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ПРИНЦИП ІСТОРИЧНИХ, НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ,  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ІНШИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗДІЙСНЕННЯ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: СТАТУТИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Метою статті є аналіз можливості у доктринальний обіг та у чинне законодавство України такого принципу, 
як принцип врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших осо-
бливостей здійснення місцевого самоврядування.

Продемонстровано, як у автора виникла ідея запропонувати впровадження згаданого вище принципу (на під-
ставі системного аналізу положень Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Підкреслено, що у зарубіжних країнах існує практика після того, як відбулося повернення до демократично-
го режиму після певного часу наявності режиму антидемократичного, повертатися до попередньої конституції 
(тобто до Основного закону, який був чинним до встановлення антидемократичного режиму). Попри те, що у стат-
ті рекомендовано, за його наявності, ознайомлюватись з попереднім статутом (хартією) територіальної громади, 
яка можливо була чинною на початку ХХ століття або навіть раніше, навряд чи можна рекомендувати повернення 
до такої редакції цього документу. Це пов’язано з тим, наскільки швидко змінюється місцеве самоврядування, 
у тому числі, його принципи. 

Зауважено, що принцип врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних 
та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування як один із принципів місцевого самовря-
дування в Україні, забезпечує муніципальний контінуїтет. Попри значні відмінності, застосування 
цього принципу в історичному аспекті надасть можливість підкреслити певні традиції, паралелі, 
які є важливими для територіальної громади з точки зору самоідентифікації її членів. 

Сформульовано, що перспективи подальших творчих розвідок у цьому напрямі полягають у тому, щоб більш 
детально охарактеризувати принцип врахування історичних, національно-культурних, соціально-еко-
номічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування як один з принципів місце-
вого самоврядування в Україні.

Ключові слова: місцеве самоврядування, муніципальне управління, територіальний колектив, статут терито-
ріальної громади, принципи місцевого самоврядування в Україні. 

Barvinenko V. D. PRINCIPLE OF HISTORICAL, NATIONAL-CULTURAL, SOCIO-ECONOMIC AND OTHER 
FEATURES OF LOCAL GOVERNMENT IMPLEMENTATION: STATUTES OF TERRITORIAL COMMUNITIES

The purpose of the article is to analyze the possibility of such a principle as the principle of taking into account 
historical, national-cultural, socio-economic and other features of the implementation of local self-government into 
doctrinal circulation and into the current legislation of Ukraine.

It is demonstrated how the author had the idea to propose the implementation of the above-mentioned principle  
(on the basis of a systematic analysis of the provisions of the Law "On Local Self-Government in Ukraine").

It is emphasized that in foreign countries there is a practice after the return to a democratic regime after a certain 
time of the presence of an anti-democratic regime, to return to the previous constitution (that is, to the Basic Law that 
was in force before the establishment of an anti-democratic regime). Despite the fact that the article recommends, if 
available, to familiarize yourself with the previous statute (charter) of the territorial community, which may have been 
valid at the beginning of the 20th century or even earlier, it is hardly possible to recommend a return to this version 
of this document. This is due to how quickly local self-government changes, including its principles.

It was noted that the principle of taking into account historical, national-cultural, socio-economic and other features 
of local self-government as one of the principles of local self-government in Ukraine ensures municipal continuity. 
Despite significant differences, the application of this principle in the historical aspect will provide an opportunity 
to emphasize certain traditions, parallels, which are important for the territorial community from the point of view 
of self-identification of its members.

It is formulated that the prospects of further creative exploration in this direction are to characterize in more detail 
the principle of taking into account historical, national-cultural, socio-economic and other features of the implementation 
of local self-government as one of the principles of local self-government in Ukraine.

Key words: local self-government, municipal administration, territorial collective, territorial community charter, 
principles of local self-government in Ukraine.
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Постановка проблеми. В Україні розбудо-
ва інституту місцевого самоврядування триває 
вже кілька десятиліть. Поки що муніципальна 
реформа призупинена, але її не було завершено. 
А тому важливим науковим завданням залиша-
ється доктринальне забезпечення муніципальної 
реформи з тим, щоб можна було швидко відно-
вити подальший розвиток місцевого самовряду-
вання у демократичному напрямі. При проведен-
ні цієї реформи важливе значення завжди мало 
та матиме у майбутньому врахування історичних, 
національно-культурних, соціально-економічних 
та інших особливостей здійснення місцевого само-
врядування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання статутів територіальних громад неодно-
разово були у центрі уваги українських дослідни-
ків. Вони торкались цих питань як для вирішення 
інших проблем конституційно-правового спряму-
вання (дивись, наприклад, [1–4]), так і досліджу-
вали лише їх на монографічному рівні – дивись 
праці таких авторів, як Зайцева І. О., Заяць Д. Д., 
Ідесіс І. В., Чудик Н. О. та інших. Але, вони не 
ставили питання про впровадження у доктриналь-
ний обіг та у чинне законодавство України такого 
принципу, як принцип врахування історичних, 
національно-культурних, соціально-економічних 
та інших особливостей здійснення місцевого само-
врядування.

Метою статті є аналіз можливості у доктри-
нальний обіг та у чинне законодавство України 
такого принципу, як принцип врахування істо-
ричних, національно-культурних, соціально-еко-
номічних та інших особливостей здійснення міс-
цевого самоврядування.

Виклад основного матеріалу. Ідея запропо-
нувати впровадження згаданого вище принципу 
виникла у автора на підставі системного аналізу 
положень Закону «Про місцеве самоврядування 
в Україні». 

Одна з перших статей цього Закону передбачає 
перелік основних принципів місцевого самовря-
дування, який не є вичерпним. А у Статті 19 «Ста-
тут територіальної громади села, селища, міста» 
частина перша містить наступне положення:  
«З метою врахування історичних, національ-
но-культурних, соціально-економічних та інших 
особливостей здійснення місцевого самоврядуван-
ня представницький орган місцевого самовряду-
вання на основі Конституції України та в межах 
цього Закону може прийняти статут територі-
альної громади села, селища, міста» [5]. Варто 
відмітити, що формулювання щодо «врахування 
історичних, національно-культурних, соціаль-
но-економічних та інших особливостей здійснен-
ня місцевого самоврядування» є надзвичайно 
вдалим та універсальним. Воно може бути розпов-
сюджено на будь-який випадок індивідуалізації 

місцевого самоврядування – а не лише на статути 
територіальних громад, у контексті яких ці осо-
бливості згадуються. 

По-перше, слід відмітити, що для застосуван-
ня зарубіжного досвіду у цій сфері варто брати до 
уваги – «синонімом терміну “статут” можна вва-
жати слово “хартія”, але лише як умовну назву, 
а також як відповідник в американському місце-
вому самоврядуванні» [6, с. 31]. Тут можна дода-
ти, що вести мову про «хартії» можна не лише 
у контексті запозичення зарубіжного досвіду, 
але й при дослідженні національного історичного 
досвіду. Адже, значна кількість українських міст 
у минулому мали хартії відповідно до положень 
магдебурзького та хелмського права. 

Характеризуючи перші хартії середньовічних 
міст, І. О. Зайцева зазначає, що вони «виступа-
ли своєрідним засобом нормативно-правового 
закріплення комунальної форми місцевого само-
врядування, а їх метою було закріплення прав, 
насамперед права на створення виборних органів 
міського самоврядування та судочинства, приві-
леїв міської громади; особистої свободи та майно-
вих прав її членів; демократичної, побудованої на 
засадах виборності, системи управління місцеви-
ми справами, повноважень, структури та поряд-
ку формування органів міського самоврядування 
[7]. Таким чином, національний історичний дос-
від свідчить про те, що в Україні є усі передумови 
для індивідуалізації місцевого самоврядування 
в конкретних адміністративно-територіальних 
одиницях. 

Принагідно відмітимо, що на сучасному етапі 
в Україні сільські, селищні, міські органи місце-
вого самоврядування мають доволі широку свобо-
ду при нормопроектуванні статутів територіаль-
них громад. 

В юридичній літературі висловлюються думки 
щодо того, що «доволі корисною … була б розроб-
ка певного стандарту в галузі статутної нормотвор-
чості на рівні територіальних громад, який міг би 
бути підготовлений спільно Міністерством юстиції 
України (враховуючи необхідність державної реє-
страції статутів територіальних громад органами 
юстиції) та асоціаціями органів місцевого самовря-
дування» [8, с. 83]. Поки що аналогічних розробок 
органами державної влади не пропонується. 

З одного боку, це можна уважати недоліком. 
Адже за умов нестачі чи взагалі відсутності фахів-
ців з муніципального права, інколи розробити 
проект статуту територіальної громади може бути 
складним. 

З іншого боку, це можна уважати перевагою. 
Адже, робоча група, якій доручено розробляти ста-
тут територіальної громади, може користуватися 
найрізноманітнішими джерелами, серед яких: 

– чинні статути територіальних громад сіл, 
селищ, міст України; 
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– історичні статути відповідних територіаль-
них громад у разі, якщо громада має багатовікову 
історію; 

– зарубіжні муніципальні статути – напри-
клад, населених пунктів – побратимів. 

Саме ці різноманітні джерела дають можли-
вість якомога більш повно врахувати історичні, 
національно-культурні, соціально-економіч-
ні та інші особливості конкретного населеного 
пункту, які доречно врахувати при здійсненні 
місцевого самоврядування у ньому, та відобрази-
ти у статуті територіальної громади. Отже, саме 
відсутність обмежень у джерельній базі при-
кладів статутів (хартій) сприяє впровадженню 
у повсякденне життя принципу врахування істо-
ричних, національно-культурних, соціально-е-
кономічних та інших особливостей здійснення 
місцевого самоврядування. Але ніяк не обмежен-
ня, які накладає модельний статут чи будь-який 
інший документ, розроблений державним орга-
ном, – навіть якщо такий документ матиме реко-
мендаційний характер. Таким чином, авторі цієї 
статті не є прихильником розробки та впрова-
дження у правотворчу практику модельних ста-
тутів територіальних громад. 

На користь такого підходу свідчить і зару-
біжний досвід. Досвід зарубіжних країн з цього 
питання узагальнила І. О. Зайцева. Вона під-
креслює, що «у країнах англосаксонської муні-
ципальної традиції законодавче регулювання не 
має такого значення для місцевого самоврядуван-
ня, як у країнах континентально-європейської 
муніципальної традиції, оскільки тут основним 
джерелом муніципального права є судовий пре-
цедент. У державах з федеральним політико-те-
риторіальним устроєм національні конституції 
можуть регламентувати місцеве самоврядування 
детально (наприклад, Австрія, Бразилія, Мекси-
ка), а можуть лише згадувати про нього в корот-
ких формулюваннях» [9, с. 56–57]. 

Н.О. Чудик сформулювала, що «за своїм зміс-
том статут територіальної громади є нормативною 
моделлю суб’єктно-об’єктних та функціональ-
них характеристик місцевого самоврядування, 
в основі яких мають знаходитися історичні, наці-
онально-культурні, соціально-економічні та інші 
особливості місцевого життя відповідної терито-
ріальної громади» [10, с. 4]. Застосування в описі 
змісту аналізованих нормативно-правових актів 
нормативного положення «врахування історич-
них, національно-культурних, соціально-еконо-
мічних та інших особливостей здійснення місце-
вого самоврядування» є ще одним аргументом на 
користь важливості цього положення. А отже, 
цілком можливо уважати його одним з принципів 
місцевого самоврядування в Україні. 

На підставі того, як Н. О. Чудик визначила 
зміст статутів територіальних громад, вона разом 

з О. В. Батановим запропонувала вести мову про 
чотири моделі статутів територіальних громад. 

На думку авторів, «перша модель – це коли ста-
тут носить характер аналога Конституції, тобто він 
фіксує лише загальні підходи, загальні принципи, 
а багато у чому відсилає на нормативне регулюван-
ня через рішення сесій місцевих рад у розвиток ста-
тутних норм» [8, с. 82]. Прикладом такого статуту 
може слугувати, наприклад, Статут територіальної 
громади міста Миргорода [11]. Він є доволі стислим 
за своїм обсягом у порівнянні з більшістю статутів 
українських територіальних громад.

Н. О. Чудик та О. В. Батанов продовжують: 
«Інша модель – статут як звід – усі нормативні акти 
місцевого самоврядування зводяться в один доку-
мент; усі акти місцевого самоврядування є змінами 
до статуту» [8, с. 82–83]. Прикладом такого статуту 
може слугувати, наприклад, Статут територіальної 
громади міста Харків [12]. Він є доволі значним за 
своїм обсягом у порівнянні з більшістю статутів 
українських територіальних громад, та має низку 
інформативних додатків до нього. 

Н. О. Чудик та О. В. Батанов продовжують: 
«Наступна модель – це модель кодексу. Це також 
доволі об’ємний документ, але документ кодифі-
куючого характеру, у якому систематично викла-
даються усі ті рішення, які прийняті у системі 
місцевого самоврядування» [8, с. 82–83]. Так 
як автори не наводять прикладів для кожної 
з виокремлених ним кодифікаційних груп, то 
інколи виникають проблеми підшукати такий 
приклад. Це як раз випадок з цією кодифікацій-
ною групою. 

Нарешті, останню, четверту кодифікацій-
ну групу, яку вони запропонували, Н. О. Чудик 
та О. В. Батанов охарактеризували так: «Четверта 
модель – статут, який носить характер місцевої 
конституції, а усе інше винесене у додатки до ста-
туту, що дозволяє зробити його досить гнучким: 
вносити зміни, доповнення, робити нові додат-
ки тощо» [8, с. 82–83]. Ймовірно, що прикладом 
такого статуту може слугувати, наприклад, Ста-
тут Горішньоплавнінської міської територіальної 
громади [13]. Він (на відміну від Статуту територі-
альної громади міста Харків) є доволі стислим за 
своїм обсягом, однак належним чином деталізо-
ваним для того, щоб передбачити усі питання, які 
в Законі «Про місцеве самоврядування в Україні» 
регламентовані бланкетними нормами з відсилан-
ням до статуту територіальної громади. 

Виходячи зі змісту інших праць Н. О. Чудик, 
можна дійти висновку про те, що вона уважає 
найбільш прийнятною для України саме чет-
верту модель – коли статут територіальної гро-
мади представляє собою місцеву конституцію. 
У своїй монографічній праці – дисертації на здо-
буття наукового ступеня кандидата юридичних 
наук – вона пише, що «позитивний зарубіжний 
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досвід та вітчизняна практика муніципального 
будівництва свідчить, що статут територіальної 
громади, за умовою його прийняття населенням 
(безпосередньо або представницьким органом 
територіальної громади) має стати основним прі-
оритетним нормативно-правовим актом місцевого 
самоврядування, який є своєрідною локальною 
конституцією на території, на яку розповсю-
джується юрисдикція відповідної територіаль-
ної громади – первинного суб’єкта місцевого 
самоврядування, основного носія його функцій 
та повноважень» [14, с. 98–99]. Слід погодитись 
з цією думкою. 

Паралелі між статутами територіальних громад 
та конституціями проводять також і інші вчені. 
Наприклад, доволі нещодавно це доволі доклад-
но зробила І. В. Ідесіс. Вона узагальнила однакові 
риси та відмінності між цими документами. 

Висновки. З точки зору викладених вище мір-
кувань, можна зазначити: у зарубіжних країнах 
існує практика після того, як відбулося повернен-
ня до демократичного режиму після певного часу 
наявності режиму антидемократичного, поверта-
тися до попередньої конституції (тобто до Основно-
го закону, який був чинним до встановлення анти-
демократичного режиму). Попри те, що у нашому 
дослідженні рекомендовано, за його наявності, 
ознайомлюватись з попереднім статутом (хартією) 
територіальної громади, яка можливо була чинною 
на початку ХХ століття або навіть раніше, навряд 
чи можна рекомендувати повернення до такої 
редакції цього документу. Це пов’язано з тим, 
наскільки швидко змінюється місцеве самовряду-
вання, у тому числі, його принципи. 

Ще одне зауваження стосується того, що прин-
цип, який у нашому дослідженні рекомендовано 
уважати принципом місцевого самоврядуван-
ня в Україні – принцип врахування історичних, 
національно-культурних, соціально-економічних 
та інших особливостей здійснення місцевого само-
врядування – як раз і забезпечує муніципальний 
контінуїтет. Попри значні відмінності, засто-
сування цього принципу в історичному аспекті 
надасть можливість підкреслити певні традиції, 
паралелі, які є важливими для територіальної 
громади з точки зору самоідентифікації її членів. 

Перспективи подальших творчих розвідок 
у цьому напрямі полягають у тому, щоб більш 
детально охарактеризувати принцип врахування 

історичних, національно-культурних, соціаль-
но-економічних та інших особливостей здійснен-
ня місцевого самоврядування як один з принципів 
місцевого самоврядування в Україні.
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ПОНЯТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

В статті досліджуються актуальні питання визначення права власності територіальних громадам за законо-
давством України. Зазначається, що відповідно до чинного законодавства України, територіальні громади на сьо-
годні є первинними суб'єктами місцевого самоврядування, та разом з тим головним носієм функцій та повнова-
жень місцевого самоврядування. Так, територіальні громади через утворені органи місцевого самоврядування 
самостійно вирішують питання місцевого значення та здійснюють право власності від імені українського народу, 
в межах відповідного адміністративно-територіального устрою.

В статті аналізується визначення як права власності взагалі, так і права власності територіальних громад 
за законодавством України. Власність трактується як присвоєння майна (матеріальних об’єктів та продуктів 
виробництва), за допомогою певної суспільної форми, що відображає таке ставлення особи до майна, коли особа 
вважає це майно своїм за умови, що інші особи вважають дане майно чужим.

В статті акцентується увага на тому, що з часу створення територіальних громад, останні отримали відповід-
ні повноваження здійснювати розпорядження майном територіальних громад, комунальною власністю, землями 
державної власності, розташованими на території територіальних громад, окрім того майна та земельних ділянок, 
які відповідно до законодавства належать до земель державної власності. Разом з тим, територіальним громадам 
надано право на здійснення контролю за ефективним використанням земельних ділянок державної власності, 
завдяки чому здійснюється надходження до місцевого бюджету.

Отже, зважаючи на положення чинного законодавства України, відмічається, що за загальним визначенням 
«право власності» розуміється як нормативно закріплена і гарантована державою можливість суб’єкта (фізичної 
або юридичної особи) чи колективного суб'єкта (у нашому випадку територіальних громад) здійснювати найповні-
ше панування над річчю (майном) у вигляді володіння, користування, розпорядження та отримання плодів і дохо-
дів від неї, що є реалізованою ідеєю свободи і справедливості у сфері розподілу і присвоєння матеріальних благ. 

Ключові слова: цивільне право, цивільне законодавство, цивільні правовідносини, право власності, право 
комунальної власності, територіальні громади, набуття права власності, власність.

Makovetskyi A. M. THE CONCEPT OF PROPERTY RIGHTS OF TERRITORIAL COMMUNITIES  
UNDER THE LEGISLATION OF UKRAINE

The article examines the topical issues of determining the property rights of territorial communities under 
the legislation of Ukraine. It is noted that according to the current legislation of Ukraine, territorial communities 
are currently the primary subjects of local self-government and, at the same time, the primary bearer of functions 
and powers of local self-government. Thus, through the formed bodies of local self-government, territorial communities 
independently resolve issues of regional importance and exercise property rights on behalf of the Ukrainian people 
within the limits of the relevant administrative-territorial system.

The article analyses the definition of property rights in general and property rights of territorial communities under 
the legislation of Ukraine. Ownership is interpreted as the appropriation of property (material objects and production 
products) utilising a particular social form, which reflects a person's attitude to property when a person considers this 
property his own, provided that other persons consider this property to be someone else's.

The article focuses on the fact that since the creation of territorial communities, the latter has received 
the appropriate authority to dispose of the property of territorial communities, communal property, state-owned 
lands located on the territory of territorial communities, in addition to the property and land plots that, according 
to the legislation, belong to state-owned lands. At the same time, territorial districts are given the right to exercise 
control over the effective use of state-owned land plots, thanks to which income is provided to the local budget.

Therefore, taking into account the provisions of the current legislation of Ukraine, it is noted that according 
to the general definition, "property right" is understood as a normatively established and guaranteed by the state 
the ability of a subject (natural or legal person) or a collective issue (in our case, territorial communities) to exercise 
the fullest dominion over a thing (property) in the form of possession, use, disposal and receiving fruits and income 
from it, which is a realised idea of freedom and justice in the sphere of distribution and appropriation of material goods.

Key words: civil law, civil legislation, civil legal relations, property right, communal property, territorial 
communities, acquisition of property right, property.



8 Juris Europensis Scientia

Постановка проблеми. Щодо поняття «влас-
ність», то історично склалася певна форма при-
своєння особою, в основному, матеріальних благ, 
які перебувають у володінні цієї особи [5, с. 95].

Стаття 316 ЦК України надає визначення 
поняття «права власності», зокрема: «правом 
власності є право особи на річ (майно), яке вона 
здійснює відповідно до закону за власною волею, 
незалежно від волі інших осіб» [3].

Власність трактується як присвоєння майна 
(матеріальних об’єктів та продуктів виробни-
цтва), за допомогою певної суспільної форми, що 
відображає таке ставлення особи до майна, коли 
особа вважає це майно своїм за умови, що інші 
особи вважають дане майно чужим.

Це означає, що інші особи повинні утримува-
тися від будь-яких посягань на чуже майно, отже, 
і на волю власника цього майна його мати. Право 
власності зобов'язує всіх власників даного майна 
утримуватися від порушень прав власника. Своє 
право на майно власник здійснює завжди своєю 
владою та у своєму власному інтересі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми. Теоретичну основу дослідження склали 
наукові праці таких науковців, як О.А. Вівча-
ренко, К.М. Некіт, І.І. Каракаш, О.С. Комарова, 
О.М. Ковальова, О.В. Ольшанський, Г. А. Борщ, 
В.М. Вакуленко, Н.М. Гринчук, Ю.Ф. Дехтярен-
ко, О.С. Ігнатенко, В.С. Куйбіда, А.Ф. Ткачук, 
В.В. Юзефович, Є.О. Харитонов та інші.

Мета статті. Метою статті є науковий аналіз 
нормативно-правових актів України, які регла-
ментують правовідносини щодо права власності 
територіальних громад.

Викладення основного матеріалу. Будь-які 
права вважаються похідними від правил, що 
є частинами інститутів [9, с. 111–115]. Правом 
(або правомочністю) є така сукупність дій, яку 
суб’єкт, дотримуючись правил, може здійснюва-
ти. Права власності суб'єкта, відповідно – суть дії, 
які він може здійснити з тими чи іншими об'єкта-
ми, як речовинного, так і нематеріального харак-
теру. Названа можливість коріниться в тих інсти-
тутах, які існують у відповідному співтоваристві.

Виходячи з поняття права власності, ми може-
мо охарактеризувати його об'єкт як сукупність 
«фізичних» та «інституційних» властивостей. 
Перші визначають потенціал використання об'єк-
та для досягнення тих чи інших цілей суб’єктів, 
другі – соціальні можливості такого використан-
ня, або доступ до об'єкта. Дійсно, за відсутності 
доступу до об'єкта не можна задовольнити жод-
ної з потреб суб’єкта. Зрозуміло, що доступ тут – 
досить широке поняття.

Якщо об'єкти поза соціумом – за сукупністю 
набувають «фізичні» властивості, то всередині 
соціуму деякі з них, рідкісні та корисні, набува-

ють характеру економічних благ, «наближаю-
чись» до тих чи інших «інституційних» власти-
востей, зокрема права власності. У цьому сенсі 
можна сказати, що об'єкти, щодо яких взаємо-
діють суб’єкти, являють собою не лише «сукуп-
ність» фізичних властивостей, а й «сукупність» 
права власності. Якщо ж не відрізняти власність 
як об'єкт ПС і самі права власності, це означати-
ме неможливість розділення «обміну благами» 
та «обміну правами на них». Тим самим ми при-
йдемо до прямого протиріччя з господарською 
практикою: прикладом може бути організація 
обмінів на ф'ючерсних ринках, де сам товар від-
сутній, а купуються (обмінюються на гроші) тіль-
ки права на нього.

Детальний перелік правочинів, що відображає 
англосаксонську правову традицію щодо визна-
чення права власності запропонував англійський 
вчений А. Оноре [11, с. 112–128].

1. Право володіння, суть якого – у захищеній 
темою чи іншим гарантом (а кінець кінцем і дер-
жавою) можливості здійснити фізичний контроль 
над річчю. «Дана правомочність лежить в основі 
винятковості права власності. Якщо немає права 
володіння (незалежно від того, кому воно нале-
жить), то беззмістовним стає і сам термін «влас-
ність»» [4, с. 3–8].

2. Право користування, що полягає в отриман-
ня від речі якоїсь вигоди, безпосередньої (річ може 
бути спожита в якості, наприклад, продукту харчу-
вання) або непрямої користі для споживача (напри-
клад, для створення інших корисних промов).

3. Право управління включає можливість вибо-
ру напрямків використання речі, а також визна-
чення порядку доступу до ресурсу того чи іншого 
кола осіб.

4. Право на дохід, який отримується як з без-
посереднього користування річчю, так і з корис-
тування речами іншими суб’єктами (наприклад, 
здача в оренду квартири).

5. Право на капітальну вартість, тобто можли-
вість дарування, продаж, зміни форми або зни-
щення блага.

6. Право на безпеку, або захист від експропріації.
7. Право на передачу речі у спадок.
8. Безстроковість означає відсутність будь-яких 

тимчасових кордонів у здійсненні правочинів.
9. Заборона використання шкідливого. Це пра-

вомочність є «негативним» правом, яке не дозво-
ляє використовувати річ таким чином, щоб це зав-
давало шкоди іншим особам, їх майну тощо.

10. Відповідальність як стягнення, тобто мож-
ливість відчужувати речі на сплату боргу.

