
and the Committee of Ministers of the Council of Europe. The statistics of the effectiveness of the execution of decisions 
based on the results of mediation procedures are given separately. The article raises the issue of access to justice caused 
by the security situation. This group of problems is related to the change of residence both in the middle of Ukraine 
and the forced migration of a significant number of the population abroad, as well as the change in the jurisdiction 
of courts in Ukraine. Possibilities of mediation for remote resolution of disputes are given and the remoteness 
of legislative requirements regarding the venue of the procedure is emphasized. The article examines the possibility 
of observing the principle of the rule of law in the administration of justice under martial law and in the application 
of alternative methods of dispute resolution. Ways to overcome these problems with the help of the introduction 
of the institution of mediation as an auxiliary to the jurisdictional method of dispute resolution to achieve justice 
and the general well-being of society, in general, are also considered. It was concluded that the administration of justice 
in Ukraine under martial law is complicated by a number of systemic problems, some of which have intensified, while 
others have arisen directly as a result of armed aggression. Mediation, as a non-jurisdictional method of dispute 
resolution, is free from these problems and allows the parties to choose the most effective and acceptable option for 
resolving the dispute. A broad interpretation of the right to access to justice and consolidation of the legal institution 
of mediation allows, on the one hand, to relieve the judicial system, and on the other hand, based on the interests 
of the parties, to resolve the dispute within a reasonable period of time and implement an agreement based on the results 
of the procedure, as a result of which the goal of justice will be achieved. 

Key words: mediation, alternative dispute resolution, justice under martial law, jurisdictional and non-jurisdictional 
methods of dispute resolution.
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Актуальність теми. Сьогодні Україна перебу-
ває на одному із найважчих етапів її незалежного 
періоду соціального та правового розвитку – в умо-
вах воєнного стану, введеного внаслідок зброй-
ної агресії з боку Російської Федерації. Особливо 
гостро в таких умовах постає потреба реформуван-
ня системи правосуддя в Україні – довготривалий 
процес, що базується на прагненні гармонізувати 
нашу правову та судові системи до європейських 
стандартів. Поряд з інституційними змінами цих 
систем можна відмітити роль неюрисдикційних 
методів вирішення спорів, зокрема формалізацію 
соціального та правового інституту медіації. Роз-
виток альтернативних способів вирішення спо-
рів було передбачено Стратегією реформування 
судоустрою, судочинства та суміжних правових 
інститутів на 2015-2020 роки, затвердженої Ука-
зом Президента України від 20.05.2015 р. № 276, 
яка прямо визначила пріоритет розширення 
способів альтернативного (позасудового) врегу-
лювання спорів, зокрема, шляхом практичного 
впровадження інституту медіації і посередниц-
тва [1]. Після тривалого законодавчого процесу 
Верховна Рада прийняла Закон України № 1875-
IX 16 листопада 2021 року «Про медіацію», що 
набрав чинності 15 грудня 2021 року [2].

Північно-американський та європейський дос-
від медіації налічує понад 50 років [3, с.19], а сам 
інститут ефективно вбудований у систему вирі-
шення спорів. Україна тільки зараз, із прийнят-
тям профільного закону, а також внесенням змін 
до процесуальних кодексів стала на шлях офіцій-
ного визнання такого інструменту та пошуку сти-
мулів для його застосування, визначення статусу, 
прав, обов’язків та вимог до посередника, а також 
процедури проведення медіації.

Стан дослідження. Проблеми правового регу-
лювання медіації в Україні стала предметом дослі-
дження Н. Мазаракі, Г. Єрьоменко, Т. Кисельової, 
Я. Любченка, В. Яковлєва, О. Спектор та інших. 
Питання застосування інституту медіації в умо-
вах воєнного стану майже не висвітлене у вітчиз-
няній та світовій науковій літературі.

Виклад основного матеріалу. 24 лютого 
2022 року Верховною радою України було введено 
воєнний стан через пряме повномасштабне втор-
гнення Росії на територію України [4], який нео-
дноразово продовжувався та безумовно впливає 
на роботу всієї правової системи. Як зазначають 
науковці, воєнний стан, є одним із проявів введен-
ня спеціального правового режиму, та передбачає 
використання сукупності особливих правових 
засобів, які визначають права людини, надають 
громадянам певні дозволи, заборони чи обмежен-
ня, при цьому, акцентуючи свою увагу на регу-
ляторних функціях правових інструментів чи 
конкретного правового режиму [5, с. 77]. Разом 
з цим, Закон України № 389-VIII від 12 травня 

2015 року “Про правовий режим воєнного ста-
ну” передбачає, що повноваження судів, органів 
та установ системи правосуддя, передбачені Кон-
ституцією України, в умовах правового режи-
му воєнного стану не можуть бути обмежені [6]. 
Також Основний закон встановлює, що право на 
судовий захист встановлене статею 55 Конститу-
ції України не може обмежуватись навіть за умо-
ви оголошення  воєнного стану. 

Правопорядок в Україні не дозволяє обмежува-
ти діяльність судів, проте з 24 лютого вітчизняна 
судова система зіткнулася із цілим рядом факто-
рів, які унеможливлюють доступ до правосуддя 
та право судовий захист для значної кількості гро-
мадян України. На наш погляд, у значній мірі ці 
проблеми доцільно було б вирішувати за допомо-
гою неюрдисдикційних способів вирішення спо-
рів, зокрема інтенсивного впровадження та роз-
витку інституту медіації.

Загальне навантаження на судову систе-
му з часу прийняття Стратегії реформування 
судоустрою, судочинства та суміжних правових 
інститутів у 2015 році має тенденцію до збільшен-
ня. Відповідні дані щодо кількості надходження 
до місцевих та апеляційних судів справ і матері-
алів можна знайти на сайті Судова влада Украї-
ни, у розділі присвяченому судовій статистиці [7] 
та сайті Ради суддів України, у розділі про норма-
тивне навантаження [8]. Так, у 2015 році до місце-
вих та апеляційних судів надійшло  3 456,2 тисяч 
справ і матеріалів, у 2020 році – 3 675,9 тисяч 
справ, а у 2021 році відповідно понад 4 208,1 тисяч 
справ. З 2013 року також відбулось значне змен-
шення кількості суддів. На 11 червня 2021 Вища 
рада правосуддя називає штатну кількість суддів – 
7 304. Повноваження на здійснення правосуддя 
мають 4 954 судді. Вакантними залишаються 
1 977 суддівських посад. За даними Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів України, на 19 липня 
2021 року у списку суддів України налічувалося 
5 389 суддів (у тому числі тих, хто, у зв’язку з зако-
ном, тимчасово без повноважень). Тим часом на 
31 грудня 2013 року в Україні, згідно зі штатним 
розписом, налічувався 9 071 суддя, що відправляв 
правосуддя у 767 чинних судах. Реально відправ-
ляв правосуддя 8 371 суддя [9]. Разом із збільшен-
ням кількості справ та зменшенням суддів спосте-
рігається значне недофінансування судів. Згідно 
з даними Узагальнення з питань забезпечення 
фінансування судової системи у 2021 році проведе-
ного Вищою радою правосуддя рівень задоволення 
її потреб у фінансових ресурсах протягом остан-
ніх років був критичним: у 2018 році становив 
77,9%, у 2019 році – 69,5%, у 2020 році – 64,4%, 
у 2021 році – лише 42,5% (з урахуванням Закону 
України «Про внесення змін до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2021 рік» 
щодо збільшення видатків на забезпечення здійс-



132 Juris Europensis Scientia

нення правосуддя місцевими, апеляційними суда-
ми» від 17 червня 2021 року № 1558-ІХ, а також 
збільшення наприкінці 2021 року планових 
показників за спеціальним фондом державного 
бюджету за рахунок понадпланових надходжень 
від сплати судового збору) [10]. Усі зазначені фак-
тори свідчать про системні проблеми забезпечен-
ня суддівської діяльності при постійно зростаю-
чій кількості справ, що розглядаються. Водночас 
дослідники в Україні відмічають, що медіація 
уже стала соціальним інститутом, який сформу-
вався з об’єктивної потреби в допоміжній для пра-
восуддя системі, яка б дозволила розвантажити 
судову систему та забезпечити її ефективне функ-
ціонування [11, с. 170]. Нормативне закріплення 
цього інституту в правовій системі та внесення 
змін у процесуальні кодекси закріпила можли-
вість вирішення спорів в позасудовому порядку, 
а також зупинення провадження у справах для 
проведення процедури на вимогу сторін. Таким 
чином медіація надає альтернативу судовому роз-
гляду та гарантує сторонам можливість звернути-
сь до цієї процедури як до так і під час судового роз-
гляду, що дозволяє зменшувати навантаження.