11. Кінцеві права. Їхня суть полягає в «кін-
цевому» контролі над річчю, який залишаєть-
ся, коли щодо неї реалізовані (зокрема, передані 
іншим) інші права власності. Прикладом можуть 
бути права власників фірми на залишковий дохід, 
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який залишається після відрахування з валового 
доходу всіх виплат за укладеними контрактами 
та сплати податків держави.

Незважаючи на надмірність переліку («нега-
тивне» право – заборона шкідливого використан-
ня – реалізується через законодавство про ненав-
мисне заподіяння шкоди), він дає ясне уявлення 
про широке різноманітне право власності: адже 
перелічені правомочності – типи конкретних дій, 
які можуть здійснювати володарі тих чи інших 
прав власності, а не самі дії. Тим самим харак-
теристика власності через ту чи іншу сукупність 
прав власності дає дуже широкі можливості для 
опису конкретних ситуацій, які складаються 
та можуть скластися у господарській практиці.

В історичному плані можна виділити два підхо-
ди, що склалися в різних суспільствах та країнах 
за питанням визначення та дослідження власності: 

1) власність трактується як набір прав власно-
сті, зміни у складі яких виявляються наслідком 
змін економічних правил; при цьому на передній 
план виступає питання про те, як, у формі яких 
конкретних правочинів суб'єкт є власником;

2) власність трактується як нерозчленоване 
ціле; при цьому на передній план виступає питан-
ня про те, хто є власником. Інший підхід заснова-
ний на континентальній правовій традиції, пред-
ставленій ще у Кодексі Наполеона.

Наслідками розвитку континентальної тра-
диції були: 1) трактування власності як речей;  
2) формальна неподільність майнових прав.  
Ці традиції присутні у сучасному українському 
законодавстві. Так, у Цивільному кодексі Украї-
ни основному юридичному акті цивільного зако-
нодавства, де у ст.ст. 316, 317 визначено, що «осо-
ба володіє правом власності на майно, яке особа 
здійснює відповідно закону на свій розсуд, неза-
лежно від волі інших осіб. Власникові належать 
права володіння, користування та розпоряджання 
своїм майном. На зміст права власності не впли-
вають місце проживання власника та місцезнахо-
дження майна» [3].

Разом з тим, ЦК України визначає, що суб’єк-
тами права власності є Український народ та інші 
учасники цивільних відносин. Тобто, з положен-
ня ст. 318 ЦК України можна стверджувати, що 
територіальні громади є учасниками цивільних 
відносин, а отже й суб’єктами права власності.

Відповідно до статті 41 Конституції України, 
«кожен має право володіти, користуватися та роз-
поряджатися своєю власністю, результатами своєї 
інтелектуальної творчої діяльності. Право приват-
ної власності набувається у порядку, визначеному 
законом. Право приватної власності непорушне». 
Це підтверджує і стаття 321 ЦК України «Непоруш-
ність права власності», де записано: «1. Право влас-
ності є непорушним. Ніхто не може бути протиправ-
но позбавлений цього права чи обмежений у його 

здійсненні. 2. Особа може бути позбавлена   права 
власності або обмежена у її здійсненні лише у випад-
ках та у порядку, встановлених законом» [1].

Власність в економічному сенсі може бути 
визначена як сукупність історично визначених 
майнових відносин щодо володіння, користу-
вання та розпорядження засобами виробництва 
та предметами споживання. Як вже зазначалось,  
ЦК України у статті 317 «Зміст права власності» 
встановлює: «Власнику належить право воло-
діння, користування та розпорядження своїм 
майном» [3]. Право володіння – це юридична 
можливість фактичного впливу на майно. Право 
користування – це юридична можливість отри-
мання власником споживчих властивостей май-
на. Право розпорядження – це юридичне право 
визначати долю майна, у тому числі зміну власни-
ка цього майна.

Власник може відмовитися від майна, але необ-
хідно, щоб зрозуміло було висловлено його бажан-
ня відмовитися від права власності на нього і щоб 
про це стало відомо іншим особам.

Стаття 13 Конституції України передбачає рів-
ність усіх суб'єктів права власності перед зако-
ном. Це передбачається і статтею 319 ЦК України, 
в якій записано: «1. Власник володіє, користуєть-
ся і розпоряджається своїм майном на власний 
розсуд. 2. Власник має право вчиняти щодо сво-
го майна будь-які дії, що не суперечать закону.  
3. Всім власникам забезпечуються рівні умови для 
здійснення своїх прав. 6. Держава не втручається 
у здійснення власником права власності» [1].

ЦК України у статті 320 «Використання влас-
ником свого майна для провадження підприєм-
ницької діяльності» встановлює: «Власник має 
право використовувати своє майно для прова-
дження підприємницької діяльності, крім випад-
ків, встановлених законом».

При провадженні власником підприємницької 
діяльності на законних підставах усі суб'єкти (у тому 
числі й держава) не повинні йому заважати.

У цій ситуації розглядається питання про право 
власності, яка стала нікчемною, яка не є цінністю.

З часу створення територіальних громад, остан-
ні отримали відповідні повноваження здійснюва-
ти розпорядження майном територіальних гро-
мад, комунальною власністю, землями державної 
власності, розташованими на території терито-
ріальних громад, окрім того майна та земельних 
ділянок, які відповідно до законодавства нале-
жать до земель державної власності. Разом з тим, 
територіальним громадам надано право на здійс-
нення контролю за ефективним використанням 
земельних ділянок державної власності, завдя-
ки чому здійснюється надходження до місцевого 
бюджету.

Отже, зважаючи на положення чинного зако-
нодавства України, відмічається, що за загальним 
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визначенням «право власності» розуміється як 
нормативно закріплена і гарантована державою 
можливість суб’єкта (фізичної або юридичної осо-
би) чи колективного суб'єкта (у нашому випадку 
територіальних громад) здійснювати найповніше 
панування над річчю (майном) у вигляді володін-
ня, користування, розпорядження та отримання 
плодів і доходів від неї, що є реалізованою ідеєю 
свободи і справедливості у сфері розподілу і при-
своєння матеріальних благ. 

Водночас, під «правом володіння» розумієть-
ся необхідна складова змісту суб'єктивного права 
власності, що полягає у можливості утримувати річ 
у своєму володінні, ставитися до речі як до своєї, що 
є початковим порівняно з володінням інших осіб. 
Під «правом користування» розуміється можливість 
власника вживати річ для своїх потреб, експлуатува-
ти її для досягнення тих чи інших цілей, зокрема для 
задоволення потреб. Також «право користування», 
що належить власнику, є первісною і найширшою за 
обсягом. Під «правом розпорядження» розуміється 
найбільш характерна змісту права власності можли-
вість визначати юридичну долю речі у вигляді її спо-
живання, відчуження, передачі у тимчасове володін-
ня і користування, знищення тощо.

В науковій літературі визначено, що «правом 
власності є система правових норм, що регулюють 
відносини щодо володіння, користування та роз-
порядження майном його власником». Зазначену 
думку та визначення підтримують у своїх науко-
вих дослідженнях багато українських науковців 
цивілістів таких. 

Так, Резніченко С.В. вважає, що «право влас-
ності є вадливим інститутом правової системи, 
та який зазначив, що при формулюванні поняття 
«право власності» слід виділяти специфічні ознаки, 
що дасть відмежити «право власності» у розумінні 
«права привласнення» від інших прав на майно, які 
набуває особа шляхом привласнення» [8, с. 80–81]. 

Некіт К.Г. у своїх дослідженнях звернула ува-
гу на визначення поняття «право власності», яке 
існує у цивільному законодавстві окремих країн 
ЄС, зокрема «за положеннями ЦК Франції (ст. 544), 
поняття «право власності» визначено як повнова-
ження користування і розпорядження найбільш 
абсолютним чином, при цьому володіння охопле-
не повноваженнями користування» [6, с. 39–43]. 
Водночас, науковець звертає увагу, що «підхід 
визначення «права власності» за цивільним зако-
нодавством Німеччини, відрізняється від згадано-
го вище, тим, що перерахування всіх повноважень 
власника представляється неможливим так-як 
такої необхідності не має. Так, за ЦК Німеччини 
«право власності» розуміється як повноваження 
власника майна, розпоряджатися своїм майном 
і усувати третіх осіб. Тобто, власність є набагато 
більшим, ніж сума володіння, користування та роз-
порядження». За результатами дослідження, нау-

ковець запропонувала звести зміст права власності 
до наступного формулювання: «Власнику дозволе-
но робити з річчю все, що не заборонено. У визначе-
них законом випадках власник може вчиняти лише 
дії, які дозволені законом» [6, с. 39–43]. Разом 
з тим, науковцем було запропоновано об’єднати 
положення про зміст та здійснення права власності 
у межах однієї статті ЦК України, зокрема «шля-
хом виключення ст. 319 доповнити та викласти 
у новій редакції ст. 318, в які назву буде визначено 
як «зміст та здійснення права власності», а поло-
ження самої статті будуть визначати права власни-
ка, забезпечення рівних умов здійснення останнім 
своїх прав, та заборона втручання у таке здійснен-
ня права власності» [6, с. 39–43].

Деякі науковці зазначають, що «виходячи 
з повноти та абсолютного характеру права влас-
ності, власник майна має своє, незалежне право 
розпоряджатися цим майном, при цьому власник, 
розпоряджаючись майном, зобов’язаний врахову-
вати права та інтереси інших, а також особливості 
об’єкта власності» [7, с. 3–9].

Згідно з найбільш поширеним визначенням, 
що збігається з життєвим уявленням про право 
власності, «останнє є необмеженим і винятко-
вим пануванням особи над річчю, і здійснюється 
суб’єктом вільно» [10, с. 342].

Здійсненний вище аналіз, дає можливість 
сформулювати визначення поняття «право влас-
ності територіальних громад». Так, право влас-
ності територіальних громад слід визначити як 
систему правових норм, регулюючих відносини 
територіальних громад від органів місцевого само-
врядування відносно здійснення права володіння, 
користування та розпорядження майном кому-
нальної власності, яке знаходиться на території 
обслуговування цієї територіальної громади та як 
правило, передано територіальним громадам дер-
жавою у порядку, встановленому законом.
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ВІДІБРАННЯ ДИТИНИ У БАТЬКІВ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ЇЇ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ

У статті проводиться аналіз сімейного законодавства України з питань визначення підстав та порядку віді-
брання дітей у батьків як санкції за порушення батьківських обов’язків. У батьків дитина може бути відібра-
на у виключних випадках, зокрема, шляхом позбавлення їх батьківських прав. Відібрання дитини від батьків 
або одного з них також можливе без позбавлення їх (одного з них) батьківських прав у випадках, передбачених  
п.п. 2-5 ч.1 ст.164 СК України, а також в інших випадках, якщо залишення дитини у них є небезпечним  
для її життя, здоров'я і морального виховання.

Положення сімейного законодавства щодо встановлення підстав для відібрання дитини без позбавлення 
та з позбавленням батьківських прав (ст. ст. 164 та 170 СК України) сформульовані занадто у загальному сенсі 
та можуть тлумачитися судом неоднозначно, що призводить до невиправданого втручання у сімейне життя з боку 
держави. Зокрема, чітко не визначено у законодавстві України та у судовій практиці зміст дій або бездіяльності, 
що становлять ухилення від виконання обов’язків батьками щодо виховання дитини, що вимагає відповідного 
напрацювання усталеної судової практики з цього питання. 

Запропоновані можливі шляхи подолання недоліків правового регулювання підстав та порядку відібрання 
дітей від батьків. Зокрема, найбільшою гарантією має стати обов’язкове врахування судом думки самої дитини 
стосовно питання позбавлення її батьків батьківських прав. Зазначена категорія справ не може розглядатися 
судом за формальними ознаками і тому треба законодавчо закріпити дискреційні повноваження суду у сімейних 
справах, що надає можливість урахування при винесенні рішення судом конкретних обставин справи. Обов’язко-
во у цій категорії справ мають призначатися різні види експертиз та консультацій із спеціалістами (наприклад, 
психологами, представниками органів, що надають фінансову допомогу сім’ям з дітьми тощо). Також у статті 
зазначається, що у законодавстві України слід встановити випробувальний строк у 1 місяць для батьків, щодо 
яких розглядається справа про відібрання дітей, для усунення обставин, що становлять небезпеку для дітей 
(зокрема, поліпшення житлових умов, припинення зловживання алкогольними, наркотичними засобами тощо).

Ключові слова: відібрання дітей у батьків, захист прав та інтересів дитини, жорстоке поводження з дитиною, 
обов’язки батьків щодо виховання дитини, позбавлення батьківських прав, соціальний супровід сім’ї.

Moshynska Ya. S. REMOVING THE CHILD FROM THE PARENTS AS A WAY OF PROTECTING ITS RIGHTS 
AND LEGAL INTERESTS

The article analyzes the family legislation of Ukraine on issues of determining the grounds and procedure for taking 
children away from their parents as a sanction for violation of parental duties. A child may be taken away from parents 
in exceptional cases, in particular, by depriving them of their parental rights. The removal of a child from the parents 
or one of them is also possible without depriving them (one of them) of their parental rights in the cases provided for in 
paragraphs 2-5 part 1 of Article 164 of the Civil Code of Ukraine, as well as in other cases, if leaving the child with them 
is dangerous for his/her life, health and moral education.

The provisions of the family legislation regarding the establishment of grounds for the removal of a child without 
deprivation and with deprivation of parental rights (Articles 164 and 170 of the Civil Code of Ukraine) are formulated 
too general and can be interpreted ambiguously by the court, which leads to unjustified interference of the government 
in family life. In particular, the evasion by parents of their responsibilities regarding the child’s upbringing is not 
clearly defined in the legislation of Ukraine and in judicial practice on this issue.

Possible ways to overcome the shortcomings of the legal regulation of the grounds and procedure for removing 
children from their parents are proposed. In particular, the biggest guarantee should be the mandatory consideration by 
the court of the opinion of the child regarding the issue of depriving his parents of parental rights. The specified category 
of cases cannot be considered by the court on formal grounds, and therefore it is necessary to legislate the discretionary 
powers of the court in family cases, which makes it possible to take into account the specific circumstances of the case 
when the court makes a decision. Various types of examinations and consultations with specialists must be prescribed 
in this category of cases (for example, psychologists, representatives of bodies that provide financial assistance to 
families with children, etc.). The article also states that the legislation of Ukraine should establish a probationary 
period of 1 month for parents to eliminate circumstances that pose a danger to children (in particular, improvement 
of living conditions, cessation of alcohol and drug abuse, etc. ).

Key words: removal of children from their parents, protection of the rights and interests of the child, child abuse, 
responsibilities of parents regarding the child’s upbringing, deprivation of parental rights, social support of the family.
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Постановка проблеми. Відповідно до 
ст. 13 Сімейного кодексу України [1] (далі – СК 
України) частиною національного сімейного зако-
нодавства України є міжнародні договори, згода 
на обов'язковість яких надана Верховною Радою 
України. Так. ст. ст. 8, 12 Європейської конвен-

ції з прав людини [2] 1950 року, яка була рати-
фікована Верховною Радою України 17 липня 
1997 року і набула чинності для України 11 верес-
ня 1997 року, передбачено право на повагу до при-
ватного і сімейного життя, право на шлюб та ство-
рення сім'ї, рівноправність кожного з подружжя. 
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Також, Україна є стороною таких міжнародних 
договорів у сфері регулювання сімейних відносин, 
як Конвенція про права дитини [3] від 20 листо-
пада 1989 року та Конвенція про цивільно-пра-
вові аспекти міжнародного викрадення дітей 
1980 року (Гаазька конвенція про викрадення 
дітей) [4]. 

Найбільшим досягненням у процесі розвитку 
міжнародного права щодо захисту прав дитини 
є закріплення пріоритету благополуччя дити-
ни над правами батьків. Зокрема, відповідно до 
ст. 171 СК України дитина має право бути вислу-
ханою батьками, іншими членами сім'ї, посадови-
ми особами з питань, що стосуються її особисто, 
а також питань сім'ї. Якщо дитина бажає висло-
вити думку при вирішенні між батьками, інши-
ми особами спору щодо її виховання, місця про-
живання, у тому числі при вирішенні спору про 
позбавлення батьківських прав, поновлення бать-
ківських прав, а також спору щодо управління її 
майном, то така думка дитини має бути обов’яз-
ково вислухана та врахована при винесенні відпо-
відного рішення судом. При цьому суд може вине-
сти рішення всупереч думці дитини тільки, якщо 
цього вимагають її інтереси. Однак, як свідчить 
судова практика щодо вирішення спорів стосовно 
виховання дитини, визначення місця її прожи-
вання, позбавлення батьківських прав, а також 
і при усиновленні судами зазвичай не вислухову-
ються думки дітей, чим порушуються їх права. 
Крім того, положення сімейного законодавства 
щодо встановлення підстав для відібрання дитини 
без позбавлення та з позбавленням батьківських 
прав (ст. ст. 164 та 170 СК України), сформульо-
вані занадто у загальному сенсі та можуть тлу-
мачитися судом неоднозначно, що призводить до 
невиправданого втручання у сімейне життя з боку 
держави. Зокрема, чітко не визначено у законо-
давстві України та у судовій практиці зміст дій 
або бездіяльності, що становлять ухилення від 
виконання обов’язків батьками щодо виховання 
дитини, що вимагає відповідного напрацювання 
усталеної судової практики з цього питання. 

Зазначеними обставинами обумовлюється 
актуальність дослідження питання відібрання 
дітей від батьків як санкції за невиконання ними 
батьківських обов’язків.

Стан дослідження теми. Питання відібрання 
дітей у батьків переважно розглядається у сучас-
ній цивілістичній літературі на сторінках під-
ручників, посібників та у поодиноких наукових 
публікаціях, однак комплексного дослідження 
підстав та наслідків відібрання дітей у батьків за 
сімейним законодавством України на сьогодні не 
проводилося.

У цілому у процесі дослідження були викори-
стані роботи: Бошка В.І., Белякової А.М., Бобро-
вої Д.В., Ворожейкіна Є.М., Гопанчука В.С.,  

Дзери О.В., Індиченка С.П., Кузнєцової Н.С., 
Короткової Л.П., Луця В.В., Матвеєва Г.К., Мас-
лова В.Ф., Мироненко В.П., Нечаєвої О.М., Ромов-
ської З.В., Оридороги М.Т., Пергамент О.Й., Пуш-
кіна О.А., Савченко Л.А., Шевченко Я.М. та ін.

Метою дослідження є аналіз сімейного зако-
нодавства України з питань визначення підстав 
та порядку відібрання дітей у батьків як санкції 
за порушення батьківських обов’язків.

Виклад основного матеріалу. За загальним 
правилом, яке декларується у більшості цивілі-
зованих країн світу, держава не може втручатися 
у сімейне життя людини. Водночас, наприклад, 
за сімейним правом Англії відповідно до ч. 2(7) 
Акту про дітей [5] 1989 р., хоча і передбачається, 
що батьки із батьківськими обов’язками можуть 
діяти щодо дітей самостійно і не потребують кон-
сультацій з будь-ким, однак судова система Англії 
інтерпретує це правило іншим чином. Зокрема, 
з невизначеного кола фундаментально важливих 
питань консультації мають бути отримані, зокре-
ма, щодо виховання (Re G (Parental Responsibility: 
Education) (1994); медичного втручання (напри-
клад, обрізання хлопчиків) (Re J (Specific Issue 
Orders: Child's Religious ringing and Circumcision) 
(2000)), зміни ім’я дитини (Dawson v. Wearmouth 
(1999)). 

Відповідно до ч. 5 ст. 5 СК України забороня-
ється втручання у сімейне життя людини, крім 
випадків встановлених Конституцією України [6]. 
Отже виключення із загального принципу невтру-
чання у сімейне життя встановлюються законом. 
Зокрема, відібрання дитини від батьків є санкцією 
за порушення батьківських обов’язків. Сімейний 
кодекс України намагається детально врегулюва-
ти питання застосування такого способу захисту 
прав та інтересів дитини як відібрання її у бать-
ків (ст.ст. 164-170 СК України). У батьків дити-
на може бути відібрана у виключних випадках, 
зокрема, шляхом позбавлення їх батьківських 
прав. Відібрання дитини від батьків або одного 
з них також можливе без позбавлення їх (одного 
з них) батьківських прав у випадках, передба-
чених п.п. 2-5 ч. 1 ст. 164 СК України, а також 
в інших випадках, якщо залишення дитини у них 
є небезпечним для її життя, здоров'я і морального 
виховання.

Слід зазначити, що позбавлення батьківських 
прав можливе лише щодо дітей, які не досягали 
18 років і не набули повної дієздатності у зв'язку 
з укладенням ними шлюбу з 16 років. Однак при 
ньому батьки позбавляються батьківських прав 
і на майбутнє, тобто і після досягнення їх дітьми 
повноліття.

Аналізуючи норми СК України, слід зазна-
чити, що у ч. 1 ст. 164 СК України законодавець 
намагався встановити виключний перелік під-
став позбавлення батьків батьківських прав. Так, 
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позбавити батьківських прав за рішенням суду 
можна батько, мати лише за наявності наступних 
підстав:

1) не забрали дитину з пологового будинку або 
з іншого закладу охорони здоров'я без поважної 
причини і протягом шести місяців не виявляли 
щодо неї батьківського піклування;

2) ухиляються від виконання своїх обов’язків 
щодо виховання дитини та/або забезпечення здо-
буття нею повної загальної середньої освіти. Від-
повідно до абз.2 п. 16 Постанови Пленуму ВСУ 
від 30.03.2007 № 3 «Про практику застосування 
судами законодавства при розгляді справ про уси-
новлення і про позбавлення та поновлення бать-
ківських прав» [7] (далі – Постанова № 3) ухилен-
ня батьків від виконання своїх обов'язків полягає 
у відсутності піклування про фізичний і духовний 
розвиток дитини, її навчання, підготовку до само-
стійного життя, зокрема: не забезпечують необ-
хідного харчування, медичного догляду, лікуван-
ня дитини, що негативно впливає на її фізичний 
розвиток як складову виховання; не спілкуються 
з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального 
самоусвідомлення; не надають дитині доступу до 
культурних та інших духовних цінностей; не спри-
яють засвоєнню нею загальновизнаних норм мора-
лі; не виявляють інтересу до її внутрішнього світу; 
не створюють умов для отримання нею освіти. 

У випадках, коли батьки не усвідомлюють нех-
тування ними своїми обов'язками, тобто вчиняють 
ці дії не умисно, а не через недбалість, їх не мож-
на позбавляти батьківських прав. З такими бать-
ками органу опіки та піклування слід провести 
бесіди та консультації з наданням певного строку 
на виправлення ситуації. Тільки у разі свідомого 
подальшого невиконання батьками своїх обов’яз-
ків їх може бути позбавлено батьківських прав;

3) жорстоко поводяться з дитиною. Жорстоке 
поводження полягає у фізичному (застосування 
батьками фізичної сили як без, так і із завдан-
ням дитині тілесних ушкоджень) або психічно-
му насильстві, застосуванні недопустимих мето-
дів виховання (погрози, образи, примушування, 
нелюдські види покарання тощо), приниженні 
людської гідності дитини (зокрема, сексуальне 
насильство) тощо (абз. 3 п. 16 Постанови № 3). 
Жорстоке поводження з дітьми полягає у вчи-
ненні батьками навмисних шкідливих для дити-
ни дій чи у бездіяльності батьків, вихователів, 
піклувальників та інших осіб, які наносять шко-
ду фізичному або психічному здоров’ю дитини. 
Жорстоке поводження з дитиною, думається, 
може полягати у психологічному тиску на дити-
ну, погрозах, відсутності емоційної підтримки 
дитини, нехтуванням її правами та інтересами, 
незабезпечення харчуванням тощо. 

Проблема полягає у тому, що жорстокість 
є достатньо суб’єктивним поняттям, і батьки, 

навіть, можуть не усвідомлювати власної жорсто-
кості, хоча повинні з точки зору суспільної моралі 
(теж оціночне поняття!) знати про допустимі міри 
здійснення своєї влади над дитиною. Зазначені 
межі, коли покарання з метою виховання перехо-
дить у насильство, передбачені адміністративним 
та кримінальним законодавством. Суду, при засто-
суванні такої підстави для позбавлення батьків-
ських прав як жорстоке поводження з дитиною, 
обов’язково слід визначити суб’єктивні та об’єк-
тивні обставини, що вказують на небезпечність 
залишення дитини на вихованні у батьків;

4) є хронічними алкоголіками або наркома-
нами. Хронічний алкоголізм батьків та захворю-
вання їх на наркоманію підтверджуються медич-
ними висновками. Ці захворювання можуть бути 
підставою для позбавлення батьків батьківських 
прав незалежно від того, чи визнано хворих 
у встановленому порядку обмежено дієздатними. 
Цілком зрозуміло, що доведення фактів зловжи-
вання алкогольними чи наркотичними засобами, 
є складною справою, якщо держава не докла-
дає зусиль для ведення обліку таких осіб. Тому, 
у законодавстві України слід встановити обов’я-
зок медичних працівників повідомляти право-
охороні органи або органи опіки та піклування 
про факти алкоголізму, наркоманії, токсикоманії 
батьків або факти жорстокого поводження батьків 
з дітьми;

5) вдаються до будь-яких видів експлуата-
ції дитини, примушують її до жебракування 
та бродяжництва. Експлуатації дитини, зокрема, 
може полягати у залученні її до непосильної праці, 
до заняття проституцією, злочинною діяльністю;

6) засуджені за вчинення умисного криміналь-
ного правопорушення щодо дитини.

Позбавити батьківських прав можна бать-
ків дитини як обох, так і окремо кожного із них. 
Мати, батько можуть бути позбавлені батьків-
ських прав як щодо усіх своїх дітей, так і стосовно 
когось із них.