Недотримання розумних строків вирішення 
справи є проблемою, що безпосередньо випли-
ває з надмірної завантаженості судової системи. 
Відповідно до положень статті 6 Конвенції про 
захист прав людини й основоположних свобод 
кожній фізичній та юридичній особі гарантуєть-
ся право на розгляд судом упродовж розумного 
строку цивільної, кримінальної, адміністратив-
ної або господарської справи, а також справи про 
адміністративне правопорушення, в якій вона 
є стороною [12]. Європейський суд з прав людини 
виробив у своїй практиці декілька взаємопов’яза-
них критеріїв щоб визначити розумний строк роз-
гляду конкретної справи в національних судових 
органах: складність справи, поведінка заявника, 
судових та інших державних органів, а також 
важливість предмету розгляду для заявника. Ці 
критерії неодноразово були висвітлені у практи-
ці Європейського суду з прав людини, наприклад 
справи «Федіна проти України» [13] та «Зяя проти 
Польщі» [14]. Відповідно до Щорічного звіту про 
результати діяльності Уповноваженого у справах 
Європейського суду з прав людини у 2021 році 
підготовленим Міністерством юстиції України 
однією з основних проблем, які призвели до кон-
статації Європейським судом порушень Україною 
положень Конвенції, є надмірна тривалість про-
ваджень у цивільних, адміністративних і кримі-
нальних справах [15]. Медіація сприяє набага-
то швидшому процесу врегулюванню спору ніж 
юрисдикційні способи вирішення спорів через 
демократичність та спрямованості на співпрацю 
сторін, що найбільше відповідають їхнім потребам 
та особливість проведення процедури медіації. 

Європейський суд з прав людини у низці сво-
їх рішень, а також Комітет Міністрів Ради Євро-
пи визнав також системною, а деякі дослідники 
називають навіть апокаліптичною проблемою 
стан виконання судових рішень в Україні, що 
нині визначає межу спілкування Ради Євро-
пи з Україною у сфері прав людини [16, с. 190]. 
Невиконання або затримка виконання остаточ-
них національних судових рішень існує в Україні 
протягом довгого періоду часу. Тому виграти суд, 
а згодом виконати судове рішення – це абсолютно 
різні юридичні процеси, які можуть призводити 
до різних результатів. В основі медіації лежить 
пошук взаємовигідного виробленого сторонами 
власного рішення в спорі, що сприяє підвищенню 
рівня добровільного виконання досягнутих у ході 
медіаційної бесіди домовленостей без застосуван-
ня примусового виконання. На жаль, статистика 
виконання угод за результатами медіації в Украї-
ні відсутня, проте у світі можна знайти відповідні 
цифри. У Нідерландах 70% усіх угод виконують-
ся протягом двох місяців. У 20% випадків вини-
кають певні труднощі виконання, які вдається 
вирішити. У Великобританії у 2005–2006 роках за 
допомогою медіаторів служби медіації Графства 
Манчестер було досягнуто домовленостей щодо 
«малих позовів» у 85% звернень, а 100% угод було 
виконано сторонами добровільно [17, с. 30-31].

Інша група проблема виникла безпосередньо 
внаслідок воєнної агресії та гуманітарної ситу-
ації в Україні. Відповідно до даних ООН після 
24 лютого державний кордон України перетнули 
понад 10,4 мільйона людей [18], близько 7 міль-
йонів осіб були переміщені в межах України, тоді 
як приблизно 13 мільйонів людей лишаються на 
територіях, постраждалих від конфлікту, будучи 
не в змозі виїхати через підвищені безпекові ризи-
ки, руйнування мостів і доріг, нестачу ресурсів 
або інформації про те, де вони можуть знайти при-
хисток і житло [19]. 