Справи стосовно позбавлення батьківських прав 
розглядаються у порядку позовного провадження 
за позовами одного з батьків, опікуна, піклуваль-
ника, особи, в сім'ї якої проживає дитина, закладу 
охорони здоров'я, навчального або іншого дитячо-
го закладу, в якому вона перебуває, органу опіки 
та піклування, прокурору, а також самої дити-
ни, яка досягла 14 років. Звернення дитини, яка 
досягла 14 років, до суду за захистом своїх прав, 
як і положення ст. 171 СК України щодо врахуван-
ня думки дитини при вирішенні сімейних спорів, 
є гарантією захисту прав та інтересів дитини.

Позбавлення батьківських прав тягне відповід-
ні юридичні наслідки для батьків. Відповідно до 
ч. 1 ст. 166 СК України мати, батько, яких було 
позбавлено батьківських прав, втрачають свої 
батьківські права щодо дитини, а саме:



15Випуск 6, 2022

1) особисті немайнові права (наприклад, пра-
во вільно спілкуватися з нею, право давати дозвіл 
на зміну дитиною свого прізвища чи імені, право 
визначати місце проживання дитини та дозволяти 
чи забороняти її виїзд за кордон тощо). 

Особа, позбавлена батьківських прав, звільня-
ється від обов'язків щодо її виховання. При цьо-
му, мати, батько, позбавлені батьківських прав, 
відповідно до ст. 168 СК України мають право на 
звернення до суду із заявою про надання їм права 
на побачення з дитиною. Суд може дозволити разо-
ві, періодичні побачення з дитиною, якщо це не 
завдасть шкоди її життю, здоров'ю та моральному 
вихованню, за умови присутності іншої особи;

2) право бути законним представником дитини 
(не можуть представляти без окремої довіреності 
інтереси дитини в судах чи інших органах, вчиня-
ти правочини в інтересах дитини тощо);

3) права на пільги та державну допомогу, що 
надаються сім'ям з дітьми, відповідно до Закону 
України «Про державну допомогу сім'ям з діть-
ми» та інших нормативно-правових актів. Випла-
ти аліментів, пенсій, грошової допомоги на дити-
ну такому батьку або матері також припиняються;

4) право бути усиновлювачем, опікуном та піклу-
вальником;

5) право одержати в майбутньому ті майнові пра-
ва, пов'язані із батьківством, які вони могли б мати 
у разі своєї непрацездатності (право на утримання 
від дитини, право на пенсію та відшкодування шко-
ди у разі втрати годувальника, право на спадкуван-
ня дитини (крім випадків, коли дитина включає сво-
їх батьків, позбавлених батьківських прав, до свого 
заповіту), права на управління майном дитини);

6) інші права, засновані на спорідненості з дити-
ною (наприклад, дитина може бути усиновлена 
без їх згоди). Однак, при цьому слід зазначити, 
що істотним недоліком сімейного законодавства 
України є відсутність встановленого строку про-
тягом якого забороняється усиновлення дитини 
мати, батько якої позбавлені батьківських прав.

Водночас, особа, позбавлена батьківських 
прав, не звільняється від обов'язку щодо утри-
мання дитини (ч. 2 ст. 166 СК України). Суд 
задовольняючи позов щодо позбавлення особи 
батьківських прав зобов’язаний одночасно при-
йняти рішення про стягнення аліментів на дити-
ну з такої особи. У випадку, коли з будь-якої 
причини інший із батьків дитини або інший її 
законний представник відмовляються від алімен-
тів від особи, позбавленої батьківських прав, суд 
приймає рішення про перерахування аліментів на 
особистий рахунок дитини у відділенні Держав-
ного ощадного банку України та зобов’язує матір, 
батька або інших законних представників дитини 
відкрити зазначений особистий рахунок у місяч-
ний строк з дня набрання законної сили рішенням 
суду (ч. 3 ст. 166 СК України). 

Також, дитина зберігає право на спадкування 
після смерті своїх батьків, позбавлених батьків-
ських прав, право спільної сумісної або частко-
вої власності, право на проживання у житловому 
приміщенні, в якому вона проживала до передачі 
її іншим особам, і може у будь-який час поверну-
тися до нього (ч. 6 ст. 167 СК України) тощо.

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 167 СК 
України у разі проживання дитини з тим із бать-
ків, хто позбавлений батьківських прав, суд має 
вирішити питання про можливість їхнього подаль-
шого проживання в одному житловому приміщен-
ні. Якщо буде встановлено, що той з батьків, хто 
позбавлений батьківських прав, має інше житло, 
у яке може поселитися, суд може постановити 
рішення про його виселення з житлового примі-
щення, у якому він проживає з дитиною. Крім 
того, житлові інтереси дитини можуть бути забез-
печені шляхом примусового поділу житла чи його 
примусового обміну.

Якщо до винесення рішення суду про поз-
бавлення певної особи батьківських прав дити-
на проживала з цією особою, то її за бажанням 
другого з батьків передають йому (ч. 3 ст. 167  
СК України). У разі, якщо дитина не може бути 
передана другому з батьків, переважне право 
перед іншими особами на передання їм дитини 
мають, за їхньою заявою, баба та дід, повнолітні 
брати та сестри, інші родичі дитини, мачуха, віт-
чим (ч. 4 ст. 167 СК України). У разі неможливо-
сті передати дитину вищезазначеним особам, вона 
передається на опікування органу опіки та піклу-
вання (ч. 5 ст. 167 СК України).

Крім того, на нашу думку, при вирішенні цієї 
категорії справ суду необхідно вислуховувати 
думку дітей щодо позбавлення їх батьків бать-
ківських прав. Думка дитини має бути заслуха-
ною у суді незалежно від віку дитини, якщо вона 
може буть-яким шляхом висловити своє ставлен-
ня до батьків. Винятками з цього правила може 
бути лише ситуація, коли дитина є немовлям, або 
страждає на серйозне психічне захворювання, яке 
унеможливлює заслухати думку дитини із зазна-
ченого питання.

Позбавлення батьків батьківських прав від-
бувається безстроково, однак не безповорот-
но. Батьківські права батьків або одного з них 
можуть бути поновлені у порядку, передбаченому 
ст. 169 СК України. Так, мати, батько, позбавле-
ні батьківських прав, мають право на звернення 
до суду з позовом про їх поновлення. Під час роз-
гляду справи суд має встановити чи змінилася 
та наскільки поведінка особи, позбавленої бать-
ківських прав, та чи зникли обставини, що були 
підставою для позбавлення батьківських прав. 
Рішення суд постановляє відповідно до інтере-
сів дитини, враховуючи думку другого з батьків, 
інших осіб, з ким проживає дитина.
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Поновлення батьківських прав неможливе 
у наступних випадках:

1) якщо дитина була усиновлена і усиновлення 
не скасоване або не визнане в судовому порядку 
недійсним;

2) якщо на час розгляду справи дитина досягла 
повноліття. 

У разі відмови в позові про поновлення бать-
ківських прав повторне звернення із позовом про 
поновлення батьківських прав можливе лише піс-
ля спливу одного року з часу набрання чинності 
рішенням суду про таку відмову.

Рішення суду про поновлення батьківських 
прав після набрання ним законної сили суд надси-
лає органу державної реєстрації актів цивільного 
стану за місцем реєстрації народження дитини.

Відібрання дитини від батьків на підставі 
рішення суду може мати місце і без позбавлення 
батьківських прав відповідно до ст. 170 СК Укра-
їни, у випадках, передбачених п.п. 2-5 ч. 1 ст. 164  
СК України (не забрали дитину з пологового будин-
ку або з іншого закладу охорони здоров'я без поваж-
ної причини і протягом шести місяців не виявляли 
щодо неї батьківського піклування, ухиляються від 
виконання батьківських обов’язків щодо вихован-
ня дитини та/або забезпечення здобуття нею повної 
загальної середньої освіти, жорстоко поводяться 
з дитиною, у разі хронічного алкоголізму або нар-
команії, експлуатації дитини, примушення її до 
жебракування та бродяжництва, а також в інших 
випадках, якщо залишення дитини у них є небез-
печним для її життя, здоров'я і морального вихо-
вання). У цьому разі дитина передається другому 
з батьків, бабі, дідові, іншим родичам – за їх бажан-
ням або органові опіки та піклування.

При винесенні рішення судом про відібрання 
дитини на підставі п. 3 ч. 1 ст. 164 СК України 
обов’язково має бути визначено у мотивувальній 
частині рішення у чому саме полягає жорстоке 
поводження та у якій мірі таке поводження пору-
шує баланс захисту інтересів дитини та відсутно-
сті батьківського піклування (наприклад, коли 
достатньо жорстока мати все ж таки час від часу 
тепло ставиться до дитини). 

Відібрання дитини без позбавлення її батьків 
батьківських прав пояснюється екстреною необ-
хідністю врятування дитини від смерті, тяжкої 
хвороби чи каліцтва [8].

Слід зазначити, що через відсутність деталіза-
ції зазначених у п.п. 2-5 ч. 1 ст. 164 СК України 
випадків, коли дитина може бути відібрана у бать-
ків, механізму оцінки ризиків небезпеки для 
дитини з боку батьків та усталеної судової практи-
ки з цього питання, вирішення важливих питань 
долі дитини залишається на розсуд судді, що при-
ймає рішення у конкретній справі.

Як свідчить судова практика, судді не завж-
ди адекватно оцінюють небезпеку для дитини, 

позбавляючи її батьківської турботи та вихован-
ня з формальних причин. Зокрема, так сталося 
у справі Савіни проти України [9], що розгляда-
лася у Європейському суді з прав людини, коли 
у незрячих батьків відібрали дітей лише через те, 
що діти живуть у примітивних побутових умо-
вах. У цій справі національними судами не було 
визначено наявність небезпеки для дітей у разі 
продовження їх проживання із батьками. У цій 
справі ЄСПЛ вказав на недоліки роботи органів 
опіки та піклування у питаннях обов’язкового 
врахування думки дітей при вирішенні питання 
про позбавлення їх батьків батьківських прав, 
сприяння поліпшенні фінансового стану роди-
ни замість відібрання дітей і покарання їх бать-
ків шляхом позбавлення їх батьківських прав не 
через невиконання ними батьківських обов’язків, 
а через бідність, яка безпосередньо пов’язана із 
вадами їх здоров’я.

Можливими шляхами подолання недоліків 
правового регулювання підстав та порядку віді-
брання дітей від батьків має стати удосконалення 
судового механізму забезпечення захисту прав 
учасників цих відносин. Зокрема, найбільшою 
гарантією має стати обов’язкове врахування 
судом думки самої дитини стосовно питання поз-
бавлення її батьків батьківських прав. Зазначена 
категорія справ не може розглядатися судом за 
формальними ознаками і тому треба законодав-
чо закріпити дискреційні повноваження суду 
у сімейних справах, що надає можливість ура-
хування при винесенні рішення судом конкрет-
них обставин справи. Обов’язково у цій категорії 
справ мають призначатися різні види експертиз 
та консультацій із спеціалістами (наприклад, пси-
хологами, представниками органів, що надають 
фінансову допомогу сім’ям з дітьми тощо). Також 
у законодавстві України слід встановити випробу-
вальний строк у 1 місяць для батьків, щодо яких 
розглядається справа про відібрання дітей, для 
усунення обставин, що становлять небезпеку для 
дітей (зокрема, поліпшення житлових умов, при-
пинення зловживання алкогольними, наркотич-
ними засобами тощо).

Не можна перекладати усю вину за вихован-
ня дітей лише на батьків, оскільки державою 
мають проводитися соцальні роботи з фінансо-
вої та психологічної підтримки багатодітних 
та інших сімей, які мають особливі потреби. Адже 
відповідно до ч. 4 ст. 164 та абз. 3 ч. 1 ст. 170  
СК України під час ухвалення рішення про позбав-
лення батьківських прав суд бере до уваги інфор-
мацію про здійснення соціального супроводу сім’ї 
(особи) у разі здійснення такого супроводу.

Відповідно до Закону України «Про соціальну 
роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» [10], «соці-
альний супровід – вид соціальної роботи, спрямо-
ваної на здійснення соціальних опіки, допомоги 
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та патронажу соціально незахищених категорій 
дітей та молоді з метою подолання життєвих труд-
нощів, збереження, підвищення їх соціального 
статусу».

У більшості розвинутих країн соціальний 
супровід сімей з дітьми є важливим національним 
питанням, закріпленим та розробленим на належ-
ному законодавчому рівні. Наприклад, в Австрії 
орган, який контролює додержання прав дитини 
у школі, з метою забезпечення його незалежності 
та неупередженості належить до місцевих магі-
стратів, а не до міністерства освіти.

Крім судового порядку відібрання дитини 
у батьків (від інших осіб, з якими вона проживає) 
законом передбачається також адміністративний 
порядок відібрання. Відповідно до ч. 1 ст. 170  
СК України у виняткових випадках, коли є безпо-
середня загроза для життя або здоров'я дитини, 
орган опіки та піклування або прокурор мають 
право постановити рішення про негайне відібран-
ня дитини від батьків. У цьому разі орган опіки 
та піклування зобов'язаний негайно повідомити 
прокурора та у семиденний строк після постанов-
лення рішення звернутися до суду з позовом про 
позбавлення батьків чи одного з них батьківських 
прав або про відібрання дитини від матері, бать-
ка без позбавлення їх батьківських прав. Такий 
позов до суду подається прокурором.

Якщо дитину було відібрано від батьків (одно-
го з батьків, від інших осіб, з якими вона прожи-
ває) у адміністративному порядку, то рішення 
про повернення дитини батькам може бути при-
йнято лише судом за заявою батьків, якщо від-
падуть причини, які перешкоджали належному 
вихованню ними (одним з батьків, іншими особа-
ми, з якими вона проживає) дитини (ч. 3 ст. 170  
СК України). 

Одночасно суд вирішує питання виконан-
ня матеріальних обов’язків батьками, у яких за 
рішенням суду відібрано дитину без позбавлення 
їх батьківських прав, шляхом призначення з них 
аліментів на дитину.

Висновки. Отже, підсумовуючи проведене 
дослідженні підстав та порядку відібрання дітей 
у батьків, слід зазначити, що норми сімейного 
законодавства України стосовно відібрання дітей 
сформульовані у якості виключної міри покаран-
ня батьків за невиконання батьківських обов’яз-
ків. Суд при розгляді справи про відібрання дітей 
обов’язково має встановити можливі варіанти 
недопущення застосування цього крайнього захо-

ду, застосування якого дозволяється лише з метою 
захисту прав та інтересів дитини. Висновки суду 
про підтвердження факту ухилення батьків від 
виконання своїх обов’язків щодо виховання 
дитини та/або забезпечення здобуття нею повної 
загальної середньої освіти мають обґрунтовувати-
ся не лише свідченнями та висновками органу опі-
ки та піклування, але й іншими доказами, якими 
можуть бути експертні висновки психологів, дока-
зи намагання батьків поліпшити побутові умови 
проживання дітей, наприклад, шляхом звернення 
по фінансову допомогу до держави тощо.

І, найголовніше, під час розгляду справи у суді 
про відібрання дитини у батьків обов’язково має 
бути врахована думка самої дитини, якщо це мож-
ливе за її психо-емоційним станом та станом здо-
ров’я, а також батьків, сусідів та інших свідків. 
Суди мають розглядати питання про надання бать-
ками короткого строку (наприклад, у один місяць) 
на усунення підстав для відібрання у них дитини.
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ЗАСНОВНИЦЬКИЙ ДОГОВІР КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА

В статті аналізується правова природа засновницького договору командитного товариства. Приділяється увага 
порядку укладення та формі засновницького договору командитного товариства.

Автор відзначає, що у вітчизняній науковій літературі склалися дві найбільш поширені точки зору щодо пра-
вової природи засновницького договору командитного товариства. У відповідності з першою думкою засновниць-
кі договори можна віднести до договорів про спільну діяльність, але в них буде досить багато особливостей. Це 
і виникнення юридичної особи як наслідок укладення засновницького договору, і визначення засновницьких 
договорів установчими договорами, а згодом підставою діяльності не лише сторін договору, а й створюваною ними 
юридичної особи і правовий режим майна.

У відповідністю з іншою поширеною думкою відмінність засновницького договору та договору про сумісну 
діяльність вбачається в тому, що в першому випадку спільні дії засновників спрямовані на створення юридичної 
особи й визначають статус створеної комерційної структури із належним тільки їй майном, в той час як при дого-
ворі про сумісну діяльність виникають відносини спільної часткової власності на створене чи придбане майно. 
Власником майна створеної на основі засновницького договору юридичної особи є саме така юридична особа. 

Автор погоджується з висловленою в літературі думкою, що незважаючи на різний правовий статус повних 
учасників та учасників з обмеженою відповідальністю, обґрунтованою є необхідність обов’язкового укладання 
договору між командитним товариством та кожним вкладником з метою оформлення правовідносин, які виника-
ють щодо реалізації корпоративних прав.

Стосовно форми договору автор наводить досвід Польщі, в якій нотаріальна форма засновницького договору 
має місце лише в тих товариствах осіб Польщі, яким притаманне обмеження цивільно-правової відповідальності 
частини учасників. Тому нотаріально засвідчена форма обов’язкова не лише для командитного товариства, але 
так само і для партнерського товариства, командитно-акціонерного товариства. 

Підкреслюється, що наявність вимоги обов’язкового нотаріального засвідчення є свідченням більш ускладне-
ної процедури заснування товариства, продиктованої необхідністю: 1) захисту інтересів інвесторів; 2) захисту прав 
та інтересів владників, які за загальним правилом не мають доступу до управління товариством, обмежені в праві 
контролю діяльності КТ. Саме цим і обумовлюється необхідність нотаріальної форми засновницького договору КТ. 

Ключові слова: вкладник, учасник командитного товариства, форма договору, командитне товариство, 
засновницький договір.

Ovchenko O. V. FOUNDING AGREEMENT OF THE LIMITED PARTNERSHIP
The article analyzes the legal nature of the founding contract of a limited partnership. Attention is paid to 

the procedure for concluding and the form of the founding contract of a limited partnership.
The author notes that in the domestic scientific literature there are two most common points of view regarding the legal 

nature of the founding contract of a limited partnership. In accordance with the first opinion, founding agreements can 
be classified as agreements on joint activity, but they will have quite a lot of features. This is the emergence of a legal 
entity as a consequence of the conclusion of the founding agreement, and the definition of founding agreements by 
founding agreements, and later the basis of the activity of not only the parties to the agreement, but also the legal entity 
created by them and the legal regime of property.

In accordance with another popular opinion, the difference between a founding agreement and an agreement on 
joint activity is seen in the fact that in the first case, the joint actions of the founders are aimed at creating a legal 
entity and determine the status of the created commercial structure with property belonging only to it, while in the case 
of an agreement on joint activity relations of joint partial ownership of created or acquired property arise. The owner 
of the property of a legal entity created on the basis of the founding agreement is precisely such a legal entity.

The author agrees with the opinion expressed in the literature that despite the different legal status of full members 
and members with limited liability, the need to conclude a contract between the limited partnership and each depositor 
in order to formalize the legal relations that arise in relation to the exercise of shareholders rights is justified.

Regarding the form of the contract, the author cites the experience of Poland, in which the notarial form 
of the founding contract takes place only in those partnerships of individuals in Poland, which are characterized 
by the limitation of civil liability of part of the shareholders. Therefore, a notarized form is mandatory not only for 
a limited partnership, but also for a partnership, limited joint-stock company.

It is emphasized that the presence of the requirement of mandatory notarization is evidence of a more complicated 
procedure for establishing a company, dictated by the need to: 1) protect the interests of investors; 2) protection 
of the rights and interests of owners who, as a general rule, do not have access to the management of the company, are 
limited in the right to control the activities of the limited partnership. This is what determines the need for a notarized 
form of the foundation contract of the limited partnership.

Key words: depositor, member of a limited partnership, agreement form, limited partnership, founding agreement.
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Вступ. Корпоративні правовідносини в середині 
командитного товариства є одними з найменш вре-
гульованих в вітчизняному законодавстві. Значною 
мірою вони регулюються нормами засновницького 
договору. Тобто переважає диспозитивний метод 
правового регулювання. Тому виявлення юридич-
ного змісту, особливостей структури засновниць-
кого договору, його форми та порядку укладення 
відносяться до одних з найбільш актуальних в кор-
поративному праві України. 

Стан дослідження. Окремі аспекти змісту 
та форми засновницького договору командитно-
го товариства були предметом досліджень таких 
вчених як В.М. Коссак А.С. Довгерт, В.В. Луць, 
Н.О. Саніахметова, А.В. Зеліско, Ю.М. Юрке-
вич, Ю.В. Яковлєв, Ю.Ю. Симонян та інших. 
Однак в контексті сучасних викликів в економіці 
України а також зважаючи на дискусії стосовно 
оновлення господарського товариства, на думку 
автора, особливості засування командитного това-
риства потребують додаткової уваги. 

Постановка завдання. Тому метою досліджен-
ня є зясування природи засновницького договору 
командитного товариства, його форма та порядок 
укладення. 

Результати дослідження. Правова природа 
засновницького договору неоднозначно оціню-
ється в літературі з цивільного та господарського 
права. Щодо необхідності його виділення в само-
стійний субінститут чи інститут договірного права 
висловлені різні, інколи полярні погляди. На дум-
ку В.М. Коссака [1, с. 18], А.С. Довгерта [2, с. 35], 
В.В. Луця [3, с. 117], цей договір розглядаєть-
ся як різновид договору про спільну діяльність. 
Ю.М. Жорнокуй також вважає, що засновницькі 
договори можна віднести до договорів про спільну 
діяльність, але в них буде досить багато особливос-
тей. Це і виникнення юридичної особи як наслідок 
укладення засновницького договору, і визначення 
засновницьких договорів установчими договора-
ми, а згодом підставою діяльності не лише сторін 
договору, а й створюваною ними юридичної особи 
і правовий режим майна [4, с. 132].

Засновницький договір є субінститутом саме 
договорів про спільну діяльність як способу коо-
перації, ми виходимо з наступного: 1) наявності 
спільної для всіх учасників аналізованого дого-
вору мети; 2) форми та спрямованості волевияв-
лення. Форма та спрямованість волевиявлення 
зазначених договорів є однотипними, тобто тільки 
письмова й така, що співпадає з інтересами інших 
учасників; 3) особливостей конструювання прав 
та обов’язків учасників. У загальному плані вони 
залежать від рівності становища всіх засновників. 
Якщо в договорі про сумісну діяльність кожен 
з його учасників має права та обов’язки по відно-
шенню до інших учасників, то і в засновницькому 
договорі такий підхід також витримується; 4) спо-

собу створення майнової бази (спільного майна);  
5) порядку та засад розподілу майна [5, с. 123–124]. 

Інші відмежовують його від цього договору. 
Так, Н.О. Саніахметова відмінність засновниць-
кого договору та договору про сумісну діяльність 
вбачає в тому, що в першому випадку спільні дії 
засновників спрямовані на створення юридичної 
особи й визначають статус створеної комерційної 
структури із належним тільки їй майном, в той час 
як при договорі про сумісну діяльність виникають 
відносини спільної часткової власності на створе-
не чи придбане майно. Власником майна створе-
ної на основі засновницького договору юридичної 
особи є саме така юридична особа [6, с. 135]. Треті 
взагалі виходять з того, що засновницький дого-
вір є самостійним договірним навіть не видом, 
а типом.

У працях деяких авторів проводиться відме-
жування засновницького договору від договору 
про спільну діяльність. Особливість та специфіка 
засновницького договору, на думку В.В. Луця, 
полягають у тому, що він не лише регулює взаємо-
відносини за спільною діяльністю щодо створення 
юридичної особи та наділення її майном, а й визна-
чає правовий статус юридичної особи і є складовою 
частиною засновницьких документів [7, с. 272]. 
Н.О. Саніахметова основну відмінність установ-
чого договору від цивільно-правових договорів, 
які діють у сфері підприємництва, вбачає в тому, 
що установчий договір укладається з метою об’єд-
нання його сторін у певну організаційно-правову 
форму суб’єктів підприємництва, тоді як цивіль-
но-правові договори – на опосередкування не орга-
нізації, а реалізації підприємницької діяльності. 
Засновницьким договором є договір (домовле-
ність) між засновниками (учасниками), наділе-
ними корпоративною правосуб’єктністю, в якому 
визначається зобов’язання засновників створити 
товариство, порядок їхньої спільної діяльності 
щодо його створення, умови передання товари-
ству майна учасників та інші умови відповідно до 
організаційно-правової форми створюваного гос-
подарського товариства [9, с. 193].

Основна відмінність установчого договору від 
цивільно-правових договорів, що діють у сфері 
підприємництва, полягає у тому, що установчий 
договір укладається з метою об’єднання його сто-
рін у певну організаційно-правову форму суб’єкта 
підприємництва, тоді як цивільно-правові дого-
вори спрямовані на опосередкування не органі-
зації, а реалізації підприємницької діяльності 
[8, с. 63–68].

На думку А.В. Зеліско, призначенням такого 
договору є регулювання спектра питань, які вини-
кають у вчиненні засновниками фактичних і юри-
дичних дій, спрямованих на виникнення юридичної 
особи, наприклад, необхідність сплати до проведен-
ня установчих зборів майнових внесків та форму їх 
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сплати, порядок сплати майнових внесків, порядок 
їх оцінки тощо [10, с. 154]. Ю.М. Юркевич розріз-
няє договори про створення таких об’єднань (зокре-
ма, повних і командитних товариств) у широкому 
та у вузькому значеннях: у широкому значенні дого-
вір про створення об’єднань фізичних та юридич-
них осіб є домовленістю двох або більше фізичних 
або юридичних осіб, спрямованою на встановлення, 
зміну і припинення їхніх цивільних прав та обов’яз-
ків щодо заснування договірних форм об’єднань 
з метою одержання прибутку або досягнення іншої 
правомірної мети; у вузькому значенні договір про 
створення об’єднання фізичних або юридичних осіб 
є домовленістю двох або більше фізичних та юри-
дичних осіб, спрямованою на утворення об’єднання 
із визначеним за згодою їхніх учасників обсягом 
правосуб’єктності [11, с. 4].