Українськими процесуальними кодексами 
встановлені правила підсудності справ, а також 
процедура передачі справи з одного суду до іншо-
го. Водночас процесуальні вимоги щодо підсудно-
сті значною мірою ускладнюють та продовжують 
процес вирішення спорів, а значна кількість пере-
міщених осіб, безпекова та фінансова ситуація 
часто не дозволяє належним чином повідомляти 
учасників справи про час та місце розгляду. Роз-
гляд справ у режимі відеоконференції та розвиток 
системи електронного суду знижують проблему, 
але не здатні вирішити її повністю. 

Безпосередньо від військових дій постраж-
дали і самі суди. Для вирішення зазначених 
питань до законодавства були внесені відповід-
ні зміни.  03 березня 2022 року був ухвалений 
Закон № 2112-IX який виклав  у новій редакції 
частину 7 статті 147 Закону про судоустрій, яка 
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відтепер передбачає, що коли суд не може здійс-
нювати правосуддя з об’єктивних причин під час 
воєнного або надзвичайного стану, у зв’язку зі 
стихійним лихом, військовими діями, заходами 
щодо боротьби з тероризмом або іншими надзви-
чайними обставинами, то може бути змінено тери-
торіальну підсудність судових справ, які розгля-
даються в такому суді, шляхом її передачі до суду, 
що територіально є найближчим до суду, який не 
може здійснювати правосуддя, або іншого визна-
ченого суду. Якщо Вища рада правосуддя не може 
здійснити такого повноваження, то воно здійс-
нюється за розпорядженням Голови Верховного 
Суду. Відповідне рішення є також підставою для 
передачі всіх справ, які перебували на розгляді 
суду, територіальна підсудність якого змінюєть-
ся [20]. Відповідно до даних із сайту Верховного 
Суду з переліком судів, територіальну підсудність 
яких було змінено у зв’язку з неможливістю здійс-
нювати правосуддя під час воєнного стану усього 
було змінено територіальну підсудність 195 судів, 
лише частину з яких було відновлено  [21]. Вод-
ночас медіація може забезпечити сторонам кон-
флікту можливість добровільно обрати найбільш 
прийнятний спосіб та місце вирішення спору. Про-
цедура медіації можлива із застосуванням засобів 
електронного зв’язку, та не містить жорстких 
законодавчих вимог щодо місця її проведення.

Відповідно до статей 8 та 129 Конституції 
України в Україні визнається і діє принцип вер-
ховенства права, а суддя, здійснюючи правосуд-
дя, є незалежним та керується верховенством 
права [22]. Судова система, яка працює належним 
чином, є невід’ємним елементом демократичного 
та правового суспільства, заснованого на принци-
пі розподілу влад, а також запорукою доступу до 
правосуддя навіть в умовах воєнного стану. Вер-
ховенство права, як ціннісний принцип та мета 
правової системи закріплена в Основному Законі 
держави, а також чинному місцевому та міжна-
родному законодавстві, що діє в Україні. Роль сис-
теми правосуддя у запровадженні верховенства 
права є своєрідним фундаментом суспільного ладу 
та довіри до соціальних інститутів, що діють у кра-
їні. Збільшуючи юрисдикцію судової влади, при-
значаючи на посади компетентних, непідкупних 
і незалежних суддів, створюючі належні гарантії 
їх діяльності, ізолюючи суддів від впливу вико-
навчої гілки влади і забезпечуючи суди необхід-
ними матеріальними ресурсами для ефективного 
функціонування, впроваджується і в подальшо-
му зберігається верховенство права. Відсутність 
будь-якого з цих елементів ставить під загрозу 
свободу і стабільність суспільства [23, с. 66].

Водночас вищезазначені обмеження судової 
системи, а також рівень суспільної довіри до неї 
не дозволяють у повній мірі досягти завдання пра-
восуддя: утверджувати верховенство права та слу-

жити справедливості, тобто загальному добробу-
ту суспільства загалом. Незважаючи на постійне 
зростання ролі альтернативних способів вирішен-
ня спорів, зокрема медіації, для вирішення право-
вих конфліктів велика частина науковців харак-
теризує їх як такі, що не відповідають принципу 
верховенства права [24, с. 71]. 

Однак, ми вважаємо, що існує спосіб вирі-
шити цю дискусію. Цього можна досягти, якщо 
визнати певний дуалізм сучасної системи право-
суддя: альтернативні способи вирішення спорів, 
так і судове рішення мають вирішальне значен-
ня та взаємодоповнюючу роль в цій системі. При 
окремому розгляді як юрисдикційні так і нею-
рисдикціні методи вирішення спорів мають обме-
ження верховенства права, особливо враховуючи 
реалії воєнного стану. Водночас ці методи можуть 
доповнювати один одного у сучасній правовій сис-
темі, а їх синергія спрямована на досягнення мети 
правосуддя та досягнення того, щоб обидва були 
ефективними інструментами верховенства права. 
Юрисдикційні та неюрисдикційні методи вирі-
шення спорів повинні розглядатися як взаємоза-
лежні процеси, які мають симбіотичні відносини. 
І, як частина цієї системи медіація не тільки не 
підриває верховенство права, але й узгоджується 
та підтримує його. 

Висновок. Здійснення правосуддя в Україні 
в умовах воєнного стану ускладнене рядом систем-
них проблем, частина з яких посилилась, а інша 
виникла безпосередньо внаслідок збройної агре-
сії. Медіація як неюрисдикційний метод вирішен-
ня спорів позбавлений цих проблем та дозволяє 
сторонам обирати найефективніший і прийнят-
ний для них варіант вирішення спору. Широ-
ке тлумачення права на доступ до правосуддя 
та закріплення правового інституту медіації доз-
воляє з одного боку розвантажити судову систему, 
а з іншого базуючись на інтересах сторін протя-
гом розумного строку вирішити спір та виконати 
угоду за результатами процедури, внаслідок чого 
буде досягнута мета правосуддя. Медіацію потріб-
но розглядати як допоміжний інститут правової 
системи, що покликаний утверджувати верховен-
ство права та служити справедливості.
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AXIOLOGICAL FUNCTION OF THE CONSTITUTIONAL COURT  
OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

The author argues, that the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan has the most important role 
amongst the other bodies of the public power in the interpretation of the principles of the Basic Law 1995, – solving 
conflicts between the principles, performs all of the activities, that are typically associated with the judicial application 
of constitutional principles, – and proposes to underline, that one of the Court’s functions is the axiological function. 

Firstly, the author demonstrates, that text of the Constitution of the Republic of Azerbaijan 1995 doesn’t directly 
include a lot of principles. 

Secondly, the author shows, that the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan through the official 
interpretation of the provisions of the Constitution and laws makes a significant contribution to determining 
the importance of a certain principle in particular and to the creation of a hierarchy of constitutional principles in 
general. Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan, as the body of constitutional jurisdiction, officially 
interpretates the provisions of the Constitution of the Republic of Azerbaijan, and can conclude, that its text de 
facto contains constitutional principles, that are not included in it de jure. In general, the Constitutional Court 
of the Republic of Azerbaijan now performs all of the activities, that are typically associated with the judicial 
application of constitutional principles: the identification of principles as such, that is, the ascription of the status (or 
“value”) of principle to a certain constitutional provision; the interpretation of a constitutional provision (previously or 
contextually) identified as expressing a principle; the balancing of such a principle with other conflicting principles in 
view of selecting the principle to be applied; the specification or concretization of such a principle in view of construing 
a rule to solve the case. All of these activities are performed by the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan 
within its axiological function. 

Key words: constitutional principles, constitutional justice, Constitution, Basic Law, Constitutional Court 
of the Republic of Azerbaijan, axiology.

Гараджаєв Д. Я. АКСІОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ 
РЕСПУБЛІКИ

Автор пропонує уважати, що однією з функцій Конституційного Суду Азербайджанської Республіки є аксі-
ологічна функція. Висновок сформульовано виходячи з того, що Суд відіграє найважливішу роль серед інших 
органів публічної влади у тлумаченні принципів Основного Закону 1995 року, а також у вирішенні конфліктів 
між принципами, виконує всі види діяльності, які зазвичай пов’язані із судовим застосуванням конституційних 
принципів.