Ю.В. Яковлєв стверджує, що засновницький 
договір командитного товариства відноситься до 
синалагматичних договорів, де інтереси сторін 
повністю співпадають. Він одночасно є й інвес-
тиційним договором, у якому взаємоузгодже-
ні інтереси двох груп сторін: учасників самих 
між собою і з товариством та вкладників тільки 
з товариством. Відстоює тезу про необхідність 
виділення в новому ЦК України субінституту 
засновницького договору в рамках договорів про 
сумісну діяльність, що надасть їм стабільнос-
ті та буде запорукою єдності правозастосовної 
практики [12, с. 9].

Частина авторів висловлює думку, що договір 
підписується лише всіма повними учасниками. 
Якщо засновницький договір підписують лише 
учасники з повною відповідальністю, то, відпо-
відно, вкладники усуваються від підпису цього 
документа [11, с. 157]. Інші притримуються про-
тилежною думки, зазначаючи, що відсутність 
права в учасників з обмеженою відповідальністю 
у командитному товаристві підписати засновниць-
кий договір вступає в суперечність з ч. 2 ст. 207 ЦК, 
яка містить вимогу щодо затвердження його сторо-
нами, без розділення їх на повних учасників това-
риства та учасників з обмеженою відповідальні-
стю. Цілком очевидно, що, незважаючи на різний 
правовий статус повних учасників та учасників 
з обмеженою відповідальністю, вони є учасника-
ми одного товариства та розмежування їхніх прав 
та обов’язків теж має бути здійснено та підтвер-
джено одним документом [8, с. 65]. Ю.Ю. Симонян 
обґрунтовує необхідність обов’язкового укладання 
договору між командитним товариством та кож-
ним вкладником з метою оформлення правовідно-
син, які виникають щодо реалізації корпоратив-
них прав [13, с. 5]. Так, у США в командитному 
товаристві не тільки повні товариші, а й вкладни-
ки беруть участь в укладанні установчого договору 
[14, с. 16–17]. Ю.М. Юркевич навпаки заперечує 
доцільність встановлення обов’язку підписува-

ти засновницький договір також із вкладниками 
[15, с. 120].

В цьому контексті слід відзначити, що  
ЦК України чітко закріплює, що Засновницький 
договір командитного товариства підписуєть-
ся усіма повними учасниками (ст. 134). Таким 
чином, з цього випливає, що вкладники в підпи-
санні договору участі не беруть. 

Цікавою у зв’язку з цим видається слушною 
пропозиція щодо укладення засновницького дого-
вору командитного товариства лише між його пов-
ними учасниками, а учасники з обмеженою від-
повідальністю мають право укласти відповідний 
договір з уже наявним командитним товариством 
[16, с. 415]. Однак В. Сазонов заперечує, що в цьо-
му випадку ускладнюється виконання основного 
завдання щодо залучення учасників з обмеженою 
відповідальністю як способу об’єднання додатко-
вих фінансових ресурсів. З одного боку, вони нага-
дують договірні відносини, адже вкладники беруть 
участь у товаристві за згодою з його повними учас-
никами (під час створення товариства) або з това-
риством (у подальшому після його державної реє-
страції), хоча такого договору вони не укладають.

З іншого – їхні права схожі з корпоративними 
правами учасників товариства з обмеженою від-
повідальністю, але не можуть вважатися такими, 
оскільки до їх складу не входять можливості бра-
ти участь в управлінні командитним товариством. 
В умовах створення товариства з неоднаковим 
правовим статусом його учасників можна вва-
жати більш логічним та доцільним розмежувати 
їхній правовий статус саме в одному засновниць-
кому документі [17, с. 66].

Закон не визначає форми засновницького дого-
вору між учасниками КТ. З цього випливає, що 
утворення КТ можливе як на підставі нотаріально 
засвідченого, так і засновницького договору в про-
стій письмовій формі. 

В польському корпоративному праві стосовно 
засновницького договору між учасниками вима-
гається кваліфікована форма договору. Відповід-
но до ст. 106 КТТ засновницький договір уклада-
ється в нотаріально засвідченій формі. 

Наявність вимоги обов’язкового нотаріально-
го засвідчення є свідченням більш ускладненої 
процедури заснування товариства, продиктова-
ної необхідністю: 1) захисту інтересів інвесторів;  
2) захисту прав та інтересів владників, які за 
загальним правилом не мають доступу до управ-
ління товариством, обмежені в праві контролю 
діяльності КТ [18, с. 913]. Саме цим і обумовлюєть-
ся необхідність нотаріальної форми засновниць-
кого договору КТ. При цьому слід зауважити, що 
стосовно повного товариства відповідна вимога 
відсутня (ст. 23 КТТ). Тобто форма засновниць-
кого договору повного товариства є простою 
письмовою. Таким чином, нотаріальна форма 
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засновницького договору має місце лише в тих 
товариствах осіб Польщі, яким притаманне обме-
ження цивільно-правової відповідальності части-
ни учасників. Тому нотаріально засвідчена форма 
обов’язкова не лише для КТ, але так само і для 
партнерського товариства (ст. 92 КТТ), командит-
но-акціонерного товариства (ст. 131 КТТ). 

В польській літературі мала місце дискусія сто-
совно того, чи нотаріальна форма засновницького 
договору стосується положень договору лише щодо 
зовнішніх відносин КТ, чи й внутрішніх (між учас-
никами КТ). Більшість вчених приходить до дум-
ки, що необхідність нотаріально засвідченої фор-
ми поширюється на всі без включення положення 
засновницького договору [19, с. 412; 20, с. 708]. 

Поряд з тим польське право передбачає можли-
вість заснування КТ з використанням модельного 
засновницького договору. Укладення засновниць-
кого договору командитного товариства з вико-
ристанням модельного засновницького договору 
відбувається з використанням відповідної форми 
в інформаційній системі з використанням циф-
рового або особистого підпису (ст. 106-1 Кодек-
су торговельних товариств). Внесення змін до 
засновницького договору відбувається на підставі 
модельних рішень засновників (ч. 4 ст. 106-1 КТТ). 
Зразки модельного засновницького договору, так 
само як і рішень учасників про внесення змін 
затверджуються Міністерством юстиції Польщі 
(ч. 5 ст. 106-1 КТТ). 

Зміст засновницького договору командитного 
товариства становлять права та обов’язки учас-
ників з повною відповідальністю та вкладників. 
В засновницькому договорі про створення коман-
дитного товариства відображається, що різний 
характер спільних дій всіх його сторін у кін-
цевому результаті спрямований на досягнення 
однієї і тієї ж мети. Засновники мають право на 
отримання прибутку від вкладених інвестицій, 
а також на здійснення корпоративного управ-
ління (Corporate Govemance) утвореною струк-
турою, за рахунок чого досягають балансу інте-
ресів власників у межах чинного законодавства. 
Оскільки обов’язки вкладників (командитистів) 
обмежуються значною мірю виконанням своїх 
інвестиційних зобов’язань, то для командитистів 
засновницький договір може розглядатися як різ-
новид інвестиційного договору й має всі прита-
манні таким договорам ознаки. 

Умова про порядок розподілу у прибутках 
та витратах обов’язково повинна бути зазначена 
лише в тому випадку, якщо учасники бажають 
здійснити розподіл прибутків чи збитків в іншому 
порядку, ніж пропорційно до вартості їх вкладів 
[21, с. 916]. Для порівняння в польському праві 
в засновницькому договорі вказується обов’яз-
ково вказуються вартість вкладів командитистів 
та учасників з повною відповідальністю, в той час 

як до Реєстру вноситься інформація лише про вар-
тість вкладів учасників з повною відповідальністю.

З метою забезпечення анонімності вкладів 
вкладників по відношенню до третіх осіб вислов-
лено слушну думку про необхідність редагування 
ч. 2 ст. 76 Закону України «Про господарські това-
риства» та ч. 5 ст. 82 ГК України у такій редак-
ції: «В засновницькому договорі командитного 
товариства стосовно вкладників вказуються тіль-
ки сукупний розмір їх часток у майні товариства 
без зазначення їх персональних даних» [13, с. 16]. 
В літературі також відзначається, що анонімність 
перш за все повинна забезпечуватися обмежені-
стю доступу до таких даних в Єдиному державно-
му реєстрі підприємств та організацій. Невнесен-
ня даних про осіб в засновницький договір може 
зумовити настання певних ризиків для самих 
вкладників, оскільки доведення їх участі в това-
ристві через вклад буде суттєво ускладнена. 

На переконання Ю.М.Юркевича, це не зовсім 
узгоджується з принципами відкритості й про-
зорості здійснення діяльності підприємницьким 
товариством. Після державної реєстрації як 
суб’єкта господарювання – юридичної особи функ-
ції засновницького договору полягають у регла-
ментації корпоративних правовідносин, а також 
закріпленні правового статусу господарської орга-
нізації [22, с. 97].

Висновки. Таким чином, більшість вчених 
притримуються точки про те, що засновницький 
договір командитного товариства є різновидом 
договорів про спільну діяльність, який визна-
чає права та обов’язки учасників та вкладників 
командитного товариства. 

Ускладнена форма засновницького догово-
ру обґрунтована необхідністю захисту інтересів 
інвесторів та захисту прав та інтересів владників, 
які за загальним правилом не мають доступу до 
управління товариством, обмежені в праві контр-
олю діяльності командитним товариством. 
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РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ІНСТИТУТУ ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ В УКРАЇНІ  
ТА ОКРЕМИХ КРАЇНАХ ЄС 

В запропонованій статті визначається, що основні питання, які виникають у зв’язку з встановленням і реаліза-
цією захисту прав подружжя при розірванні (припиненні) шлюбу, як правових наслідків розірвання шлюбу, у всі 
історичні періоди за кордоном і в Україні були непростими і досить суперечливими. Безумовно, що на протязі три-
валого періоду розвитку українського суспільства і держави, формування традиційної моделі сім'ї, припинення 
шлюбу внаслідок розірвання шлюбу відбувалося у виняткових випадках і лише за строго визначеними підстава-
ми, що відповідало християнській ідеології і моделі української сім'ї.

Положення про розірвання шлюбу знаходять відображення в Цивільному Кодексі Німеччини, а також Вступ-
не законі до Цивільного Кодексу. Процесуальні питання розірвання шлюбу відображені в законі «Про проваджен-
ні у справах сім'ї та добровільної юрисдикції».

Україна і європейські держави в регулюванні питань правових наслідків припинення шлюбу, шляхом захисту 
прав подружжя при реалізації процедури розірвання шлюбу йшли одним шляхом, що пояснюється існуванням 
ряду спільних історичних особливостей розвитку даної сфери шлюбно-сімейних правовідносин.

В статті акцентується увага, що в цілому, процес розвитку законодавства, що регулює захист прав подружжя 
при припинення подружніх відносин, був довгим і складним. Питання про можливість припинення подружніх 
правовідносин шляхом розірвання шлюбу в зарубіжних країнах, цілком природно, що вирішується по-різному.

Концепція розірвання шлюбу багато в чому змінилася як у часі, так і в просторі, і сучасне чинне українське 
сімейне право реалізує ідею припинення правовідносин подружжя шляхом розлучення в трактуванні способу захи-
сту сімейних прав подружжя виходячи з мети державного регулювання сімейних правовідносин на основі прин-
ципу невтручання у внутрішні справи сім'ї.

Ключові слова: цивільні правовідносини, шлюб, припинення шлюбу, розірвання шлюбу, розлучення, сім’я, 
сімейні відносини, шлюбні відносини, сімейне право, наслідки припинення шлюбу.

Pliushko D. S. DEVELOPMENT OF LEGISLATION IN THE FIELD OF TERMINATION OF MARRIAGE  
IN UKRAINE AND CERTAIN EU COUNTRIES

In the proposed article, it is determined that the main issues that arise in connection with the establishment 
and implementation of the protection of the rights of spouses upon dissolution (termination) of marriage, as the legal 
consequences of dissolution of marriage, in all historical periods abroad and in Ukraine were difficult and quite 
controversial. Undoubtedly, during the long period of development of Ukrainian society and the state, the formation 
of a traditional family model, the termination of marriage as a result of divorce took place in exceptional cases and only 
on strictly defined grounds, which corresponded to the Christian ideology and model of the Ukrainian family.

Provisions on divorce are reflected in the German Civil Code, as well as the Preamble to the Civil Code. Procedural 
issues of divorce are reflected in the law "On Family Proceedings and Voluntary Jurisdiction".

Ukraine and European states followed the same path in regulating the legal consequences of the termination 
of marriage, by protecting the rights of spouses during the implementation of the divorce procedure, which is explained 
by the existence of a number of common historical features of the development of this area of marital and family legal 
relations.

The article emphasizes the fact that, in general, the process of development of legislation regulating the protection 
of the rights of spouses upon termination of marital relations was long and complex. The question of the possibility 
of terminating marital relations through divorce in foreign countries is, quite naturally, resolved in different ways.

The concept of divorce has changed in many ways both in time and in space, and modern Ukrainian family law 
implements the idea of terminating the legal relationship of spouses through divorce in the interpretation of the method 
of protecting the family rights of spouses based on the goal of state regulation of family legal relations based on 
the principle of non-interference in internal affairs family.

Key words: civil legal relations, marriage, termination of marriage, dissolution of marriage, divorce, family, family 
relations, marital relations, family law, consequences of termination of marriage.
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Постановка проблеми. Категорії «сім'я» 
і «шлюб» маючи сімейно-правову природу, висту-
пають однопорядковими явищами, мають вну-
трішній природний зв'язок і їх необхідно роз-
глядати в нерозривному внутрішньо-правовому 
єднанні. Якщо звернутися до історичного розвит-
ку питання, то регулювання інституту шлюбно-сі-
мейних правовідносин з'явилося ще з часів Старо-
давнього Риму. 

Що стосується джерел правового регулювання 
припинення правовідносин подружжя і захисту їх 
прав в Україні на сучасному етапі, то загальновизна-
ні принципи і норми міжнародного права, так само 
як і міжнародні договори України, – складова части-
на нашої правової системи. Більш того, якщо міжна-
родним договором України встановлено інші прави-
ла, ніж ті, які передбачені сімейним законодавством, 
то застосовуються правила міжнародного договору.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми. Тео-
ретичну основу дослідження склали наукові праці 
таких науковців, як С.С. Алексєєв, М.В.  Антоколь-
ська, С.М. Братусь, С.Б. Булеца, Є.М. Ворожей-
кін, Д.В. Генкін, К.М. Глиняна, В.С. Гопанчук, 
К.А. Граве, О.В. Дзера, А.С. Довгерт, І.В. Жилінкова, 
О.С. Іоффе, О.М. Калітенко, В.В. Луць, З.В. Ромов-
ська, Є.А. Суханов, О.І. Сафончик, В.А. Тархова, 
Є.О. Харитонов, Ю.С. Червоний та інші.

Мета статті. Метою статті є науковий аналіз 
загальних історичних джерел окремих країн ЄС 
та України, які стали підґрунтям становлення 
сучасного законодавства, що регулює шлюбні пра-
вовідносини. 

Викладення основного матеріалу. У канонах 
римської юридичної культури шлюб не був тіль-
ки приватною справою, ще менше – відносинами 
тільки в рамках приватного права: люди не владні 
самі, і з власної примхи зумовлювати, яким пови-
нен бути шлюб, чому в ньому можна слідувати 
і чого уникати. У римському праві існував досить 
строкатий контингент суб'єктів, правовий статус 
яких регулювався як по вертикалі, так і по гори-
зонталі. Найцікавішим є правовий статус жінки, 
який в кожній галузі римського права мав свої осо-
бливості. Крім того, правовий статус жінки в рим-
ському суспільстві постійно еволюціонував і був 
різним на різних історичних етапах [20, с. 343].

Подружні правовідносини в Римі тривалий 
час зберігали свою автономність від державного 
регулювання і підпадало під контроль мораліс-
тів – цензорів. Особливістю сімейно-шлюбних 
правовідносин було також і наявність так званого 
сімейного суду: в межах свого прізвища домовлас-
ник був і суддею [19, с. 33].

Слід зазначити, що в Стародавньому Римі 
розлучення, спрямовані на припинення шлюбу, 
були досить рідкісним явищем, оскільки інститут 
шлюбу мав магічно – релігійні риси. В кінці епохи 
республіки розлучення стали досить частими. Для 
цього не потрібно було виконувати формальності, 
достатнім вважалося поведінку, яке свідчило про 
небажання зберегти шлюб.

У посткласичному праві шлюб трактується як 
початкове волевиявлення чоловіки і жінки. Зако-
нодавство імператорських часів було направлено 
проти розлучень, чим суттєво відрізнялося від 
класичного законодавства. 

У візантійському сімейному праві велике зна-
чення мало церковне право. Імператор Костянтин 
в 331 році н.е. зробив спробу ввести нові правила 
для розлучень, особливо для розлучень в одно-
сторонньому порядку, обмеживши можливість 
ініціативи розірвання шлюбу трьома моментами 
(як для жінки, так і для чоловіка). Дружина мог-
ла розлучитися з чоловіком, якщо він був винен 
у вбивстві, отруєнні або оскверненні могил [14].

Законодавство Юстиніана теж залишало за 
жінкою право ініціювати розлучення на закон-
них підставах з метою захисту її прав, до яких 
належали: залишення чоловіком вдома, безпід-
ставне обвинувачення в подружньої невірності, 
звідництво який зв'язок чоловіка з іншою жінкою 
в будинку подружжя або поза ним [8].

Цілком справедливо, що особи, які перебува-
ли в шлюбі, не могли укласти новий союз до розі-
рвання попереднього. також заборонялися шлю-
би між родичами. Таким чином, шлюб по праву 
Стародавньої Візантії був моногамним [9, с. 386]. 
Дружина набувала можливість захисту своїх 
прав і розірвання шлюбу в силу певних підстав. 
У подальшій історії Візантії приводи до розлучен-
ня не змінювалися.

Таким чином, регулювання припинення шлюб-
но-подружніх правовідносин за допомогою розірван-
ня шлюбу та реалізації захисних механізмів, прав 
подружжя перебувало в центрі уваги законодавців 
того періоду. Порушення встановлених правил кара-
лося правовивмі і неправовими механізмами, як дер-
жавою (майнові та інші санкції), так і церквою (єпи-
тимії, відлучення від причастя та інше).

З огляду на вплив Візантії на країни Схід-
ної Європи і тогочасній Україні (Київській Русі) 
в релігійній сфері, норми візантійського сімейно-
го права проникли в законодавство цих країн.

Після прийняття християнства в Київській 
Русі зберігалася язичницька практика самовіль-
ного припинення статусу шлюбу шляхом розі-
рвання шлюбу. Про популярності подібних розлу-
чень в християнський період свідчить цілий ряд 
джерел [10, с. 67].

Серед юридично достатніх підстав для припи-
нення правовідносин між подружжям на перше 
місце давньоукраїнське законодавство, виходячи 
з інтересів публічної влади, поставило недонесен-
ня про державну зраду у формі замаху на князя. 
Однак, необхідно звернути увагу, що відповідно 
до ст. 53 Великої редакції Церковного статуту 
князя Ярослава цей привід для розірвання шлюбу 
закріплювався тільки за чоловіком: «Почуй дру-
жина від інших людей, що думати на царя або на 
князя, а чоловіка свого не скаже, а після викри-
ти – розлучити» [13, с. 13–17].

Незважаючи на проголошене християн-
ським вченням рівноправність чоловіки і жінки 
в подружньому правовідносинах, церква закрі-
плювала право вимагати дотримання подруж-
ньої вірності тільки за чоловіком. Навіть саме 
перелюбство розглядалося як плотський зв'язок 
заміжньої жінки з стороннім чоловіком.

У наступні історичні періоди принцип добро-
вільності вступу в подружній союз і його розірван-
ня отримує правове закріплення в ряді норматив-
но-правових актів, виданих в епоху правління 
Петра I. [12, с. 85].
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Таким чином, як справедливо вказує С.В. Оме-
льянчук з введенням християнства в Стародав-
ній Київської Русі і переходом шлюбно-сімейних 
відносин під юрисдикцію церкви підстави для 
розлучення були чітко регламентовані, що, як 
видається, говорить про достатньо високий рівень 
регламентації даних відносин.

У Україні імператорського Російського періо-
ду законодавцем була обмежена можливість при-
пинення прижиттєвого правовідносин подружжя 
у силу того, що в суспільстві панували зведені 
в ранг закону релігійні норми і правил.

В історії розвитку українського сімейного 
права принцип єдності і непорушності шлюбних 
зв'язків і стабільності подружнього союзу, нероз-
ривності шлюбу виконував особливу – культу-
ро-утворюючу місію української сім'ї. Однак, як 
видається, не завжди сприяв забезпеченню і захи-
сту інтересів самого подружжя.

Новий період розвитку правового регулювання 
шлюбних правовідносин, зокрема теорії шлюбу 
як договору, розпочався із секуляризації шлюбу, 
тобто відділення цивільного акту одруження від 
релігійної процедури його реєстрації і поширен-
ня на шлюбні відносини норм цивільного права 
на зміну нормам канонічного права. Цей доктри-
нальний поворот був здійснений у Франції під час 
Великої французької буржуазної революції. У про-
міжку між проголошенням принципу і створенням 
можливості його реалізації одні шлюби у Франції 
засвідчувалися нотаріально, а велику частину 
інших продовжувало освячувати духовенство.

Кодекс Наполеона передбачав можливість при-
пинення шлюбних правовідносин шляхом роз-
лучення й роз’єднання. Роз’єднання можливо на 
вимогу одного з подружжя та на тих самих підста-
вах, що й розлучення. Різниця в тому, що шлюб 
не припиняється, але відбувається поділ майна 
та припиняється обов’язок жити разом [21].

Поняття режиму окремого проживання 
подружжя, тобто розлучення або припинен-
ня шлюбних відносин, було вперше закріплено 
в Кодексі Наполеона. Аналогічне положення зако-
нодавець застосував і закріпив у СК України, що 
передбачає режим окремого проживання подруж-
жя – поняття, якого в українському законодавстві 
раніше не існувало.

Першими законодавчими актами радянсько-
го періоду з питань сім'ї та шлюбу стали Декрет 
ВЦВК, РНК РРФСР від 18.12.1917 «Про грома-
дянське шлюб, дітей і про ведення книг актів гро-
мадянського стану »і Декрет ВЦВК, РНК РРФСР 
від 19.12.1917 «Про розірвання шлюбу», відповід-
но до яких визнавалися тільки цивільні шлюби; 
світської і загальнодоступною встановлювалася 
процедура розірвання шлюбу, що має на меті при-
пинення подружніх правовідносин і спрямована 
на захист прав подружжя [15, C. 152, 16, C. 160].

У період з 1917 по 1944 рр. спостерігається 
досить ліберальний підхід законодавця до інсти-
туту прижиттєвого припинення шлюбу для захи-
сту прав подружжя шляхом розлучення і його 
процедурі. Для цього періоду характерні такі 
концепції: розлучення-угоду, розлучення-вимо-
га і розлучення-розірвання. Однак, вже в даний 
період можна говорити, що припинення подруж-
ніх правовідносин було направлено на захист прав 
членів сім'ї, коли подальше збереження правовід-
носини шлюбу не відповідає інтересам, в першу 
чергу, самим подружжя.

Проблеми шлюбних правовідносин в Україні, 
залишаючись осторонь уваги дослідників радян-
ського часу, не могли впливати на вивчення істо-
рії російського та українського права.

Кодекс про шлюб і сім’ю УРСР був затвер-
джений 20.06.1969 року, набрав чинності 
з 01.01.1970 року та з відповідними зміна-
ми і доповненнями проіснував до 2003 року. 
У 2003 році був прийнятий СК України [3], який 
закріплює розірвання шлюбу як у судовому поряд-
ку, так і в органах ДРАЦС. 

Сьогодні відносини щодо розірвання шлюбу 
та захисту прав подружжя в даному правовідно-
синах регулюються державою. Конституція Укра-
їни (ст. 51) [1] передбачає, що шлюб базується на 
добровільній згоді чоловіка і жінки, а тому ніхто 
не може бути примушений до вступу в шлюб, так 
само як ніхто не може бути змушений перебувати 
в шлюбі, тобто надається можливість для розі-
рвання шлюбу. 

Слід погодитись з позицією більшості науков-
ців, які проводять аналіз та дослідження у сфе-
рі сімейного права, стосовно того, що інститут 
виникнення та припинення шлюбних правовід-
носин має дуже велике значення. 

Необхідно звернути увагу на те, що для сімей-
ного права і законодавства характерні дуже серйоз-
ні розбіжності між правовими системами різних 
держав. Це багато в чому пояснюється тим, що на 
регулювання шлюбно-сімейних відносин значний 
вплив мають національні, релігійні особливості, 
а також соціокультурні традиції різних країн.

Сімейно-правове регулювання набуло свого 
значення та розвитку з моменту руху України до 
євроінтеграції, у рамках якої на території держа-
ви поширилась юрисдикція Європейського суду 
з прав людини. Як відомо ЄСПЛ ставить за пріо-
ритет захист прав і основних свобод людини, що 
було врегульовано прийняттям 04.11.1950 року 
в Римі Європейської конвенції про захист прав 
людини й основоположних свобод [5]. Зазначену 
конвенцію Рада Європи прийняла з урахуванням 
положень проголошеної Генеральною асамблеєю 
ООН 10.12.1948 року Загальної декларації прав 
людини [4]. У подальшому Європейська конвен-
ція про захист прав людини й основоположних 
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свобод була ратифікована 17.07.1997 року. Сама 
Конвенція з прав людини має за мету гарантоване 
додержання проголошених прав людини, захист 
та забезпечення цих прав, а також захист основних 
свобод людини, що становить основу досягнення 
миру та справедливості як у країнах-членах ЄС, 
так і в Україні та інших державах. 

Звертається увага на те, що Конвенція з прав 
людини, а саме ст. 8 регулює відносини між дер-
жавою та сім’єю, ст. 12 – відносини між жінкою 
та чоловіком шляхом гарантування їм права на 
укладення шлюбу та створення сім’ї з урахуван-
ням вимог сімейного законодавства держави, 
в якій проживають та громадянами якої є чоловік 
та жінка, що вирішили укласти шлюб та розпоча-
ти шлюбні правовідносини. 

В цілому, процес розвитку законодавства, що 
регулює захист прав подружжя при припинен-
ня подружніх відносин, був довгим і складним. 
Питання про можливість припинення подружніх 
правовідносин шляхом розірвання шлюбу в зару-
біжних країнах, цілком природно, що вирішу-
ється по-різному. Звернемо увагу, що в окремих 
державах (Іспанія, Ірландія) розлучення взагалі 
заборонено. В інших же розлучення допускаєть-
ся, але при наявності строго регламентованих 
законодавством підстав. При цьому взаємна згода 
подружжя в число таких підстав не включається 
(Наприклад, в Італії). У окремих країнах, роз-
лучення допускається при наявності легальних 
умов і підстав, в тому числі за взаємною згодою 
подружжя (Англія, Бельгія, Данія, Німеччина, 
Норвегія тощо).

У Швеції встановлена   максимально ліберальна 
процедура припинення шлюбу шляхом розірван-
ня шлюбу. Суддя зобов'язаний розірвати шлюб 
подружжя, не вимагаючи при цьому доведення 
незворотності шлюбу при їх обопільній згоді. 

У науковій літературі з питань правового регу-
лювання розірвання шлюбу в зарубіжних кра-
їнах відзначається, що проведені в 1970-х років 
реформи законодавства про розлучення (Англія, 
Данія, Франція, Фінляндія, Норвегія та ін.) 
привели до суттєвої трансформації зазначеного 
інституту. Основною ідеєю стала відмова від кон-
цепції «розлучення – санкція або кара за винну 
поведінку одного з подружжя» і перехід до кон-
цепції «розлучення – констатація невдачі шлю-
бу». Такий підхід виключив закріплення в зако-
нодавстві формальних підстав розлучення, хоча 
подружжя і пов'язані певними вимогами закону, 
так як в обґрунтування шлюбу повинні привести 
певні докази [18, с. 79–83].

Головна ідея реалізації реформ в 20-му столітті 
в сфері шлюбно-сімейного законодавства за кор-
доном полягала в переосмисленні самої концеп-
ції припинення шлюбних правовідносин, відмова 
від ідеї «розлучення – санкція за винну поведін-

ку», а також констатація ситуації, коли спіль-
не життя подружжя стає неможливим. І поява 
таких концепцій, як «розлучення-ліки» і «розлу-
чення-банкрутство». Ці концепції з урахуванням 
національних особливостей були визначені біль-
шістю зарубіжних держав, таких як Німеччина, 
Італія, Франція.

Розвиток суспільства призвело в XX в. до роз-
ширення свободи розлучень. Європа довше інших 
країн опиралася цьому. Однак в Італії з 1970 року 
став діяти закон, що дозволяє розірвання шлюбу 
за суворим переліку підстав, виключаючи взаєм-
на згода подружжя. Це так званий закон Форту-
на – Басліні. Підставами для розірвання шлюбу 
вважаються: засудження одного з подружжя до 
серйозного кримінального покарання; розділь-
не проживання подружжя не менше п'яти років 
за умовами сепарації; нездатність до шлюбного 
життя; отримання розлучення за кордоном [7]. 
Однак, в 2015 році був прийнятий новий закон 
«Про швидкі розлучення», згідно з яким всі бажа-
ючі обопільно мирно розірвати шлюбні відносини 
можуть подавати заяви про роздільне проживан-
ня або розлучення не до суду, а до органів РАЦСу 
муніципалітету.

В середині XX ст. в Англії була прийнята ціла 
низка консолідованих і, почасти, кодифікованих 
законів, в результаті яких відбулися істотні зміни 
в сфері шлюбно-сімейних відносин.

У Франції при вирішенні питань про розірван-
ня шлюбу керуються Цивільним кодексом Напо-
леона 1804, законом від 8 лютого 1995 року «Про 
судоустрій і цивільному, кримінальному та адмі-
ністративному процесі», Цивільним процесуаль-
ним кодексом Франції 1975 року.

Положення про розірвання шлюбу знаходять 
відображення в Цивільному Кодексі Німеччини, 
а також Вступне законі до Цивільного Кодексу. 
Процесуальні питання розірвання шлюбу відобра-
жені в законі «Про провадженні у справах сім'ї 
та добровільної юрисдикції».

Варто відзначити, що, так само, як і україн-
ському законодавстві, в законодавстві європей-
ських країн існують міжнародні правові акти, 
які регулюють порядок визнання процедури розі-
рвання шлюбу.

Такі, наприклад, Гаазька конвенції «Про 
укладення та визнання дійсності шлюбів» 
1978 року [17, с. 95–99]; «Про визнання розлучень 
і рішень про роздільному проживанні подружжя» 
1970 року [11, с. 317–320]. Конвенція 1970 року 
застосовується до визнання в одній державі розлу-
чень і рішень про роздільне проживання подруж-
жя, винесених в іншій державі, в результаті судо-
вого та іншого провадження, офіційно визнаного 
в цій другій Державі і мають в ньому законну силу.

Слід зробити висновок, що основні питання, 
що виникають у зв'язку з встановленням і реа-



27Випуск 6, 2022

лізацією захисту прав подружжя при розірван-
ні шлюбу, у всі історичні періоди за кордоном 
і в Україні були непростими і досить суперечли-
вими. Безумовно, що на протязі тривалого періо-
ду розвитку українського суспільства і держави, 
формування традиційної моделі сім'ї, припинен-
ня шлюбу внаслідок розірвання шлюбу відбу-
валося у виняткових випадках і лише за строго 
визначеними підставами, що відповідало христи-
янській ідеології і моделі української сім'ї.

Україна і європейські держави в регулюван-
ні питань захисту прав подружжя при реалізації 
процедури розірвання шлюбу йшли одним шля-
хом, що пояснюється існуванням ряду спільних 
історичних особливостей розвитку даної сфери 
шлюбно-сімейних правовідносин.

Концепція розірвання шлюбу багато в чому 
змінилася як у часі, так і в просторі, і сучасне 
чинне українське сімейне право реалізує ідею 
припинення правовідносин подружжя шляхом 
розлучення в трактуванні способу захисту сімей-
них прав подружжя виходячи з мети державного 
регулювання сімейних правовідносин на основі 
принципу невтручання у внутрішні справи сім'ї.

Література
1. Конституція України: Закон України від 

28.06.1996. Відомості Верховної Ради. 1996.  
№ 30. Ст. 141.

2. Цивільний Кодекс України: Закон України від 
16.01.2003 р. № 40-44. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/435-15 (дата звернення: 03.01.2021 р).

3. Сімейний кодекс України: Закон України від 
10.01.2002 р. Відомості Верховної Ради України. 
2002. № 21. Ст. 135.

4. Всезагальна декларація прав людини: прийнята 
на третій сесії Генеральної Асамблеї ООН резолюцією 
217 A (III) від 10.12.1948 р. (Конвенція про право, що 
застосовується до режимів власності подружжя (Гаага, 
14.10.1978 р.).

5. Європейська конвенція з прав людини (з поправ-
ками, внесеними відповідно до положень Протоколів 
№ 1, 4, 6, 7, 11 12, 13 та Протоколу № 14, (CETS no. 
194), з дати набрання ним чинності 01.06.2010 р.). 

URL: http://www.echr.coe.int/documents/convention_
ukr.pdf (дата звернення: 24.04.2021).

6. Конвенція про правову допомогу та право-
ві відносини по цивільних, сімейних і криміналь-
них справах (укл. в Мінську 22.01.1993 р.). URL:  
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU48001D.
html (дата звернення: 12.04.2021).

7. Випадки припинення шлюбу. Закон Фортуна-Баслі-
ні 1970 р Art. 3. // URL: http://www.normattiva.it/ 
urires/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-1;898!vig= (дата 
звернення: 24.04.2021).

8. Дигесты Юстиниана: Избр. фрагменты /  
пер. и прим. И. С. Перетерского ; отв. ред. Е. А. Скри-
пилев. Москва : Наука, 1984. 456 с. 

9. Иваненко Г. В. К вопросу об истории брака.  
Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. 2000.  
№ 9. С. 386.

10. Історія українського права / за ред. О. О. Шев-
ченка. Київ : Олан, 2001. С. 67.

11. Мельниченко О. В. Міжнародні договори в сис-
темі сімейного законодавства України та ЄС. Часопис 
Київського університету права. 2014. № 4. С. 317–320.

12. Наумов Я. В. Умови і порядок укладення шлюбу 
в російському сімейному праві : дис. канд. юрид. наук. 
М., 2017. С. 85.

13. Омельянчук С. В. Розірвання християнського 
шлюбу в Стародавній Русі. Історія держави і права. 
2011. № 1. С. 13–17.

14. Орленко В. І., Орленко В. В. Історія держави  
і права України : посібник. Київ : Вид-во Паливода А. В., 
2006. 161 с.

15. О разводе: декрет от 19.12.1917 г. Собрание Уза-
конений РСФСР. 1917. № 10. С. 152.

16. О гражданском браке, о детях и о введении книг 
актов гражданского состояния : декрет от 18.12.1917 г. 
Собрание Узаконений РСФСР. 1917. № 9. С. 160.

17. Радчук О.П. Деякі питання колізійного регулю-
вання шлюбно-сімейних відносин. Порівняльно-аналі-
тичне право. № 4. 2016. С. 95–99.

18. Сафончик О. І. Правові наслідки припинення 
шлюбно-сімейних правовідносин за законодавством 
України та країн Євросоюзу. Часопис цивілістики : 
наук.-практ. журн. НУ «Одеська юридична академія». 
Одеса : ПП «Фенікс», 2017. Вип. 24. С. 79–83.

19. Харитонов Е. О. Рецепция римского частного 
права. Одесса : АО Бахва, 1996. С. 33.

20. Харитонов Е. О. Основы римского частного пра-
ва. Ростов-н/Д : Феникс, 1999. С. 343.

21. Харитонов Є. О., Харитонова О. І. Порівняльне 
правознавство. Харків : Одіссей, 2002. 590 с.



28 Juris Europensis Scientia

ТРУДОВЕ ПРАВО;  

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

© К. С. Точило, 2022

УДК 349.2 (477)(043)
DOI https://doi.org/10.32782/chern.v6.2022.6

К. С. Точило 
аспірантка кафедри трудового права

та права соціального забезпечення
Національного університету «Одеська юридична академія»

orcid.org/0000-0003-4786-2532

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАЦІВНИКАМИ ТРУДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

Стаття присвячена визначенню поняття контролю роботодавця за виконанням працівниками трудових обов’яз-
ків, його мети, змісту, принципів та видів. Проаналізовано поняття контролю як багатоаспектної правової катего-
рії у таких значеннях, як функція, процес, правовідносини. Запропоноване визначення поняття контролю робото-
давця за виконанням працівниками трудових обов’язків як діяльності роботодавця із спостереження та перевірки 
виконання працівником його трудових обов’язків передбаченими законом способами та засобами з дотриманням 
встановлених меж, гарантій прав працівника відповідно до законодавства й трудового договору. Ідеться, зокрема, 
про недопущення дій, які б принижували честь та гідність працівника, обмежували його права тощо. 

Визначено головні принципи здійснення контролю роботодавцем за виконанням працівником трудових 
обов’язків, такі, як законність, доцільність, систематичність, наявність інформативного зв’язку, об’єктивність, 
цілеспрямованість застосування тощо. 

Встановлено, що зміст контролю за виконанням працівниками трудових обов’язків полягає у зборі та переробці 
інформації про функціонування окремих виконавців (працівників) та слугує підґрунтям для оцінки роботодавцем дореч-
ності здійснюваних працівником дій, їх корегування в разі необхідності. Сутність такого контролю полягає у безперерв-
ності його відтворення в рамках процесу прийняття управлінського рішення, з початку до остаточної його реалізації. 

Здійснено класифікацію видів контролю роботодавця за виконанням працівниками трудових обов’язків 
за такими критеріями: за чисельністю контрольованих суб’єктів; за часом та ступенем охоплення; за способом 
здійснення; за методами здійснення; за стадіями здійснення. 

Основну увагу приділено останньому критерію класифікації видів контролю за виконанням працівниками 
трудових обов’язків за стадіями його здійснення, оскільки він є більш дослідженим у рамках управлінської діяль-
ності. Виокремлено три основні види такого контролю, як попередній, поточний, подальший та надано характе-
ристику кожного із зазначених видів. 

Ключові слова: роботодавець, працівник, трудові обов’язки, виконання трудових обов’язків, контроль, прин-
ципи контролю, види контролю.

Tochylo K. S. CONCEPTS AND TYPES OF CONTROL OVER THE FULFILMENT OF EMPLOYEE’S LABOR 
DUTIES

The article is devoted to the definition of the concept of employer’s control over the fulfillment of labor duties 
by employees, its purpose, content, principles and types. It is analyzed the concept of control as a multidimensional 
legal category in such meanings as function, process, and legal relations. It is proposed a definition of the concept 
of employer’s control over the performance of labor duties by employees as an employer’s activity aimed at monitoring 
and verifying the performance of labor duties by employees in the ways and means prescribed by law, with due regard for 
the established limits and guarantees of employee’s rights under the law and the employment contract. In particular, it 
is about preventing actions that would humiliate the honor and dignity of the employee, restrict his or her rights, etc. 

It is defined the main principles of employer’s control over the fulfillment of labor duties by an employee, such as legality, 
expediency, systematicity, availability of informative connection, objectivity, purposefulness of application, etc. 

It is established that the content of control over the performance of labor duties by employees consists in collecting 
and processing information on the functioning of individual performers (employees) and serves as the basis for 
the employer to assess the appropriateness of actions performed by the employee and to correct them if necessary. The 
essence of such control lies in its continuous reproduction within the framework of the management decision-making 
process, from the beginning to its final implementation. 

Employer control over the performance of labor duties by employees is classified by the following criteria: by the number 
of controlled entities; by time and degree of coverage; by the method of exercise; by methods of exercise; by stages of exercise.

The main attention is paid to the last criterion of classification of types of control over the performance of labor 
duties by the stages of its implementation, since it is more studied within the framework of management activities. It 
is distinguished three main types of such control, namely, preliminary, current, and subsequent control, and provides 
a description of each of these types.

Key words: employer, employee, labor duties, fulfillment of the labor duties, control, control principles, types 
of control.
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Постановка проблеми. Зважаючи на необхід-
ність оптимізації виробничого процесу, зростання 
продуктивності праці, забезпечення внутрішньо-
го трудового розпорядку важливе значення має 
здійснення роботодавцем контролю на гнучких 
та ефективних умовах без втручання в особисте 
життя працівників за виконанням ними своїх тру-
дових обов’язків. 

Попри це у вітчизняній науці трудового права 
до теперішнього часу ще не сформульовано єдиної 
чіткої дефініції поняття контролю роботодавцем 
за виконанням працівниками трудових обов’яз-
ків, не встановлено головних характеристик 
і меж застосування роботодавцем такого контр-
олю, не запропоновано відповідної класифікації 
його здійснення з урахуванням властивих такому 
контролю особливостей та ознак у рамках його 
розгляду як процесу діяльності суб’єкта контро-
лю, спрямованого на успішне досягнення постав-
леної мети, за умови прийняття ним ефективних 
управлінських рішень. Вирішення зазначених 
питань ускладняється відсутністю спеціального 
правового регулювання відносин із здійснення 
роботодавцем контролю за виконанням працівни-
ками трудових обов’язків у чинному трудовому 
законодавстві України. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
У вітчизняній літературі бракує наукових розві-
док обраної теми, тому базисом для дослідження 
поставлених питань слугує визначення понят-
тя контролю в рамках управлінських відносин, 
зокрема, ґрунтовно дослідженого такими науков-
цями, як С.В. Ківалов, В.Б. Авер’янов, О.І. Вол-
ков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан, І.В. Бойко, 
Ю.П. Дмитренко та ін., а також запропонована 
Домініком Ру та Данієлєм Сульє характеристика 
контролю в розрізі здійснення працівником його 
трудових обов’язків.

Метою статті є визначення поняття та видів 
контролю роботодавцем за виконанням працівни-
ками трудових обов’язків на підставі аналізу нау-
кових праць вітчизняних і зарубіжних науковців, 
чинного законодавства України, проекту Трудово-
го кодексу України. 

Виклад основного матеріалу. У науковій літе-
ратурі неодноразово підкреслювалась суміжність 
галузей трудового та адміністративного права, 
яка, зокрема, виявляється в наявності певних 
регульованих управлінських відносин [1, с. 63]. 

Проте на відміну від адміністративного права, 
яке регулює відносини у сфері державного управ-
ління, трудове право зосереджене на управлінні 
в процесі праці, що виявляється, серед іншого, 
у відносинах підпорядкування працівника робо-
тодавцеві. Такі відносини, як і будь-які сконцен-
тровані на управлінській діяльності відносини, 
передбачають певний специфічний елемент – кон-
троль.

Визначення поняття контролю варто розпоча-
ти з аналізу термінологічного апарату, оскільки 
впродовж всього дослідження виникала необхід-
ність оперувати категорією «поняття», бо саме 
воно, як стверджує М.П. Кочерган, пов’язане 
з відтворенням денотативного значення самого 
слова та виступає розумовим явищем, обумовле-
ним раціональним змістом [2, с. 17].

Перша дефініція контролю з’явилася декіль-
ка століть тому, а вже нині Оксфордський слов-
ник сучасної англійської мови налічує вісім груп 
визначень цього поняття [3]. 

Недарма у сучасному науковому аналізі «кон-
троль» позиціонується як багатоаспектне явище, 
яке, серед іншого, інтерпретується повсякчас як 
одна з системних функцій, а також розглядається 
як вид суспільних відносин і як процес [4, c. 292]. 

За деякими міркуваннями контроль – це 
атрибут управління, який виступає як головна 
його функція. При цьому контрольна функція за 
своєю природою полягає у виявленні відхилень 
та корегуванні управлінського впливу. З огляду 
на це, доречним видається твердження про те, 
що функція контролю полягає в аналізі та порів-
нянні фактичного стану з поставленими вимога-
ми й відтворюється з паралельним фіксуванням 
непрогнозованих відхилень у виконанні постав-
лених завдань та дослідженням причин їх появи, 
а також оцінкою дієвості такого шляху [5, с. 221].

Контроль – це не тільки одна з основних функ-
цій управління, а ще і метод управління, спосіб 
забезпечення законності та дисципліни, і що не 
менш важливо – це одна із стадій управлінського 
процесу [6, c. 250–252].

Чимало науковців розглядають контроль 
в управлінському вимірі як свого роду перевір-
ку кого-небудь та/або чого-небудь (здебільшого 
функціонування відповідного об’єкта контролю), 
яка полягає у аналізі фактичного, поточного вико-
нання встановлених завдань та шляхів і способів 
усунення недоліків, у разі необхідності. 

Варто закцентувати увагу на тлумаченні контр-
олю, зокрема, як форми своєрідного зв’язку, 
що дає змогу встановити, як завдані параметри 
дотримуються в означеній системі. Доволі влуч-
ною видається також його дефініція як системи 
спостережень і перевірки функціонування та фак-
тичного стану керованого об’єкта з метою оцін-
ки обґрунтованості та ефективності прийнятих 
управлінських рішень і результатів їх виконан-
ня, виявлення відхилень від вимог цих рішень, 
усунення несприятливих явищ і сигналізації про 
них, при необхідності, компетентним органам.

Слід зауважити, що контроль перебуває 
й у стійкому зв’язку зі звітністю, яка своєю чер-
гою позиціонується як повідомлення керівника 
про виконання доручень, а контроль – як перевір-
ка їх виконання.
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При цьому О.І. Волков, М.П. Денисенко, 
А.П. Гречан також вважають, що контроль 
є способом організації зворотних зв’язків, завдя-
ки яким одержується інформація про хід вико-
нання певного рішення, що може породжуватися 
звітністю [7, с. 124]. Варто зосередитися на тому, 
що в розрізі відносин підпорядкування праців-
ника роботодавцеві такий зворотній зв’язок біль-
шою мірою покликаний відтворити та певним 
чином зафіксувати дані про отримані результати. 
Найпростішим його прикладом слугує повідом-
лення керівником своїх підлеглих про їх помил-
ки та незадовільну роботу, що дозволяє завчасно 
виявити непередбачувані прогалини та скорегува-
ти лінію поведінки працівників. 

Водночас найбільш розповсюдженим є тлума-
чення контролю як механізму, який забезпечує 
порівняння фактично досягнутих результатів 
з поставленими завданнями та стимулює вжиття, 
за необхідності, низки коригуючих заходів. 

Своєю чергою контроль за виконанням пра-
цівниками трудових обов’язків слід розглядати 
як вид внутрішнього контролю, який за мірку-
ваннями Домініка Ру та Данієля Сульє, з одного 
боку, окреслює ролі виконавців на підприємстві, 
а з іншого – ґрунтується на взаємозв’язку завдань 
та результатів, а також залежить від розумін-
ня мотивації та поведінки окремо взятої людини 
(працівника) [8, с. 269–270]. 

Такий контроль слід окреслити як сукупність 
засобів, спрямованих на об’єднання індивіду-
альних успіхів, досягнутих завдяки здібностям 
та бажанню працівників виконувати завдання 
роботодавця в рамках організаційних правил.

Контроль характеризується певною галузевою 
належністю та здійснюється у відповідних право-
відносинах, які обумовлюють його виникнення, від 
чого і залежать особливості, форма, обсяг відтворен-
ня, а також зміст конкретного виду контролю.

Слід зазначити, що правовідносини, в яких 
здійснюється контроль роботодавця за виконан-
ням трудових обов’язків працівником, мають усі 
ознаки індивідуальних трудових правовідносин, 
які виникають в умовах реалізації ними прав 
та виконання обов’язків, встановлених у трудо-
вому договорі. Структура цих правовідносин, як 
і будь-яких інших, за своєю побудовою передба-
чає наявність суб’єктів, об’єкту та відповідного 
змісту.

Враховуючи зазначене, а також те, що кон-
троль за відповідністю діяльності керованого 
об’єкта повинен обумовлюватися завчасно вста-
новленими приписами, видається доречним 
запропонувати визначення поняття контролю 
роботодавця за виконанням працівником трудо-
вих обов’язків як діяльність роботодавця із спо-
стереження та перевірки виконання працівником 
його трудових обов’язків передбаченими законом 

способами та засобами із дотриманням встанов-
лених меж, гарантій прав працівника відповідно 
до законодавства й трудового договору. Ідеться, 
зокрема, про недопущення дій, які б принижува-
ли честь та гідність працівника, обмежували його 
права тощо. 

При цьому змістом такого контролю видається 
доцільним вважати збір та переробку інформації 
про функціонування окремих виконавців, що слу-
гує підґрунтям для оцінки роботодавцем доречно-
сті здійснюваних працівником дій, їх корегуван-
ня в разі необхідності.

Мета контролю за виконанням працівниками 
трудових обов’язків обумовлюється необхідністю 
правильного, своєчасного та належного виконан-
ня працівниками трудової функції за рахунок 
встановлення відповідних робочих, виробничих 
контактів та застосування з боку роботодавця 
певних механізмів стимулювання або корегуван-
ня умов праці працівників. Він слугує фактором 
мотивації працівників та оцінки ефективності 
прийнятих роботодавцем управлінських рішень.

У цьому контексті працівник як контрольова-
ний суб’єкт виконує свої трудові обов’язки згід-
но з вказівками роботодавця, як правило, за чіт-
ко встановленим графіком (тривалістю робочого 
часу) на робочому місці та за наявності належних 
умов праці, створених і забезпечених роботодав-
цем для найбільш ефективного здійснення ним 
трудової функції, що і відображає одне з головних 
призначень контролю – дотримання внутрішньо-
го трудового розпорядку, норм і правил, що регла-
ментують трудову функцію працівника. 

Тому необхідно акцентувати увагу на тому, що 
такий контроль являє собою не тільки кінцеву 
перевірку виконаних завдань, а й моніторинг про-
цесу здійснення трудової функції працівником, 
що має на меті виявити відхилення від певних 
управлінських рішень та скорегувати, спрямува-
ти дії виконавця на чітку реалізацію поставлених 
завдань. 

Це підтверджує одну з основних ознак контр-
олю – безперервність його відтворення в рамках 
процесу прийняття управлінського рішення, 
з початку до остаточної його реалізації.

Загалом контроль за виконанням працівником 
трудових обов’язків характеризується наявністю:

– визначених суб’єктів: роботодавця та пра-
цівника, а також укладеного між ними трудового 
договору, яким передбачено їх права та обов’язки;

– створених та забезпечених роботодавцем 
умов для належного виконання працівником 
своїх трудових обов’язків (крім працівників, які 
уклали трудовий договір про дистанційну роботу);

– засобів та способів, якими забезпечується 
такого роду контроль.

Враховуючи зазначене, варто окреслити голов-
ні принципи контролю роботодавця за виконан-
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ням працівниками трудових обов’язків. Насампе-
ред одним із головних принципів такого контролю 
є законність його здійснення, що полягає у дотри-
манні чинного законодавства, умов трудового 
договору. 