У статті автор демонструє, що у тексті Конституції Азербайджанської Республіки 1995 року прямо закріплено 
небагато принципів. Крім того, автор підкреслює, що Конституційний Суд Азербайджанської Республіки шляхом 
офіційного тлумачення положень Конституції та законів робить значний внесок у визначення важливості певно-
го принципу зокрема та у створення ієрархії конституційних законів. принципи в цілому. Конституційний Суд 
Азербайджанської Республіки як орган конституційної юрисдикції офіційно тлумачить положення Конституції 
Азербайджанської Республіки і може зробити висновок, що її текст de facto містить конституційні принципи, які 
не включені до ньго de jure. У цілому, Конституційний Суд Азербайджанської Республіки у межах аксіологіч-
ної функції зараз виконує всі види діяльності, які зазвичай пов’язані із судовим застосуванням конституційних 
принципів: визначення принципів як таких, тобто присвоєння статусу (або «цінності») певному конституційному 
положенню; тлумачення конституційного положення (раніше або в контексті), визначеного як принцип; уточнен-
ня або конкретизація змісту принципу для вирішення конкретної справи. 

Ключові слова: конституційні принципи, конституційне правосуддя, Конституція, Основний Закон, Консти-
туційний Суд Азербайджанської Республіки, аксіологія.

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

The introduction. Constitutional Court 
of the Republic of Azerbaijan is the only one court 
of the constitutional jurisdiction in the country. It 

deals with the principles of the Basic Law of Azer-
baijan 1995 very frequently. The issues of the prin-
ciples of the Constitution of the Republic of Azer-
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baijan refer to the well-known Latin aphorism about 
the essence of law – ius est ars boni et aequi1. 
The mention of goodness (boni) and justice (aequi) 
characterizes the essence of the 1995 Constitution’s 
principles, while the mention of the art (ars) char-
acterizes the complexity and necessity of observing 
the appropriateness, the "golden mean" in matters 
of securing and applying these principles.

The predominance of normativism in Soviet 
legal science made impossible the practical imple-
mentation of the aphorism that ‘law is the art’. The 
formalist approach requires clarity, accuracy in 
the application of the rule of law principle, even if it 
is unfair, and thereby kills creativity in law enforce-
ment, in the study of legal problems (the extreme 
degree of formalism in law is normativism). How-
ever, legal science, based on a natural approach to 
law, has demonstrated and continues to demonstrate 
a creative approach to the legal problems’ researches.

For example, exploring the structure of modern 
society, M. Nerfin, like most scientists, identifies 
three sectors in it, but calls them "systems of pow-
er in society" and gives them quite literary names: 
for the system of public authorities – "Prince", for 
the system business structures and private entrepre-
neurs – "Merchant", for members and institutions 
of civil society – "Citizen". He explains: together with 
the state power, the Prince, and the economic power, 
the Merchant, there is another power, sometimes 
obvious, always completely unmanifested: the pow-
er of people, their associations. People who under-
stand the true power of such power associate with 
others and thus become Citizens. Citizens and their 
associations, when they do not aim to achieve state 
or economic power, create a third system [1, p. 47]. 

This approach is especially useful, because the rel-
evant experience in this area of Azerbaijani legal sci-
ence is only being formed, especially when it comes 
to the principles of the Constitution of the Republic 
of Azerbaijan.

The literature review. The constitutional princi-
ples are one of the most popular vectors in the con-
stitutional researches, so there are various types 
of publications on this topic – starting from the leaf-
lets for the schoolchildren’s debates, up to the mon-
ographic researches. In this article the author refers 
to the works of D.Lyons “Constitutional Princi-
ples”, R. Guastini “Applying constitutional princi-
ples” and M. Nerfin “Neither Prince nor Merchant: 
Citizen – An Introduction to the Third System”. 
It should be underlined, that so far there are practi-
cally no publication on the constitutional principles, 
when it comes about the Constitution of the Republic 
of Azerbaijan, 1995. 

As for the Constitutional Court of the Republic 
of Azerbaijan’ s functions, the researchers usually 

1  Ius est ars boni et aequi (from the Latin) – law is the art 
of goodness and justice.

don’t pay a lot of attention to their nomenclature, 
citing the typical lists of the bodies of the consti-
tutional jurisdiction’s functions. So far there were 
no proposals to distinguish the axiological function 
as one of the Court’s functions. This can be con-
sidered as a drawback, as it affects the legislation 
and the legal practice (when it comes about the legal 
practice, it might seem that the Court uses the doc-
trine of the judicial activism far more often, than 
the doctrine of judicial self-restraint).

The aim of the article is to argue that the Con-
stitutional Court of the Republic of Azerbaijan 
has the most important role amongst the other 
bodies of the public power in the interpretation 
of the principles of the Basic Law 1995, solving 
conflicts between the principles and much more, 
and  that one of the Court’s functions is the axio-
logical function. 

The main text. The concept of "principle" (from 
the Latin principium) means the basis, the begin-
ning, the guiding idea, the starting position. Con-
sequently, legal principles are the main guidelines 
of law, reflecting objective patterns that express 
the essence and value of the entire system of law. 
Principles in law are of a generally binding nature, 
since they are formally defined and affect a wide 
range of legal relations. Constitutional principles 
cover a particularly wide range of social relations.

The principles of the Constitution are the fun-
damental ideas enshrined in the Basic Law, that 
express the essence of law and arise from the current 
state of the society and the state. 

“Principles that are not given by the constitu-
tional text, are sometimes attributed to the Con-
stitution” [2, p. 1237]. The Constitutional Court 
of the Republic of Azerbaijan through the official 
interpretation of the provisions of the Constitution 
and laws makes a significant contribution, proclaim-
ing that the constitutional text indirectly includes 
the certain principle, determining the importance 
of a certain principle in particular and creating 
of a hierarchy of constitutional principles in general.

Most of the researches claim, that:
- the values in the constitution and other legal 

acts are enshrined in the constituent norms, that are 
a type of system-forming specialized legal norms;

- the principles are enshrined in the provisions 
of legal norms-principles, that also belong to the sys-
tem-forming specialized legal norms.

Legal norms-principles could be distinguished 
from the constituent norms based on the form 
of their expression and on their functional purpose. 
Most of the times the constituent norms ‘contain’ 
the ideological foundations – and these foundations 
are developed by the norms-principles.

The principles in the Constitution of the Repub-
lic of Azerbaijan are enshrined by direct reference to 
them in the following provisions:
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- Article 7, that proclaims: the state power in 
the Republic of Azerbaijan on the basis of the prin-
ciple of separation of powers consists of legislative, 
executive and judicial;

- Preamble, that has a reference to the principles 
reflected in the Constitutional act "On the State 
Independence of the Republic of Azerbaijan", guided 
by which the people of Azerbaijan adopted the Con-
stitution;

– Article 10, according to which “the Republic 
of Azerbaijan builds its relations with other states 
on the basis of the principles provided for in general-
ly recognized international legal norms” (reference 
to the principles of international relations);

- Article 18, that introduced the prohibition 
of the dissemination and propaganda of religions (reli-
gious movements) that degrade the dignity of the indi-
vidual and contradict the principles of humanity;

- Article 24 and the basic principle of the rights 
and freedoms of man and citizen (in accordance 
with the provisions of this article, “Everyone 
from the moment of birth has inviolable, inviola-
ble and inalienable rights and freedoms. Rights 
and freedoms also cover the responsibility and duties 
of everyone to society and others persons”);

- Article 127 part 7, that proclaims such a prin-
ciple of legal proceedings, as the principle of compe-
tition.

According to the constitutional practice, 
the preference should be given to the approach when 
the principles are included in the provisions (text) 
of the Constitution of the Republic of Azerbaijan. 
The advantages of this approach are as follows:

- principles will be taken into account in 
the of rule-making process – that  will positively 
affect the quality of regulatory legal acts;

- principles will be taken into account in the pro-
cess of law enforcement – that   will increase the level 
of effectiveness of the regulatory legal acts’ impact 
on public relations;

- this will contribute to a deeper implementation 
of constitutional principles in legal consciousness, 
in legal culture;

- principles will be taken into account by research-
ers in developments of the constitutional law doc-
trine.

Constitution of the Republic of Azerbaijan 
of 1995 is a "rigid" Basic Law, that is amended using 
a complex procedure. One more important argument 
to consider is the need to comply this feature with 
such a characteristic of the Constitution, as the sta-
bility of its provisions, – so in some situations it 
is necessary to apply for an official interpretation 
of the provision of the Basic Law to the Constitution-
al Court of the Republic of Azerbaijan. 