Поряд з цим можна виокремити наступні прин-
ципи його здійснення: 

– доцільність (полягає в необхідності його 
забезпечення за певних умов);

– систематичність (періодичність його застосу-
вання повинна корелюватися з необхідністю);

– наявність інформативного зв’язку (двобічно-
го спілкування) між роботодавцем та працівни-
ком, який супроводжується заздалегідь обумовле-
ною процедурою підтримання такого зв’язку;

– об’єктивність його здійснення, що поклика-
на знівелювати будь-яку прискіпливість з боку 
роботодавця;

– цілеспрямованість застосування, що передба-
чає його спрямування на забезпечення сумлінного 
та належного виконання працівником трудових 
обов’язків. 

Не менш важливим є те, що контроль має бути 
обмежений відповідними вимогами, гарантією 
дотримання яких має бути відповідальність робо-
тодавця за перевищення меж застосування такого 
контролю. 

Зазначені принципи здійснення роботодавцем 
контролю за виконанням працівниками трудових 
обов’язків повинні також обумовлюватися дієві-
стю його застосування роботодавцем. 

Поряд з визначенням особливостей застосуван-
ня такого контролю та здебільшого цілей і принци-
пів його здійснення слід дослідити види контролю 
роботодавцем за виконанням працівниками трудо-
вих обов’язків з позиції їх огляду в рамках катего-
рії «класифікація», оскільки саме класифікацію 
вирізняють як один з найрозповсюдженіших при-
йомів юридичної техніки, який використовується 
вченими-юристами з метою встановлення істини 
в процесі дослідження певних правових явищ. 

У філософських словниках під терміном «кла-
сифікація» розуміється систематичний поділ 
та впорядкування понять та предметів, а також 
розподіл по групах, розрядах, класах. Недарма 
саме класифікація слугує важливим логічним 
прийомом при вивченні та дослідженні певних 
явищ, що допомагає глибше та більш детально 
осягнути їх сутність. 

Спираючись на зазначене, пропонується систе-
матизувати за групами види контролю як відпо-
відний об’єкт класифікації наступним чином. 

По-перше, за чисельністю контрольованих 
суб’єктів:

– загальний контроль (спрямований на всіх 
працівників; застосування якого передбачається 
під час укладення трудового договору на загаль-
них підставах);

– вибірковий контроль (спрямований на одно-
го чи декількох працівників залежно від особли-
востей покладених на них трудових функцій або 
з урахуванням обставин, що виникають під час 
реалізації вказівок роботодавця).

Така класифікація за кількісною ознакою 
також проявляється у співвідношенні передбаче-
них у трудовому договорі обов’язків працівника 
з його фіксованою трудовою функцією, а також 
з наданням відповідних доручень роботодавцем 
та якістю їх виконання зазначеним суб’єктом. 

По-друге, за часом та ступенем охоплення 
контролем працівників можна виокремити:

– суцільний, комплексний контроль (повсякчас-
не спостереження за трудовою діяльністю праців-
ника, зокрема за процесом виконання обов’язків, 
а також оцінка кінцевого результату, орієнтуючись 
на заплановані часові рамки та параметри з ураху-
ванням корегування непрогнозованих відхилень); 

– періодичний контроль (систематичний моні-
торинг виконання вказівок за певний проміжок 
часу (здебільшого в процесі виконання вказівок, 
а не по його завершенню), покликаний виявити 
недоліки та скорегувати подальші дії); 

– тематичний, епізодичний контроль (спрямо-
ваний на перевірку виконанням окремих дору-
чень, незалежно від етапу виконання працівни-
ком його обов’язків, у зручний для керівника час 
на його власний розсуд).

Цей критерій за ступенем охоплення контролю 
може обумовлюватися його інтенсивністю, зокре-
ма бути нормальним чи посиленим. 

По-третє, за способом здійснення:
– усний контроль (надання усних вказівок);
– письмовий контроль (надання доручень під 

письмову позначку ознайомлення, задокументо-
вана звітність);

– контроль за допомогою технічних засобів 
(звукозапис (як приклад, моніторинг телефон-
них розмов), відеоспостереження з урахуванням 
вимог чинного законодавства);

– цифровий контроль (відслідковування вико-
нання та обробки завдань у цифровому полі).

Також такий контроль можна класифікувати 
за методами його здійснення:

– спостереження (цілеспрямоване відстеження, 
моніторинг здійснення контрольованим суб’єктом 
трудових обов’язків);

– аналіз (виявлення окремих аспектів вико-
нання працівником поставлених завдань, корегу-
вання його певних дій у разі необхідності);

– перевірка і оцінка (співставлення результа-
тів виконаних завдань із раніше запланованими 
цілями).

Варто зауважити, що однією з найпопулярні-
ших класифікацій контролю є поділ його за стадія-
ми, які, між іншим, вирізняє більшість науковців 
при дослідженні цього поняття. 
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Отож, залежно від стадій застосування видаєть-
ся можливим виокремлювати такі види контролю 
за виконанням працівниками трудових обов’язків:

– попередній, превентивний контроль (він запо-
чатковується під час встановлення локальних умов 
праці з урахуванням особливостей внутрішнього 
трудового розпорядку та моделюється в процесі пла-
нування дій по виконанню завдань; як показує прак-
тика, найбільш вдалим проміжком часу для його 
застосування є період, коли до завершення виконан-
ня працівником поставленого перед ним завдання 
залишається більш половини відведеного часу);

– поточний контроль (розгортається в процесі 
виконання роботи, увага при якому сконцентро-
вується на проміжних результатах, їх система-
тичній оцінці з подальшою можливістю корегу-
вання дій працівника);

– заключний контроль (спостерігається на ета-
пі досягнення остаточних результатів трудової 
діяльності) [5, с. 444].

Зазначені критерії відображають всі тонкощі 
та особливості процедури контролю роботодавця 
за виконанням працівниками трудових обов’яз-
ків. Кожен з них по-своєму доречний і важли-
вий, однак запропонований останній критерій, на 
нашу думку, є одним з найвагоміших, адже охо-
плює рівні та стадії здійснення такого контролю.

Висновки. На підставі аналізу та узагальнення 
вказаних тлумачень поняття «контроль», окрес-
лення його властивостей та ознак, цілком обґрун-
тованим видається позиціонувати його у якості:

– своєрідного атрибуту впливу роботодавця на 
працівника в умовах управлінського процесу;

– способу організації зворотного зв’язку в ході 
виконання поставлених завдань;

– механізму оцінки фактично досягнутих 
результатів, покликаного забезпечити застосу-
вання коригуючих заходів у разі необхідності;

– засобу для об’єднання зусиль роботодавця 
та працівника, спрямованого для досягнення пев-
них результатів в рамках існуючих організацій-
них правил.

При цьому у відповідних відносинах підпоряд-
кування контроль за виконанням працівниками 
трудових обов’язків варто вважати діяльністю робо-
тодавця із спостереження та перевірки виконання 
працівником його трудових обов’язків не забороне-
ними законом способами і засобами із дотриманням 
встановлених меж, гарантій прав працівника відпо-
відно до законодавства й трудового договору.

Враховуючи всі особливості цієї трудоправової 
категорії, властиву їй специфічну характеристи-
ку, такий контроль доцільно класифікувати за 
такими критеріями: за чисельністю контрольова-
них суб’єктів (працівників); за часом та ступенем 
його охоплення; за способом здійснення; за мето-
дами здійснення, за стадіями застосування. При 
цьому останній слід окреслити з-поміж інших 
як більш всеохоплюючий у рамках управлін-
ської діяльності, що здійснюється роботодавцем 
в межах трудових правовідносин. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗМІНИ МЕЖ  
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 

У статті проаналізована історія розвитку правового регулювання визначення та встановлення меж населених 
пунктів на теренах України з 1922-2023 роки. В історичній ретроспективі розглянуті положення нормативно-пра-
вових актів України та технічних норм, які визначають види містобудівної документації та документації із зем-
леустрою на підставі якої визначаються існуючі та проектні межі населених пунктів, а також відбувається їхня 
фіксація. Виокремлено компетентні органи, які приймають рішення про встановлення та зміну меж сіл, селищ, 
міст у конкретно-історичні періоди. Аргументовано, що рішення компетентного органу про затвердження проек-
тної документації, якою визначаються межі населеного пункту, за своєю правовою природою є лише завершаль-
ним етапом у процесі її розроблення, а тому не призводить до встановлення або зміни меж села, селища, міста. 
Констатовано, що при зміні меж населених пунктів шляхом включення або виключення з їх складу частин тери-
торій інших населених пунктів не завжди розроблялась та затверджувалась проектна документація. Наголошено, 
що з 01.01.2013 року уведений новий принцип складання проекту землеустрою щодо встановлення та зміни меж 
населених пунктів у паперовій та електронній (цифровій) формах з урахуванням їх генеральних планів та вне-
сення відомостей про встановлену межу до Державного земельного кадастру. Підкреслено, що з 01.01.2013 року 
відомості про встановлені межі населених пунктів за раніше чинним законодавством можуть вноситися до Дер-
жавного земельного кадастру лише шляхом розроблення нового генерального плану населеного пункту та проекту 
землеустрою щодо встановлення або зміни його меж.

З проведеного аналізу нормативно-правових джерел складено таблицю, в якій наведено хронологію правового 
регулювання порядку визначення та встановлення (зміни) меж населених пунктів та виокремлено вісім основних 
періодів. 

Ключові слова: територія, межа адміністративно-територіальної одиниці, генеральний план населеного пунк-
ту, проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту, державний земельний кадастр.

Potapenko S. A. EVOLUTION OF LEGAL REGULATION OF ESTABLISHING AND CHANGING  
THE BOUNDARIES OF SETTLEMENTS

The article is devoted to analyses the history of the development of legal regulation of determination 
and establishment of boundaries of settlements in the territory of Ukraine from 1922-2023. The historical retrospective 
deals with the provisions of normative legal acts of Ukraine and technical norms, which determine the types of urban 
planning documentation and land management documentation on the basis of which the existing and project boundaries 
of settlements are determined, and their fixation takes place. It is are separates the competent authorities that 
decide on the establishment and change of boundaries of villages, settlements, cities in specific historical periods are 
distinguished. It is argued that the decision of the competent authority to approve the project documentation, which 
defines the boundaries of the settlement, is only the final stage in the process of its development, and therefore does not 
lead to the establishment or change of boundaries of the village, settlement, city. It is stated that when the boundaries 
of settlements change by inclusion or exclusion of parts of the territories of other settlements were not always developed 
and approved project documentation. It is emphasized that from 01.01.2013 a new principle of drafting of land 
management was introduced on the establishment and change of boundaries of settlements in paper and electronic 
(digital) forms, taking into account their master plans and entering information about the established limit in the State 
Land Cadastre. It is emphasized that from 01.01.2013 information on the established boundaries of settlements under 
the previously current legislation can be entered into the State Land Cadastre only by developing a new master plan 
of the settlement and the land management project for establishing or changing its boundaries.

From the analysis of regulatory sources, a table is drawn up, which presents the chronology of legal regulation 
of the procedure for determining and establishing (changes) of boundaries of settlements and distinguished eight main 
periods.

Key words: territory, boundary of administrative-territorial unit, master plan of settlement, project of land 
management for establishment (change) of boundaries of settlement, state land cadastre.
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Постановка проблеми. За інформацією Дер-
жгеокадастру станом на 27.01.2020 року в Укра-
їні з 28299 налічуваних населених пунктів (без 
урахування населених пунктів, розташованих 
в Автономній Республіці Крим (далі – АРК) 
та на тимчасово окупованих територіях Доне-
цької та Луганської областей) межі встановлені 
у 21702 населених пунктах, що становить 76,7% 
від їх загальної кількості, а до Державного земель-
ного кадастру (далі – ДЗК) внесені відомості лише 
про межі 6060 населених пунктів [1]. Разом з тим, 
відсутність у ДЗК інформації про межі інших 
15642 населених пунктів не виключає факту їх 
встановлення (зміни) у порядку, передбаченому 
раніше чинним законодавством, зокрема на під-
ставі затверджених: проекту планіровки і забудо-
ви населеного пункту, техніко-економічних основ 
(обґрунтування) розвитку міста, генерального 
плану населеного пункту або проекту встановлен-
ня меж сільського населеного пункту. Зазначене 
на практиці часто призводить до неврахування 
чинних меж суміжних населених пунктів під час 
їх зміни у бік їх збільшення шляхом включення 
частини їх території до іншого населеного пунк-
ту, що призводить до виникнення земельних спо-
рів. В цьому зв’язку для органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, які при-
ймають рішення про встановлення (зміну) меж 
населених пунктів та затвердження відповідної 
містобудівної документації та документації із 
землеустрою (далі – землевпорядна документа-
ція) при вирішенні цих питань неминуче виникає 
необхідність аналізувати масиви нормативно-пра-
вових актів та технічних документів колишньої 
Української Соціалістичної Радянської Республі-
ки (далі – УСРР та УРСР (після 1937 року)), які 
регулюють (регулювали) порядок визначення, 
встановлення (зміни) меж сіл, селищ, міст з вра-
хуванням їх дії в часі. 

Дослідження правового регулювання 
та діяльності компетентних органів по визначен-
ню та фіксації меж територій населених пунктів 
в історичній ретроспективі та в сучасний період 
має теоретичне та практичне значення. Теоретич-
но це дозволить сформувати обґрунтовані пропо-
зиції щодо встановлення (зміни) меж населених 
пунктів, в яких застаріла або відсутня відповідна 
містобудівна документація, а також визначить 
певні критерії для вирішення земельних спорів, 
які виникають щодо розмежування територій сіл, 
селищ та міст. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нау-
ково-методичні принципи реформування сис-
теми адміністративно-територіального устрою 
(далі – АТУ) України розкриваються у роботах 
Р. Губаня, Я. Верменич, Л. Матвієнка, І. Кресі-
ної, Б. Калиновського, А. Москалюка, Н.С. Зелін-
ської, М.І. Росенка та інших вчених. Правовий 

режим встановлення та зміни меж АТО, методо-
логічні основи їх формування розглядали А. Тре-
тяк, Р. Третяк, В. Другак [2]. А. Мартін аналізу-
ючи проблеми встановлення меж АТО в Україні 
пропонує ввести правило пріоритетності меж АТО 
вищого рівня, оскільки межа населеного пункту 
може співпадати та одночасно призводити до змі-
ни меж району або області [3]. А. Ріпенко серед 
проблемних питань правового забезпечення зміни 
меж міст в Україні акцентує увагу на необхідно-
сті визначення чітких критеріїв погодження змі-
ни меж міст з боку органів влади суміжних оди-
ниць та механізму компенсації за передачу частин 
своїх територій [4]. В іншій праці А. Ріпенко, 
Ю. Яремко та І. Пєсков аналізують містобудівну 
та землевпорядну документацію, яка може вико-
ристовуватися при визначенні меж АТО та при 
проведенні судової експертизи відповідної землев-
порядної документації, а також наводять періоди-
зацію порядку встановлення меж населених пунк-
тів з 1970–2019 роки [5]. Зазначені питання також 
досліджували і інші вчені. Але малодослідженим 
залишається період правового регулювання визна-
чення та встановлення (зміни) меж населених 
пунктів з 1922–1971 роки та з 2019 року дотепер.

Метою статті є аналіз правового регулюван-
ня порядку визначення та встановлення (зміни) 
меж населених пунктів в Україні в історичній 
ретроспективі (з 1922 року) і в сучасний період 
та викладення пропозицій щодо удосконалення 
вирішення цих питань в майбутньому. 

Виклад основного матеріалу. Земельний 
кодекс (далі – ЗК) Української Соціалістичної 
Радянської Республіки (далі – УСРР та УРСР 
(після 1937 року)) 1922 року закріпив порядок 
здійснення землеустрою (п. 168-177), запровадив 
процедуру визначення та встановлення (зміни) 
меж міст та волостей (п. 146-148, 168, 176), а не 
їх межування, як це було раніше [6]. Питання 
про визначення та встановлення межі міста мог-
ло порушуватися відповідною міською радою 
або Народним Комісаріатом Внутрішніх Справ 
(далі – НКВС) та здійснювалося шляхом розро-
блення, погодження (заінтересованими суб’єк-
тами) та затвердження проекту землеустрою, 
спочатку вищестоящими радами та обов’язково 
Всеукраїнським Центральним Виконавчим Комі-
тетом (далі – ВУЦВК). Визначені межі території 
міста на місцевості закріплювалися межовими 
знаками з державним гербом УСРР, а потім УРСР 
(п. 191). Основним покликанням цих процесів 
була необхідність визначення дійсних меж міст 
після жовтня 1922 року на підставі документів 
та планів дореволюційного часу. 

З 1929 року урядом УСРР було запроваджено 
необхідність розроблення проектів планування 
та забудови міст та селищ міського типу [7; 8], яки-
ми визначались існуючі та проектні межі населе-
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них пунктів. Генеральний план населеного пункту 
був одним із розділів у складі даної містобудівної 
документації. З 1924 по 1937 роки межі населених 
пунктів встановлювалися та змінювалися за рішен-
ням ВУЦВК переважно шляхом включення до його 
території або виключення з її складу територій (або 
їх частин) інших населених пунктів. З прийняттям 
Конституції УРСР 1937 року вирішення питань 
встановлення (зміни) меж міст було віднесено до 
компетенції Верховної Ради (далі – ВР) УРСР, 
а інших населених пунктів – до відання обласних 
рад депутатів трудящих [9]. З 04.09.1956 року 
питання щодо зміни меж міст та інших населених 
пунктів сільських і селищних рад до складу інших 
районів в межах однієї області за постановою Пре-
зидії Верховної Ради УРСР були передані (делего-
вані) на вирішення виконавчих комітетів обласних 
рад депутатів трудящих [10]. 

За постановою Ради Народних Комісарів (далі – 
РНК) УРСР № 545 від 05.06.1939 року всі проекти 
планування населених пунктів підлягали затвер-
дженню урядом УРСР [11]. В 1955 році Радою 
Міністрів (далі – РМ) УРСР були затверджені 
нові положення про порядок розроблення, пого-
дження і затвердження проектів планіровки міст 
і селищ [12; 13], а процедура їх розробки згодом 
була унормована будівельними нормами (далі – 
БН) 41-58 [14], БН 107-60 [15], будівельними нор-
мами і правилами (далі – БНІП) ІІ-К.2-62 [16], 
БН 345-66 [17]. Згодом БНІП ІІ-60-75 [18] та БН 
38-82 [19] уніфікували порядок розроблення, 
погодження, затвердження та склад схем і проек-
тів районної планіровки та планіровки і забудови 
для всіх населених пунктів.

Вперше детальна процедура визначення 
та встановлення (зміни) меж сіл, селищ, міст 
та інших АТО була регламентована Положен-
ням про порядок перетворення, обліку, наймену-
вання та реєстрації населених пунктів, а також 
вирішення деяких інших адміністративно-тери-
торіальних питань в УРСР від 28.06.1965 року 
[20] (далі – Положення вирішення питань АТУ 
1965). Цим документом був передбачений перелік 
документів, які подаються для вирішення питань 
АТУ (довідка з обґрунтуванням доцільності змі-
ни території населеного пункту, його економічна 
характеристика в існуючих та нових межах (кіль-
кість населення, територія, площа земель, кіль-
кість рад, населених пунктів, колгоспів, радгос-
пів, підприємств, культурно-освітніх та медичних 
установ, побутових закладів, торгових одиниць), 
схематична карта населеного пункту в існуючих 
та проектних межах, характеристика їх шляхів 
сполучення та електрозв’язку, відстань до рай-
центру та до найближчої залізничної станції). 

Слід звернути увагу, що прийняті в період 
з 1929 по 1965 роки наведені нормативно-пра-
вові акти колишньої УРСР, які регулювали 

порядок визначення та фіксації меж населених 
пунктів та розроблення відповідної містобудів-
ної та землевпорядної документації не узгоджу-
валися з положеннями застарілого на той час  
ЗК УРСР 1922 року [6], на заміну якому був при-
йнятий ЗК УРСР 1970 року [21], який набрав 
чинності з 01.01.1971 року. Цей Кодекс фактич-
но уніфікував усталену на той час практику вирі-
шення зазначених питань та закріпив, що межа 
міста визначається на основі генерального плану 
або техніко-економічних обгрунтувань розвит-
ку міста, а встановлюється: для міст районно-
го підпорядкування – виконавчими комітетами 
(далі – виконком) обласних рад депутатів трудя-
щих (до 1981 року); для міст республікансько-
го та обласного підпорядкування – Президією  
ВР УРСР (ст. 85). В свою чергу, межі селищ та сіл 
(далі також – сільські населені пункти) визна-
чаються проектами планіровки та забудови (для 
неперспективних – проектами внутрішньогос-
подарського землеустрою), які затверджуються 
виконкомами обласних рад депутатів трудящих 
(ст. 105). З набранням чинності Положення про 
порядок вирішення питань АТУ УРСР 1981 року 
[22] (далі – Положення про вирішення питань АТУ 
1981), межі всіх міст встановлювалися виключно 
Президією ВР УРСР.

Дещо новий порядок визначення та встанов-
лення (зміни) меж населених пунктів був впро-
ваджений ЗК України 1990 року [23], за яким 
межі міста визначаються проектом планіровки 
і забудови міста або техніко-економічним обгрун-
туванням розвитку міста, а встановлюється (змі-
нюється) за рішенням ВР України (ст. 63). Межі 
селища міського типу визначаються за проектом 
його планіровки та забудови або плану земель-
но-господарського устрою території, а встанов-
люються (змінюються) обласною радою народних 
депутатів (ст. 64). Ну а межі інших населених 
пунктів встановлюються (змінюються) районною 
радою або міською радою, в адміністративному 
підпорядкуванні якої є район (ст. 65). Тут зазна-
чимо, що ст. ст. 63 – 65 ЗК України 1990 року [23] 
не передбачали виключного переліку містобудів-
ної або землевпорядної документації на підставі 
якої визначалися межі населених пунктів, адже 
на практиці також бралися до уваги затверджені 
генеральні плани сіл, селищ та міст.

Деякі питання встановлення (зміни) меж сіль-
ських населених пунктів також були регламентова-
ні Технічними вказівками по складанню проектів 
встановлення меж сільських населених пунктів, 
затвердженими Державним комітетом по земель-
ним ресурсам України від 30.10.1991 року [24]. 
Згідно цих Технічних вказівок проекти встанов-
лення меж сільських населених пунктів обов’язко-
во повинні включати положення техніко-економіч-
них обґрунтувань розвитку сільських населених 
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пунктів і проекти їх планування та забудови, вони 
затверджувалися районними радами, що узгоджу-
валося з приписами ЗК України 1990 року. 

Варто усвідомлювати, що до 01.01.2013 року, 
жодними нормативно-правовими актами колиш-
ньої УРСР та незалежної України не було перед-
бачено, що рішення компетентного органу про 
затвердження проекту планіровки та забудови 
населеного пункту, техніко-економічних основ 
(обґрунтування) розвитку міста, генерального 
плану населеного пункту, плану земельно-госпо-
дарського устрою території одночасно є рішен-
ням про встановлення або зміну меж відповідного 
населеного пункту. За своєю правовою природою 
таке рішення було лише завершальним етапом 
у процесі розроблення містобудівної або землев-
порядної документації, якою визначені існуючі 
та проектні межі населеного пункту та у зв’язку 
з прийняттям якого дана проектна документація 
власне набирала чинності. Разом з тим, це також 
був і етап в процесі планового встановлення (зміни) 
меж населеного пункту, оскільки саме з врахуван-
ням наведеної проектної документації готувалась 
та подавалась до компетентного органу довідка 
з обґрунтуванням доцільності встановлення або 
зміни території населеного пункту та схематична 
карта з пропонованими змінами. Приміром, Ука-
зом Президії ВР УРСР від 11.03.1987 року №  3687-
ХІ в межі м. Комсомольська Полтавської області 
були включені с. Золотнишине Комсомольської 
міськради і с. Низи Дмитрівської сільради з при-
леглими землями загальною площею 1340,6 га 
та землі промислової зони площею 6385,6 га, які 
за генеральним планом розвитку міста передбача-
лося використати під промислове, житлове будів-
ництво та зону відпочинку [25]. 

Водночас, не завжди при зміні меж населених 
пунктів розроблялась та затверджувалась місто-
будівна або землевпорядна документація. Такі 
випадки траплялися при поділі, виділі, об’єднан-
ні або ліквідації інших АТО, що потрібно було 
робити оперативно та швидко. В такий спосіб за 
постановою Президії ВУЦВК від 23.08.1934 року 
у зв’язку із розформуванням Богунської сільра-
ди територію с. Богунь було включено у смугу 
м. Житомир [26], в 21.11.1949 році за Указом 
Президії ВР УРСР з міської смуги м. Біла Цер-
ква Київської області були виділені села Заріччя 
та Роток в самостійні села [27], Указом Президії 
ВР УРСР від 26.02.1968 року в смугу м. Вінни-
ця було включено частини с. Вінницьки Хутори 
Вінницько-Хутірської сільради та с. Сабарів При-
бузької сільради і с. Тяжидів Стадницької сільра-
ди Вінницького району [28]. 

Слід визнати, що всі інші процедури, пов’яза-
ні будь-то з інвентаризацією земель населеного 
пункту, при якій відновлюються межі населено-
го пункту, або уточнення їх меж перед проведен-

ням перепису населення, яке це було приміром 
1970 та 1985 роках, в наслідок яких на практиці 
виконкоми обласних рад затверджували акти по 
уточненню меж міських, селищних рад, юридич-
но не призводять до встановлення або зміни меж 
територій населених пунктів.