Constitutional Court of the Republic of Azerbai-
jan, as the body of constitutional jurisdiction, offi-
cially interpretates the provisions of the Constitu-

tion of the Republic of Azerbaijan, and can conclude 
that its text de facto contains constitutional princi-
ples that are not included in it de jure. In general, 
the Constitutional Court of the Republic of Azerbai-
jan acts to provide: 

“(1) the identification of principles as such, that 
is, the ascription of the status (or “value”) of princi-
ple to a definite constitutional provision;

(2) the interpretation of – that is, the ascription 
of meaning to – a constitutional provision (previously 
or contextually) identified as expressing a principle;

(3) the balancing of such a principle with other 
conflicting principles in view of selecting the princi-
ple to be applied; 

(4) the specification or concretisation of such 
a principle in view of construing a rule apt to solve 
the case at hand” [3]. 

Two cases are the most notable in that context. 
Plenum of the Constitutional Court of the Repub-

lic of Azerbaijan in its Resolution “On the interpre-
tation of the provision “having a higher legal educa-
tion” provided for in Article 126 of the Constitution 
of the Republic of Azerbaijan and a number of nor-
mative legal acts” dated June 30, 2014, noted that 
“any legal issue, in particular the issue of exercising 
the rights, enshrined in the Constitution, should be 
regulated in the legislation in such a way, that no 
damage is done to constitutionally significant val-
ues, a balance is maintained between public and pri-
vate interests. Explaining its position on maintain-
ing a balance in the system of state regulation in 
the field of education, the Constitutional Court 
of the Republic of Azerbaijan indicated that state 
authorities, within their powers, are free to exercise 
state regulation of the field of education. However, 
such regulation is possible only if and in the form 
that the determination of the relevant areas of high-
er education was based on objective circumstances, 
justified itself, served constitutionally significant 
goals and was proportionate to the legal means used 
to achieve these goals” [4].

Plenum of the Constitutional Court 
of the Republic of Azerbaijan in the Resolution 
of the “On the interpretation of certain provisions 
of Art. 320.1 of the Criminal Code of the Repub-
lic of Azerbaijan” of November 15, 2019, the body 
of constitutional control, considering the appeal 
of the Kapaz District Court of Ganja on the interpre-
tation of the disposition of Article 320.1 of the Crim-
inal Code of the Republic of Azerbaijan, which pro-
vides for liability for falsification of an official 
document in relation to the actions of a person who 
tried to enter to take an exam instead of another 
person (applicant), noted, that the cards, issued by 
the State Examination Center for participants in 
entrance examinations to higher or secondary spe-
cialized educational institutions, are an official doc-
uments, that give the right to fill out a form, which is 
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coded in the name of each applicant. The completion 
of an answer card by someone other, than the rele-
vant applicant, should be characterized as a for-
gery of an official document. As a result, if another 
person filling out the answer card, the answer card 
reflects the results of the knowledge level of the per-
son, who actually passed the exam, and not the appli-
cant. This means that the answer card is, in fact, 
were falsified.

Thus, substantiating its position, the Constitu-
tional Court of the Republic of Azerbaijan pointed 
out that “such actions hinder the process of training 
specialists useful for the developing modern soci-
ety, and cast doubt on the state’s commitment to 
the principle of social justice and scientific values” 
[5] (the author of the article, as one of the justices, 
though, remained with a dissenting opinion).

In summary, the importance of constitutional 
principles in the legal system should be emphasized 
once more. They are the basis for the legal regula-
tion not only of the constitutional, but of all other 
social relationships. Such universality is a feature 
of constitutional principles because of the role 
of the branch of constitutional law in the legal sys-
tem. Based on such a characteristic of the 1995 Con-
stitution, as the stability, it is logical, that it is 
the Constitutional Court of the Republic of Azer-
baijan that fills the constitutional principles with 
essence and content, adequate to modern social 
realities, and solves the conflicts between these 
principles in case they occur. Constitutional Court 
of the Republic of Azerbaijan now performs all 
of the activities, that are typically associated with 
the judicial application of constitutional princi-
ples: the identification of principles as such, that is, 
the ascription of the status (or “value”) of principle 
to a certain constitutional provision; the interpre-
tation of a constitutional provision (previously or 
contextually) identified as expressing a principle; 

the balancing of such a principle with other con-
flicting principles in view of selecting the principle 
to be applied; the specification or concretization 
of such a principle in view of construing a rule to 
solve the case. All of these activities are performed 
by the Constitutional Court of the Republic of Azer-
baijan within its axiological function (see [6 – 8]). 
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