Нова концепція регулювання питань встанов-
лення та зміни меж населених пунктів та інших 
АТО встановлена ЗК України 2001 року [29], який 
набрав чинності 01.01.2002 року. Даний Кодекс 
закріпив, що межі району, міста, району в місті, 
селища, села встановлюється і змінюється за про-
ектами землеустрою (а не містобудівної докумен-
тації, як було раніше), які розробляються з вра-
хуванням генерального плану населеного пункту 
і техніко-економічних основ їх розвитку (тільки 
до 01.01.2013 року) та посвідчуються державним 
актом України, форма та порядок видачі яко-
го мали встановлюватися ВР України (втратило 
чинність з 27.06.2015 року). Склад та зміст про-
екту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
населеного пункту та порядок його розроблення 
визначений Законом України «Про землеустрій» 
(ст. 46) [30] (далі – Закон № 858-VI). 

Абзацом 3 п. 8 Перехідних та Прикінцевих 
положень Закону України «Про Державний 
земельний кадастр» [31] (далі – Закон № 3613-VI) 
встановлено, що відомості про АТО, встановлені до 
набрання чинності Законом № 3613-VI, вносяться 
до ДЗК на підставі проектів формування терито-
рії і встановлення меж сільських, селищних рад 
або інших матеріалів, за якими відповідно до 
законодавства, що діяло на момент їх затверджен-
ня, здійснювалося встановлення (зміна) їх меж. 
А у разі відсутності таких матеріалів і до моменту 
внесення до ДЗК відомостей про межі сіл, селищ, 
міст на підставі документації із землеустрою.

З 01.01.2013 року уведений принцип скла-
дання проекту землеустрою щодо встановлен-
ня (зміни) меж населених пунктів у паперовій 
та електронній (цифровій) формах з урахуванням 
їх генеральних планів населених пунктів та вне-
сення відомостей до ДЗК про встановлені (зміне-
ні) межі населеного пункту за результатами чого 
формується відповідний Витяг [32]. Наведені змі-
ни визначили «долю» всієї раніше затвердженої 
містобудівної та землевпорядної документації. 

Відтоді, відомості про встановлені межі насе-
лених пунктів за раніше чинним законодавством 
можуть вноситися до ДЗК лише шляхом розро-
блення нового генерального плану населеного 
пункту (станом на 2019 рік потребували оновлен-
ня, внесення змін або нового розроблення генераль-
ні плани: міст обласного значення – 23 (17,7 % від 
загальної кількості); міст районного значення – 
91 (37,1 %); селищ міського типу – 373 (54,9 %); 
сільських населених пунктів 22801 (85,0 %) [33]) 
та проекту землеустрою щодо встановлення (змі-
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ни) меж населеного пункту. Наразі, з поміж іншої 
містобудівної та землевпорядної документації, 
при встановленні (зміні) меж населених пунктів, 
також має враховуватися положення затвердже-
ного комплексного плану просторового розвитку 
території територіальної громади (далі – комп-
лексний план), які розробляються відповідно до 
Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» [34], Порядку розроблення, оновлен-
ня, внесення змін та затвердження містобудів-
ної документації 2021 року [35] (далі – постано-
ва № 926) та нових ДБН 2.2-12:2019 [36], ДБН. 
Б.1.1-13:2021 [37] та ДБН. Б.1.1-14:2021 [38]. 

Особливість генерального плану населеного 
пункту полягає в тому, що він містить існую-
чу та проекту межу села, селища, міста. Після 
його затвердження набирають чинності лише 
положення в існуючих межах (раніше встанов-
лених) відповідного села, селища, міста, а після 
затвердження проекту землеустрою щодо вста-
новлення (зміни) меж та внесення відомостей про 
це до ДЗК – вступають в силу положення гене-
рального плану у проектних межах. На практиці 
узгодження з органами місцевого самоврядуван-
ня суміжних територіальних громад питань вста-
новлення (зміни) меж населеного пункту, має 
розпочинатися ще на стадії розроблення гене-
рального плану населеного пункту, в частині вре-

гулювання питань щодо територій спільних інте-
ресів, шляхом прийняття сільською, селищною, 
міською радою рішення про погодження відпо-
відного проекту. Розроблений з врахуванням цієї 
містобудівної документації проект землеустрою 
щодо встановлення (зміни) меж села, села, міста 
погоджується в такий самий спосіб. Питання 
передачі частини території від одного населено-
го пункту до іншого при зміні (збільшенні) меж 
відповідного села, селища, міста вирішуються 
шляхом погодження розробленого проекту зем-
леустрою щодо встановлення (зміни) меж населе-
ного пункту. 

На території АРК з червня 1999 року рішен-
ня про розроблення і затвердження містобудівної 
документації та встановлення меж сіл та селищ 
приймає ВР АРК [39; 40]. На територіях, де про-
водилась антитерористична операція рішення 
з 28.02.2015 року зазначені рішення також мог-
ли приймати військово-цивільна адміністра-
ція (далі – ВЦА) області або району, а з березня 
2022 року в період воєнного стану – військова 
адміністрація (далі – ВА) області або району [41]. 

Висновки. З проведеного аналізу вищезазна-
чених нормативно-правових актів спробуємо 
в таблиці 1 навести хронологію правового регулю-
вання порядку визначення та встановлення (змі-
ни) меж населених пунктів.

Таблиця 1
Нормативно-правові акти, які регулюють 

порядок встановлення (зміни) меж населено-
го пункту та розроблення проектної докумен-

тації 

Компетентний орган, 
який приймає рішення 

про встановлення (зміну)  
меж населеного пункту 

Вид проектної документації з враху-
ванням якої встановлюються (змі-
нюються) або визначаються межі 

населеного пункту

1922–1937:
ЗК УСРР 1922; 

Положення про ВУЦВК від 12.10.1924; 
постанова НКВС УСРР від 24.04.1929; 

постанова ЦВК та РНК СРСР від 27.07.1933 
№70/1219;

межі міст, селищ та сіл:
ВУЦВК

На підставі: проекту землеустрою
З врахуванням: 

проекту районної планіровки;
проекту планіровки і забудови насе-

леного пункту; 
генерального плану населеного 

пункту; 
1937–1956: 

Конституція УРСР 1937; 
ЗК УРСР 1922; 

постанова ЦВК та РНК СРСР  
від 27.07.1933 р. № 70/1219;

постанова РНК від 05.06.1939 № 545;
постанова РМ УРСР від 15.06.1955 № 777;

постанова РМ УРСР від 28.09.1955 № 1195;

межі міст: 
Президія ВР УРСР
межі селищ та сіл:

обласна рада депутатів 
трудящих

(виконком)

На підставі: проекту землеустрою
З врахуванням: 

схеми або проекту районної  
планіровки; 

проекту планіровки і забудови насе-
леного пункту;

генерального плану населеного 
пункту; 

1956–1965:
Конституція УРСР 1937; 

ЗК УРСР 1922;
постанова РМ УРСР від 15.06.1955 № 777;

постанова РМ УРСР від 28.09.1955 № 1195;
Постанова Президії ВР УРСР від 04.09.1956; 

БН 41-58; 
БН 107-60; 

БНІП ІІ-К.2-62;

межі міст республікан-
ського значення: 

Президія ВР УРСР

межі міст обласного та 
районного значення, 

межі селищ та сіл:
обласна рада депутатів 

трудящих
(виконком)

На підставі: проекту землеустрою
З врахуванням: 

схеми або проекту районної плані-
ровки; 

проекту планіровки і забудови насе-
леного пункту;

генерального плану населеного 
пункту;
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1 2 3
1965–1971:

Конституція УРСР 1937; 
ЗК УРСР 1922;

постанова РМ УРСР від 15.06.1955 № 777;
постанова РМ УРСР від 28.09.1955 № 1195;

Положення про вирішення питань АТУ 1965; 
БН 41-58; 

БН 107-60; 
БНІП ІІ-К.2-62;

БН 345-66;

межі всіх міст: 
Президія ВР УРСР

межі селищ та сіл:
обласна рада депутатів 

трудящих
(виконком)

На підставі: довідки з обгрунтуван-
ням потреби встановлення або зміни 

території населеного пункту; 
З врахуванням: 

схеми або проекту районної  
планіровки; 

проекту планіровки і забудови  
населеного пункту;

генерального плану населеного 
пункту;

1971–1981:
Конституція УРСР 1937; 
Конституція УРСР 1978; 

ЗК УРСР 1970;
постанова РМ УРСР від 15.06.1955 № 777;

постанова РМ УРСР від 28.09.1955 № 1195;
БН 41-58; 

БН 107-60; 
БНІП ІІ-К.2-62;

БН 345-66; 
БНІП ІІ-60-75;

Положення про вирішення питань АТУ 1965; 

межі міст обласних 
центрів, міст обласного 

підпорядкування, які ма-
ють особливе промислове 
або історичне значення та 

міст республіканського 
значення: 

Президія ВР УРСР

межі інших міст обласно-
го та районного значення 

та межі селищ і сіл:
обласна рада депутатів 

трудящих
(виконком)

На підставі: довідки з обгрунтуван-
ням потреби встановлення або зміни 

території населеного пункту; 
Визначаються: 

проектом планіровки і забудови 
населеного пункту;

генеральним планом населеного 
пункту;

техніко-економічними основами 
розвитку міста;

проектом внутрішньогосподарського 
землеустрою території  

(для неперспективних сіл);
З врахуванням: 

схеми або проекту районної  
планіровки; 

1981–1990:
Конституція України 1978; ЗК УРСР 1970;

БНІП ІІ-60-75;
БН 38-82; 

Положення про вирішення питань АТУ 1981; 

межі всіх міст: 
Президія ВР УРСР

межі селищ та сіл:
обласна рада народних 

депутатів 
(виконком)

На підставі: довідки з обгрунтуван-
ням потреби встановлення або зміни 

території населеного пункту; 
Визначаються: 

проектом планіровки і забудови 
населеного пункту;

генеральним планом населеного 
пункту;

техніко-економічними основами 
розвитку міста;

проектом внутрішньогосподарського 
землеустрою території (для непер-

спективних сіл);
З врахуванням: 

схеми або проекту районної плані-
ровки; 

1990–2002:
Конституція УРСР 1978; 
Конституція УРСР 1996; 
Конституція АРК 1998;

ЗК УРСР 1990;
БНІП ІІ-60-75;

БН 38-82; 
Положення про вирішення питань АТУ 1981;

Положення про вирішення питань АТУ  
в АРК 1999;
ДБН 360-92;

Технічні вказівки по складанню проектів 
встановлення меж сільських населених  

пунктів 1991;
Вказівки по складанню проектів формуван-
ня територій і встановлення меж сільських, 

селищних рад народних депутатів 1991; 

межі всіх міст: 
ВР України

межі селищ міського 
типу:

обласна рада 

межі інших селищ та сіл:
районна рада 

межі селищ та сіл в АРК:
ВР АРК 

На підставі: довідки з обгрунтуван-
ням потреби встановлення або зміни 

території населеного пункту; 
Визначаються: 

проектом планіровки і забудови 
населеного пункту;

генеральним планом населеного 
пункту;

техніко-економічними основами 
розвитку міста;

проектом встановлення меж сіль-
ського населеного пункту;

планом земельно-господарського 
устрою території;
З врахуванням: 

схеми або проекту районної плані-
ровки;

проекти формування територій сіль-
ських, селищних рад;

Продовження таблиці 1
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1 2 3
2002–2023:

Конституція України 1996;
Конституція АРК 1998;

ЗК України 2001; 
Закон № 858-VI;

Закон № 3613- IV;
Закон № 3038-IV;

Положення про вирішення питань АТУ 1981; 
Положення про вирішення питань АТУ  

в АРК 1999;
ДБН 360-92;

Постанова № 926; 
ДБН Б.2.2-12:2019;
ДБН. Б.1.1-14:2021;
ДБН. Б.1.1-13:2021;

межі всіх міст: 
ВР України

межі селищ міського 
типу (до 01.01.2013):

обласна рада 

до 01.01.2013 лише межі 
сіл, а після цієї дати межі 

селищ та сіл:
районна рада

з 28.02.2015 також ВЦА
з 24.02.2022 також ВА

межі селищ та сіл в АРК:
ВР АРК

На підставі: проекту землеустрою 
щодо встановлення (зміни) меж насе-

леного пункту;
З врахуванням: 

генерального плану населеного 
пункту;

Інші матеріали:
комплексний план;

Генеральна схема планування тери-
торії України;

схеми планування території АРК, 
області (їх частин), району;

проект встановлення меж території 
територіальної громади;

детальний плану території
(за відсутності зазначеної докумен-
тації також: проект планіровки та 

забудови населеного пункту) 

Продовження таблиці 1
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ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ФОРМ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ  
В НАЦІОНАЛЬНОМУ АНТИКОРУПЦІЙНОМУ БЮРО УКРАЇНИ:  

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Зазначено, що запобігання і протидія корупції в Національному антикорупційному бюро України, 
як і будь-який інша практична діяльність (динамічний процес), цілком логічно зумовлює необхідність звернення 
до основних положень правової доктрини щодо форм її здійснення. 

Охарактеризовано основні підходи до визначення форм адміністративної діяльності та публічного управлін-
ня. Підкреслено, що найоптимальнішим критерієм для поділу залишається ознака характеру управлінських дій, 
за якою перші поділяються на правові та організаційні. 

Констатовано, що правові форми діяльності уособлюють сукупність регламентованих законом діянь, які 
мають правові наслідки та частіше за все пов’язані з виданням нормативно-правових або індивідуальних актів.  
На відміну від правових форм діяльності, організаційні дії самі по собі не призводять до настання правових наслід-
ків. Навпаки вони спрямовані на забезпечення внутрішньо організаційного аспекту діяльності органу державної 
влади, яка в перспективі може призвести до вчинення дій із правовими наслідками.

У результаті в статті запропоновано авторський підхід до структурування та розкриття змісту форм запобігання 
і протидії корупції в Національному антикорупційному бюро України, який поєднав класичний підхід крізь призму 
специфіки діяльності щодо запобігання і протидії корупції в Національному антикорупційному бюро України. Зокрема 
форми запобігання і протидії корупції в Національному бюро подано у межах наступної структури: 1) правові форми 
запобігання і протидії корупції в НАБУ: 1.1) процедурно-правові форми запобігання і протидії корупції в НАБУ: законо-
творчість; адміністративна нормотворчість; видання індивідуальних адміністративних актів; 1.2) процесуально-правові 
форми запобігання і протидії корупції в НАБУ: провадження у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані 
з корупцією відносно працівників НАБУ; дисциплінарне провадження (службове розслідування відносно працівників 
НАБУ); 1.3) здійснення інших юридично значимих дій; 2) організаційні форми запобігання і протидії корупції в НАБУ.

Ключові слова: форми адміністративної діяльності, правові форми, організаційні форми, Національне антико-
рупційне бюро України.

Korniiets P. Yu. FEATURES OF THE STRUCTURE AND CONTENT OF THE FORMS FOR PREVENTING 
AND COMBATING CORRUPTION IN THE NATIONAL ANTI-CORRUPTION BUREAU OF UKRAINE: 
ADMINISTRATIVE AND LEGAL ASPECT

It is noted that the prevention and counteraction of corruption in the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, like 
any other practical activity (dynamic process), quite logically dictates the need to refer to the main provisions of the legal 
doctrine regarding the forms of its implementation. 

The main approaches to determining the forms of administrative activity and public management are characterized.  
It is emphasized that the most optimal criterion for division remains a sign of the nature of management actions, according 
to which the former are divided into legal and organizational ones.

It was established that legal forms of activity represent a set of acts regulated by law, which have legal consequences 
and are most often associated with the issuance of regulatory or individual acts. Unlike legal forms of activity, organizational 
actions by themselves do not lead to legal consequences. On the contrary, they are aimed at ensuring the internal organizational 
aspect of the activity of the state authority, which in the future may lead to actions with legal consequences. 

As a result, the article proposes an author's approach to structuring and revealing the content of the forms of prevention 
and countering corruption in the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, which combined the classical approach through 
the prism of the specifics of activities related to the prevention and countering of corruption in the National Anti-Corruption 
Bureau of Ukraine. In particular, the forms of preventing and countering corruption in the National Bureau are presented within 
the following structure: 1) legal forms of preventing and countering corruption in NABU: 1.1) procedural and legal forms 
of preventing and countering corruption in NABU: law-making; administrative rule-making; issuance of individual administrative 
acts; 1.2) procedural and legal forms of preventing and countering corruption in NABU: proceedings in cases of administrative 
offenses related to corruption against NABU employees; disciplinary proceedings (official investigation of NABU employees); 
1.3) implementation of other legally significant actions; 2) organizational forms of preventing and countering corruption in NABU. 

Key words: forms of administrative activity, legal forms, organizational forms, the National Anti-Corruption Bureau 
of Ukraine.
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Постановка проблеми. Запобігання і проти-
дія корупції в Національному антикорупційно-
му бюро України (НАБУ), як і будь-який інша 
практична діяльність (динамічний процес), ціл-
ком логічно зумовлює необхідність звернення до 
основних положень правової доктрини щодо форм 
її здійснення як одного з невід’ємних елемен-
тів цілісного механізму запобігання та протидії 
корупції. Їх виключну цінність можна пояснити 
тим, що вони приводять механізм запобігання 
та протидії корупції в діяльність, яка знаходить 
своє вираження у відповідних формах. Водночас 
дослідження відповідних форм дозволить не лише 
охарактеризувати сучасний стан запобігання 
і протидії корупції в НАБУ, а й виявить актуальні 
проблеми такої діяльності, що як наслідок сфор-
мує підґрунтя для її удосконалення. 

Науково-теоретичне підґрунтя при виконанні 
роботи склали положення, що містяться у пра-
цях таких учених-адміністративістів і теорети-
ків права, як: В. Б. Авер’янов, С. М. Алфьоров, 
О. Ф. Андрійко, О. М. Бандурка, О. І. Безпа-
лова, Ю. П. Битяк, В. В. Галунько, В. М. Гара-
щук, О. Ю. Дрозд, В. В. Зуй, Т. О. Коломоєць, 
В. К. Колпаков, А. Т. Комзбк, В. М. Манохін, 
А. В. Румянцева-Козовник, Ю. О. Тихоміров, 
М. М. Тищенко, Ю. С. Шемшушенко, та ін. Праці 
зазначених учених покладені в основу формуван-
ня підходу щодо визначення поняття, переліку 
та змісту форм державного (публічного) управ-
ління. Проте, розкриттю особливостей тих з них, 
які відображають запобігання і протидію коруп-
ції в НАБУ у літературі не приділялось достатньої 
уваги, що виглядає цілком об’єктивним з огляду 
на порівняно нетривалий період існування НАБУ.

Мета дослідження. Мета даної статті полягає 
у систематизації, групуванні та розкритті змі-
сту форм запобігання і протидії корупції в НАБУ 
крізь призму адміністративно-правових форм 
з огляду на специфіку відповідної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Категорія фор-
ми має понад десять значень, проте найчастіше 
це слово використовується для позначення певної 
дії [1, с. 570], її відображення [2, с. 665]. Інши-
ми слова форма відображає зміст діяльності, її 
зовнішнє вираження, що має конкретні наслідки. 
В правовій площині наведене тлумачення набуває 
дещо специфічної характеристики, адже форма 
в такому сенсі – це зовнішнє відображення діяль-
ності суб’єктів − учасників правових відносин, 
які мають правові наслідки для них та/або третіх 
осіб. В адміністративному праві під формами при-
йнято розуміти «будь-який зовнішній вияв пев-
ного змісту, тобто форми управління показують, 
як практично здійснюється управлінська діяль-
ність» [3, с. 212]. В. Б. Авер’янов наголошував, 
що ««при розгляді форми необхідно виходити із 
загальнонаукових уявлень про суспільну діяль-

ність, зміст та форму (форми) суспільних явищ. 
Зміст тут виступає як сукупність елементів, про-
цесів, зв’язків, відносин, що утворюють даний 
феномен, а форма – спосіб зовнішнього прояву, 
вираження змісту явища» [3, c. 256]. 

Більш детальні доктринальні визначення 
поняття «форма адміністративної діяльності» зна-
ходимо у роботах вчених, зокрема А. В. Румян-
цева-Козовник поділяючи такі форми на правові 
та організаційні, визначає їх як «сукупність одно-
рідних за своєю правовою природою та характе-
ром груп адміністративних дій, які провадяться 
з метою забезпечення громадської безпеки та охо-
рони громадського порядку» [4, с. 117]. Зв’язок 
адміністративного права та управлінської діяль-
ності пояснюється специфікою першого, а точніше 
специфікою його предмету, який охоплює: «сферу 
діяльності виконавчих та розпорядчих органів 
і суспільні відносини управлінського характеру, 
що складаються у цій сфері. Вони виникають, 
розвиваються та припиняються між: вищими 
і нижчими органами виконавчої влади; органами 
виконавчої влади і підпорядкованими їм підпри-
ємствами, установами, організаціями; органами 
виконавчої влади, які не пов’язані безпосередньо 
підпорядкованістю; органами управління й орга-
нами громадських організацій; органами вико-
навчої влади і громадянами» [5, с. 8]. Так чи 
інакше в розрізі адміністративного права фор-
ми будуть відображати управлінську діяльність 
і управлінські рішення, особливо в глобальних 
сферах як от антикорупційна діяльність, оскільки 
остання не може отримати зовнішнє вираження 
виключно на підставі нормотворчої та правозасто-
совної діяльності, вона повинна бути доповнена 
раціональними управлінськими рішеннями. Під-
твердженням даної тези може слугувати дефі-
ніція поняття «форми державного управління» 
запропонована зокрема Ю. І. Крегулем: «відмінні 
за своїм характером і наслідками способи зовніш-
нього вираження діяльності органів виконавчої 
влади» [6, с. 273]. Розглядаючи форми державно-
го управління крізь правову призму Ю. П. Битяк 
і В. В. Зуй визначають їх як ««зовнішнє виражен-
ня конкретних дій державного органу, його струк-
турних підрозділів і посадових осіб (державних 
службовців), що реалізуються в процесі держав-
ної виконавчої діяльності і спрямовані на реаліза-
цію функцій управління» [7, с. 91]. 

По-суті, форми адміністративної діяльності 
як і форми управлінської діяльності є реальним 
втіленням суб’єктів наділених державно-владни-
ми повноваженнями, які в свою чергу є обов’яз-
ковим учасником адміністративно-правових 
відносин у межах яких і реалізується адміністра-
тивна діяльність. На підтвердження схожості 
обох категорій необхідно зарахувати і подібність 
основних видів форм управлінської та адміністра-
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тивної діяльності: правові та неправові [6, с. 273; 
8, с. 482], правові та організаційні, відповідно. 
Більш детальну класифікацію форм діяльності 
пропонує В. В. Галунько: «видання підзаконних 
нормативно-правових (адміністративних) актів; 
видання індивідуальних адміністративних актів; 
укладення адміністративних договорів; вчинен-
ня інших юридично значущих адміністративних 
дій; здійснення матеріально-технічних операцій» 
[9, с. 132]. Відзначимо, що попри наявність мно-
жинності різних підходів до класифікації форм 
діяльності, найоптимальнішим критерієм для 
поділу залишається ознака характеру управлін-
ських дій, за якою перші поділяються на правові 
та організаційні. Саме такий поділ здатен відобра-
зити всю різноманітність управлінських дій, що 
мають як правову, так і організаційну природу, 
та забезпечують виконання завдань поставлених 
перед органами державної влади. Правові форми 
діяльності уособлюють сукупність регламенто-
ваних законом діянь, які мають правові наслід-
ки та частіше за все пов’язані з виданням норма-
тивно-правових та/або індивідуальних актів. На 
відміну від правових форм діяльності, організа-
ційні дії самі по собі не призводять до настання 
правових наслідків, навпаки вони спрямовані на 
забезпечення внутрішньоорганізаційного аспекту 
діяльності органу державної влади, яка в перспек-
тиві може призвести до вчинення дій із правовими 
наслідками.

Не дивлячись на достатню кількість наукових 
доробок проблем запобігання та протидії коруп-
ції, маємо констатувати відсутність чіткого розу-
міння форм такого виду діяльності, при чому як 
на глобальному (загальнодержавному) такі на 
локальному рівнях, зокрема в НАБУ. Наприклад, 
В. Д. Гвоздецький, переймаючись питаннями 
трансформації адміністративно-правового меха-
нізму запобігання і протидії корупції в Україні 
з метою приведення його до відповідності з сучас-
ними демократичними процесами в державі, 
наголошує на необхідності «розроблення зако-
нодавчих актів, які сприяли б удосконаленню 
дисциплінарної практики, і формування режиму 
припинення корупції» [10, с. 15]. Є. В. Невмер-
жицький акцентує увагу на застосуванні такої 
форми діяльності як оптимізація штатів централь-
них апаратів органів державної влади [11, с. 132]. 
Відмітимо, що всі названі форми стосуються запо-
бігання та протидії корупції як негативного яви-
ща, що руйнує державу ззовні, натомість форми 
запобігання та протидії корупції в органах дер-
жавної влади, зокрема в НАБУ, комплексно не 
вивчались. Зазначене можна зарахувати як додат-
кове підтвердження необхідності використання 
диференційованого підходу до антикорупційної 
діяльності, де важливо приділяти увагу як загаль-
ним, так і локальним антикорупційним заходам, 

для досягнення найбільш ефективного результа-
ту. Форми запобігання і протидії корупції в НАБУ 
очевидно залежать від компетенції та конкретних 
повноважень суб’єктів, які прямо чи опосередко-
вано впливають на недопущення фактів корупції 
безпосередньо в одному з основних антикорупцій-
них органів. Саме тому при визначенні конкрет-
них форм, доцільно спиратись на висновки щодо 
системи суб’єктів запобігання і протидії корупції 
в НАБУ [12] та їх компетенції [13]. 

Тож перейдемо до характеристики діяльності 
окремих суб’єктів запобігання і протидії корупції 
в НАБУ.

Верховна Рада України є органом законодавчої 
влади, і вочевидь пріоритетною формою її діяль-
ності є правова, оскільки її провідною діяльністю 
є прийняття законодавчих актів (п. 3 ст. 85 Кон-
ституції України [14]), що зокрема спрямовані на 
запобігання та протидію корупції в НАБУ (напри-
клад, Закони України «Про засади державної 
антикорупційної політики на 2021–2025 роки», 
«Про Національне антикорупційне бюро Украї-
ни», Кодекс України про адміністративні право-
порушення (КУпАП)).

Пріоритетною формою діяльності Кабінету 
Міністрів України (КМ України) щодо запобіган-
ня і протидії корупції в НАБУ є правова форма. 
Так, КМ України здійснює нормотворчу діяль-
ність щодо запобігання і протидії корупції: підза-
конними нормативно-правовими актами – поста-
новами затверджує державні антикорупційні 
програми з виконання Антикорупційної стратегії, 
Положення про Раду громадського контролю при 
НАБУ. 

Правова форма діяльності КМ України відби-
вається і у його кадровій діяльності щодо НАБУ, 
оскільки уряд призначає на посаду Директора 
НАБУ (приймає відповідне рішення) (ст. 116 Кон-
ституції України [14]), осіб до складу Комісії з оцін-
ки проведення зовнішньої незалежної оцінки 
(аудиту) ефективності діяльності НАБУ та інших 
комісій, які впливають на внурішньоорганізацій-
ну роботу останнього (п. 5 ч. 4 ст. 4, ст. 26 Закону 
України «Про Національне антикорупційне бюро 
України»).

Національне агентство з питань запобігання 
корупції (НАЗК), будучи одним із основних спе-
ціально уповноважених органів у сфері протидії 
корупції «формує та реалізує антикорупційну 
політику, розробляє проекти нормативно-право-
вих актів з цих питань» [15], зокрема розробляє 
проект Антикорупційної стратегії та державної 
антикорупційної програми з виконання такої 
стратегії (п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про 
запобігання корупції»), прийняття методичних 
рекомендацій з питань застосування актів зако-
нодавства з питань етичної поведінки, запобіган-
ня та врегулювання конфлікту інтересів осіб, на 
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яких поширюється дія Закону України «Про запо-
бігання корупції», інших положень антикоруп-
ційного законодавства. Такі правові документи, 
не дивлячись на їх де-юре не обов’язковий харак-
тер, де-факто є такими, що використовуються 
усіма суб’єктами запобігання і протидії корупції, 
зокрема в НАБУ. Така позиція випливає зі стату-
су НАЗК як центрального органу виконавчої вла-
ди зі спеціальним статусом, який забезпечує фор-
мування та реалізує державну антикорупційну 
політику (ст. 4 Закону України «Про запобігання 
корупції»). Зважаючи на те, що розробка норма-
тивно-правових актів однозначно має правовий 
характер, то даний напрям необхідно відносити 
саме до правового виду діяльності. Крім того НАЗК 
має право на складення протоколів про адміні-
стративні правопорушення, пов’язані з корупцією  
(абз. 57 п. 1 ч. 1 ст. 255 КУпАП).

В контексті розгляду діяльності органів про-
куратури України, включаючи її самостійний 
структурний підрозділ – Спеціалізована анти-
корупційна прокуратура, підкреслимо їх право-
охоронний характер діяльності, котрий по суті 
обмежується «супроводженням» кримінального 
провадження, під час досудового розслідуван-
ня та судового розгляду. В той же час одним із 
основних завдань прокурорів є підтримання дер-
жавного обвинувачення в суді, під час розгляду 
справ, які були скеровані НАБУ. Тут мова йде 
здебільшого про активні дії спрямовані на про-
ведення перевірок та представлення інтересів 
осіб і держави в суді, тому це організаційний вид 
діяльності, адже такі дії мають не правові, а про-
цесуальні наслідки, як от наприклад, визнання 
певних процесуальних дій незаконними. Адже 
в межах кримінального провадження цей факт 
хоча і може вплинути на розслідування, проте 
в жодному разі не гратиме вирішальну роль у про-
цедурі встановлення вини особи у вчиненні коруп-
ційного кримінального правопорушення. 

Органи прокуратури не є активним суб’єктом 
нормотворчої діяльності, втім вони систематично 
опрацьовують проекти правових актів і вносять 
пропозиції щодо удосконалення чинного законо-
давства (абз. 5 п. 4 Положення про Спеціалізовану 
антикорупційну прокуратуру Офісу Генерального 
прокурора затвердженого наказом Генерального 
прокурора від 05.03.2020 № 125 [16]). Проте з при-
кладної точки зору, такі правові акти не мати-
муть впливу на процес запобігання та протидії 
корупції в НАБУ. Так само і робота ДБР України 
в сфері запобігання та протидії корупції в НАБУ 
є саме організаційною, що випливає з приписів 
п. 2 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про державне бюро 
розслідувань», відповідно до яких ДБР України 
запобігає, виявляє, припиняє, розкриває та роз-
слідує злочини, в тому числі і корупційні, що вчи-
нені службовими особами НАБУ [17]. Переліче-

ні дії не носять правового характеру, більш того 
вони не пов’язані з удосконаленням чинного зако-
нодавства в антикорупційній сфері. Натомість, 
запобігання, розслідування та протидія злочинам, 
суб’єктами яких є працівники НАБУ – це набір 
суто процесуальних заходів, які мають організа-
ційний характер. По аналогії можна характеризу-
вати діяльність місцевих і апеляційні судів, Вер-
ховного суду України, Вищого антикорупційного 
суду України, оскільки вона так само розвивається 
в правоохоронному векторі, хоча і є достатньо спе-
цифічною, тому що консолідується у винятковому 
напрямі – відправленні правосуддя в антикоруп-
ційній сфері шляхом реалізації судових процедур 
у межах кримінальних проваджень і проваджень 
у справах про адміністративні правопорушення 
у разі вчинення корупційних кримінальних пра-
вопорушень та адміністративних правопорушень, 
пов’язаних з корупцією, відповідно.

Не варто недооцінювати значення міжнарод-
них організацій у процесах, що пов’язані з запо-
біганням і протидією корупції в НАБУ, особли-
во з урахуванням євроінтеграційних процесів, 
які тривають в Україні. Варто наголосити, що 
можливість впливу на запобігання корупційних 
проявів у середині одного з основних антикоруп-
ційних органів закріплена на законодавчому рів-
ні в формі повноважень щодо прийняття участі 
в проведенні конкурсу на зайняття посади Дирек-
тора НАБУ та здійснення зовнішньої незалежної 
оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ 
(ст.ст. 7, 26 Закону України «Про Національ-
не антикорупційне бюро України [18]). Доречно 
навести інші приклади реалізації міжнародними 
організаціями заходів організаційного харак-
теру. Так, GRECO (The Group of States against 
Corruption – «Група держав проти корупції») як 
орган, що здійснює антикорупційний моніторинг 
із метою виявлення недоліків відповідних право-
вих актів, заходів, роботи органів державної вла-
ди, а також сприяє їх усуненню шляхом надання 
рекомендацій (Art. 2 Statute of the Group of States 
Against Corruption (GRECO) [19]). Для цього пред-
ставники GRECO розробляють і впроваджують 
антикорупційні стандарти, відповідно до яких 
проводять оцінку держави, зокрема роботу про-
фільних органів і відображає це у своїх звітах, які 
самі містять настанови та рекомендації щодо удо-
сконалення антикорупційних інститутів і заходів. 

Зважаючи на те, що Рада громадського контр-
олю при НАБУ в основному реалізує контроль-
но-наглядову та кадрову функції, а її діяльність 
не призводить до настання конкретних юридич-
них наслідків, слід зазначити, що її діяльність має 
організаційну форму, насамперед: проводить обго-
ворення антикорупційних законопроектів, якості 
роботи НАБУ в розрізі дотримання принципів 
відкритості та прозорості; приймає участь у робо-
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ті Дисциплінарної комісії НАБУ та комісій, що 
створюються для проведення конкурсу на занят-
тя посад у НАБУ тощо (ч. 3 ст. 31 Закону України 
«Про Національне антикорупційне бюро Украї-
ни» [18], п. 5 Положення про Раду громадського 
контролю при Національному антикорупційному 
бюро України [20]). Комісія з оцінки корупцій-
них ризиків у діяльності НАБУ проводить оцінку 
корупційних ризиків у діяльності НАБУ, зокре-
ма консолідує та аналізує інформацію про роботу 
його працівників з метою визначення відповідно-
сті встановленим показникам (критеріям) резуль-
тати чого відображаються у звіті. Треба зазначи-
ти, що така діяльність має суто організаційний 
характер і відображається в аналогічній формі.

Управління внутрішнього контролю (УВК) 
НАБУ створене з метою виявлення та розсліду-
вання правопорушень у діяльності НАБУ та без-
посередньо його працівників, що безпосередньо 
зазначено в п. 1 Положення про Управління вну-
трішнього контролю Національного антикоруп-
ційного бюро України від 29.11.2019 № 142 [21]. 
Вказана діяльність має організаційний характер, 
що підтверджується функціями УВК НАБУ закрі-
пленими у вказаному положенні, в тому числі 
й такі, що не пов’язані зі службовими розсліду-
ваннями відповідних правопорушень: реалізація 
антикорупційної програми НАБУ, проведення 
спеціальної перевірки, надання консультацій 
з питань дотримання антикорупційного законо-
давства та етичних правил, здійснення інформа-
ційно-аналітичної антикорупційної діяльності 
в розрізі роботи НАБУ.

Директори НАБУ організовують роботу 
його центральних і територіальних управлінь 
(п. 2 ч. 1 ст. 8, п. 1 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про 
національне антикорупційне бюро» [18]). Анало-
гічні повноваження покладено також на керівни-
ків інших структурних підрозділів органів НАБУ. 
Завданням будь-якого керівника державної уста-
нови є створення належних умов і організація 
роботи таким чином, щоб кожний працівник 
зміг максимально швидко та якісно виконувати 
поставлені перед ним завдання. Іншими словами 
ефективність роботи центральних і територіаль-
них управлінь залежить від низки управлінських 
аспектів. Хоча серед обов’язків керівників прямо 
і не передбачені заходи щодо неприпустимості 
та запобігання корупційнім проявам у середині 
НАБУ, це є невід’ємною частиною обов’язків кож-
ного керівника. Оскільки саме на ньому лежить 
відповідальність формування та функціонування 
антикорупційного органу, у середині, якого не 
може зароджуватись та розвиватись корупція. 
Тим часом, здійснюючи антикорупційну діяль-
ність щодо своїх підлеглих, це скоріше мораль-
но-етична складова, ніж адміністративна, адже 
вона здійснюється шляхом проведення профілак-

тичних бесід, демонстрації особистого прикладу, 
стимулювання у співробітників нетерпимого став-
лення до корупції тощо. Поряд з організаційним 
формами діяльності директори здійснюють і її 
інший вид – правову, оскільки є суб’єктом видан-
ня нормативно-правових актів (наказів, розпоря-
джень), у тому числі індивідуальних. Наприклад, 
службове розслідування щодо працівника НАБУ 
оформлюється наказом Директора НАБУ, остан-
ній також погоджує висновок про його результати 
(п.п. 4, 9 Інструкції про порядок проведення служ-
бового розслідування стосовно працівників Націо-
нального антикорупційного бюро України, затвер-
дженої наказом НАБУ від 26.10.2015 № 4 [22]). 
Обидва з вказаних правових документа мають 
стратегічний вплив на зовнішньоорганізаійну 
роботу НАБУ, тому що від об’єктивності їх змісту 
та виваженості залежатиме рівень корупції у від-
повідному органі.

Висновки. Узагальнюючи викладені вище 
положення про форми запобігання і протидії 
корупції в НАБУ, а також віддаючи належне кла-
сичному підходу адміністративно-правової науки 
щодо поділу вказаних форм на правові та органі-
заційні, зазначимо, що попри «традиційний» роз-
поділ, вони набувають індивідуальної специфіки. 
У результаті форми запобігання і протидії коруп-
ції в НАБУ можна представити у межах наступної 
їх видової структури:

1) правові форми запобігання і протидії коруп-
ції в НАБУ: 

1.1) процедурно-правові форми запобігання 
і протидії корупції в НАБУ: 1.1.1) законотво-
рчість – розробка, прийняття та корегування 
законодавчих актів, які встановлюють зокрема: 
титульні (загальні) норми, що визначають дер-
жавну антикорупційну політику, зокрема у роз-
різі формування та розвитку системи запобігання 
і протидії корупції (Закони України «Про запо-
бігання корупції», «Про засади державної анти-
корупційної політики на 2021-2025 роки»); спе-
ціально-інституційні положення (Закон України 
«Про Національне антикорупційне бюро Украї-
ни»); деліктні норми, які встановлюють відпові-
дальність за корупційні та пов’язані з корупцією 
правопорушення (Кримінальний кодекс України, 
КУпАП); 1.1.2) адміністративна нормотворчість – 
підготовка та прийняття підзаконних та відомчих 
нормативно-правових актів (наприклад, постано-
ви КМУ «Питання Ради громадського контролю 
при Національному антикорупційному бюро» від 
16.02.2022 № 132, «Про затвердження Державної 
програми щодо реалізації засад державної антико-
рупційної політики в Україні (Антикорупційної 
стратегії) на 2015-2017 роки» від 29.04.2015 № 265, 
Антикорупційна програма НАБУ, затверджена 
наказом Директора НАБУ від 06.04.2017 № 83-О); 
1.1.3) видання індивідуальних адміністративних 
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актів (наприклад, прийняття рішень про: визна-
чення членів Конкурсної комісії, призначення на 
посаду Директора НАБУ, дозвіл на використання 
коштів фонду спеціальних оперативно-розшуко-
вих та слідчих дій Національного бюро, про заохо-
чення працівників НАБУ тощо);

1.2) процесуально-правові форми запобігання 
і протидії корупції в НАБУ: провадження у спра-
вах про адміністративні правопорушення, пов’я-
зані з корупцією відносно працівників НАБУ; 
дисциплінарне провадження (службове розсліду-
вання відносно працівників НАБУ);

1.3) здійснення інших юридично значимих дій: 
участь НАБУ у судових засіданнях щодо оскаржен-
ня рішень Національного бюро, пов’язаних з про-
тидією корупції в даному органі, у якості відпові-
дача; документування (посвідчення документів) 
(наприклад, підготовка довідки про результати 
спеціальної перевірки; погодження Антикоруп-
ційної програми НАБУ Національним агентством 
з питань запобігання корупції; погодження вис-
новку за результатами службового розслідуван-
ня керівником УВК НАБУ та його затвердження 
Директором НАБУ); відповіді на запит про: надан-
ня публічної інформації, звернення, що стосується 
питань запобігання і протидії корупції в НАБУ;

2) організаційні форми запобігання і протидії 
корупції в НАБУ: 2.1) організація та проведення 
нарад, колективних обговорень, вироблення про-
грам, методичних рекомендацій щодо запобіган-
ня і протидії корупції в НАБУ (удосконалення 
механізмів такої діяльності); 2.2) надання кон-
сультацій з питань дотримання антикорупційно-
го законодавства та етичних правил; 2.3) участь 
у роботі спеціальних комісій (з оцінки корупцій-
них ризиків в діяльності НАБУ, з проведення 
конкурсу на зайняття вакантних посад в НАБУ, 
з оцінки проведення зовнішньої незалежної оцін-
ки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, дис-
циплінарній комісії НАБУ); 2.4) забезпечення 
ведення Єдиного порталу повідомлень викрива-
чів, Єдиного державного реєстру декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, Єдиного держав-
ного реєстру осіб, які вчинили корупційні або 
пов’язані з корупцією правопорушення, Інформа-
ційної системи моніторингу реалізації державної 
антикорупційної політики; 2.5) організація досу-
дового розслідування корупційних кримінальних 
правопорушень, де підозрюваними визнаються 
працівники НАБУ; 2.6) здійснення інформацій-
но-аналітичної антикорупційної діяльності в роз-
різі роботи НАБУ; 2.7) підготовка та узагальнення 
матеріалів для розробки проектів актів управлін-
ня щодо запобігання і протидії корупції в діяльно-
сті НАБУ; 2.8) організація діяльності НАБУ в дусі 
нетерпимого ставлення персоналу до корупції; 
2.9) обмін інформацією з компетентними органа-

ми іноземних держав та міжнародними організа-
ціями, узагальнення та впровадження передового 
досвіду з приводу запобігання і протидїі коруп-
ції у спеціалізованих антикорупційних органах; 
2.10) організація публічних заходів для обго-
ворення актуальних питань діяльності НАБУ;  
2.11) проведення наукових конференцій, семіна-
рів, круглих столів, присвячених актуальним про-
блемам запобігання і протидії корупції в НАБУ.

Наостанок зазначимо, що отримані нами 
висновки щодо форм запобігання і протидії коруп-
ції в НАБУ служать основою для дослідження її 
методів, що становить перспективний напрям 
подальших наукових пошуків.
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ 
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Автором досліджені правові аспекти захисту культурних цінностей в умовах збройної агресії Російської 
Федерації. Запропоновано бачення того, чому ворог прагне завдати шкоди національним культурним цінностям, 
та обґрунтовано необхідність правового захисту останніх в умовах збройного конфлікту. Констатовано, що в пер-
шу чергу такий захист запропоновано в міжнародному праві, однак правовий захист набуває завершених рис 
саме на національному рівні, адже кожна держава має подбати про правове забезпечення захисту культурних 
цінностей засобами національного права. Проаналізовано положення Конвенції про захист культурних цінностей 
у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 року, яка регламентує захист культурних цінностей у двох 
варіаціях – позитивний захист, що вимагає від держави готуватися до захисту культурних цінностей ще в мирний 
час, вживаючи заходів щодо підготовки до їх охорони від можливих наслідків збройного конфлікту, та негатив-
ний захист, що іменується як «повага до культурних цінностей», що передбачає заборону використання ціннос-
тей та пов’язаних об’єктів з військовою метою, а також заборона атак на такі об’єкти. Автор переконаний, що 
у цілому можна виділити два основні напрями, за якими має забезпечуватися захист культурних цінностей в умо-
вах збройних конфліктів – це, по-перше, відповідні заходи, що здійснюються щодо захисту культурних ціннос-
тей на територіях, на яких відбуваються бойові дії, і, по-друге, таким напрямом, що опосередковано пов’язаний 
із захистом культурних цінностей, є діяльність держави щодо повернення культурних цінностей, які вивезені 
загарбником з окупованих територій. Зазначено, що чи не найбільш орієнтованим документом саме на спеціальне 
внутрішньодержавне регулювання відносин щодо захисту культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 
є Інструкція про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України, затвер-
джена наказом Міністерства оборони України від 23.03.2017 № 164, в якій імплементовано значну кількість між-
народно-правових зобов’язань, які уже і так взяла на себе наша держава. Підсумовано, що окрім належної право-
вої бази захист культурних цінностей в умовах війни потребує значних ресурсів та організаційного забезпечення.

Ключові слова: культурні цінності, збройний конфлікт, захист культурних цінностей, охорона культурних 
цінностей, повага до культурних цінностей, евакуація культурних цінностей, повернення культурних цінностей.

Koshikov D. O. LEGAL ASPECTS OF THE PROTECTION OF CULTURAL VALUES IN THE CONDITIONS  
OF ARMED AGGRESSION OF THE RUSSIAN FEDERATION

The author researched the legal aspects of the protection of cultural values in the conditions of armed aggression 
of the Russian Federation. A vision of why the enemy seeks to harm national cultural values is proposed, and the need 
for legal protection of the latter in the conditions of an armed conflict is substantiated. It has been established that 
such protection is primarily proposed in international law, but legal protection acquires complete features precisely 
at the national level, because each state must take care of the legal provision of protection of cultural values by means 
of national law. The article analyzes the provisions of the Convention on the Protection of Cultural Values in the Event 
of Armed Conflict dated May 14, 1954, which regulates the protection of cultural values in two variations – positive 
protection, which requires the state to prepare for the protection of cultural values even in peacetime, taking measures 
to prepare for their protection from possible consequences of armed conflict, and negative protection, referred to 
as "respect for cultural values", which involves the prohibition of the use of values and related objects for military 
purposes, as well as the prohibition of attacks on such objects. The author is convinced that, in general, it is possible to 
distinguish two main directions in which the protection of cultural values should be ensured in the conditions of armed 
conflicts – these are, firstly, appropriate measures taken to protect cultural values in the territories where hostilities 
are taking place, and, secondly, such a direction, which is indirectly related to the protection of cultural values, is 
the activity of the state regarding the return of cultural values, which were taken by the invader from the occupied 
territories. It is noted that the Instruction on the procedure for implementing the norms of international humanitarian 
law in the Armed Forces of Ukraine, approved by the order of the Ministry of Defense of Ukraine dated March 23, 2017 
No. 164, is the most focused on the special internal regulation of relations regarding the protection of cultural values in 
the event of an armed conflict, which implements a significant number of international legal obligations that our state 
has already assumed. It is concluded that, in addition to the appropriate legal framework, the protection of cultural 
values in conditions of war requires significant resources and organizational support. 

Key words: cultural values, armed conflict, protection of cultural values, protection of cultural values, respect for 
cultural values, evacuation of cultural values, return of cultural values.

Цілком очевидно, що жертвами збройних кон-
фліктів стають не лише люди. Рухомі та нерухо-
мі культурні об’єкти також є ціллю знищення. 

Так, матеріальна складова культурних об’єктів 
існує одночасно з нематеріальною складовою, яка 
формується на підставі символічних, духовних 
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чи історичних цінностей, втілених у цих об’єк-
тах. Подібні цінності надаються об’єктам їх тво-
рцями та тими, хто ідентифікує себе з ними. Це 
і пояснює, чому масові злочини, які скоюються 
під час збройних конфліктів, часто супроводжу-
ються знищенням чи розкраданням матеріальних 
культурних об’єктів ворожої сторони. На жаль, 
Україна також зіштовхнулася з військовою агре-
сією Російської Федерації, яка, між іншим, завдає 
шкоди і національним культурним цінностям, 
що, у свою чергу, вимагає дослідження правових 
аспектів захисту культурних цінностей в умовах 
збройної агресії.

Дійсно, історичний досвід демонструє, що 
в умовах війни противники обирають у якості 
мішені культурну спадщину для того, щоб зав-
дати шкоди самосвідомості противника і навіть 
самому його існуванню. Це відбувається особливо 
у випадках, коли сторона конфлікту прагне знизи-
ти ймовірність культурного виживання противни-
ка. Руйнування культурної спадщини неминуче 
супроводжують атаки на цивільне населення, тому 
їх важко відокремити від масового геноциду, вій-
ськових злочинів, злочинів проти людяності, такі 
акти поєднані єдиною метою – знищити і народ, 
і його спадщину, яка є основою самосвідомості цьо-
го народу. Тож не дивно, що Рафаель Лемкін свого 
часу пропонував у концепцію геноциду включити 
і «культурний елемент» [1]. 

Звісно, свідоме руйнування об’єктів культурної 
спадщини обумовлено неприйняттям чужих погля-
дів, ідей та думок. Як писав Ф. Бюньйон, директор 
Управління міжнародного права та співробітництва 
в рамках руху Міжнародного комітету Червоного 
Хреста, метою знищення пам’яток є «...вбивство 
душі людини, її історії, культури та релігії, щоб зго-
дом стерти всі сліди її існування» [2, с. 5]. 

Усвідомлення проблеми збереження культур-
них цінностей у воєнний час склалося у міжнарод-
ному співтоваристві ще до початку Другої світової 
війни, що спонукало реалізувати ініціативи з охо-
рони культурних цінностей. У 1935 році під егі-
дою Ліги Націй було прийнято Договір про захист 
художніх і наукових закладів та історичних 
пам’яток (Пакт Реріха). Відповідно до ст.1 цього 
документа воюючі держави зобов’язалися пова-
жати і захищати історичні пам’ятки, музеї, нау-
кові, художні, навчальні й культурні заклади 
та забезпечити їх нейтральність як у мирний, так 
і у воєнний час [3].

Як бачимо, у Пакті Реріха містяться поло-
ження, згідно з якими сторони, які підписали 
документ, беруть на себе зобов’язання поважати, 
охороняти та захищати культурні цінності. Ця 
норма має безумовний характер, тобто держа-
ва зобов’язується охороняти культурні цінності 
навіть у разі збройного конфлікту. Незважаючи 
на те, що цей документ не був ратифікований, він 

відіграв важливу роль у становленні міжнарод-
но-правового регулювання охорони культурної 
спадщини, визнається авторитетним міжнарод-
но-правовим звичаєм.

Прийняття міжнародних договорів, що захи-
щають культурні цінності, відбулося лише через 
9 років після перемоги над фашизмом. Першим 
таким договором стала Конвенція про захист куль-
турних цінностей у випадку збройного конфлікту 
від 14 травня 1954 року. Відповідно до Конвенції 
та двох протоколів, прийнятих у доповнення до 
неї (1954, 1999 років), культурні цінності можуть 
бути взяті під загальний захист (ст. 2) та під спеці-
альний захист (ст. 8).

Під правовою охороною даної Конвенції пере-
бувають три групи об’єктів, незалежно від їхнього 
походження та власника:

– (а) цінності, як рухомі так і нерухомі, які 
мають велике значення для культурної спадщи-
ни кожного народу, такі як пам’ятки архітекту-
ри, мистецтва або історії, релігійні чи світські, 
археологічні місця розташування, архітектур-
ні ансамблі, які представляють історичний чи 
художній інтерес, витвори мистецтва, рукописи, 
книги, інші предмети художнього, історичного чи 
археологічного значення, а також наукові колек-
ції або важливі колекції книг, архівних матеріа-
лів чи репродукцій цінностей, зазначених вище; 

– (б) будівлі, головним і дійсним призначенням 
яких є збереження або експонування рухомих 
культурних цінностей, зазначених у пункті (а), 
такі як музеї, великі бібліотеки, сховища архі-
вів, а також укриття, призначені для збереження 
у разі збройного конфлікту рухомих культурних 
цінностей, зазначених у пункті (а); 

– (c) центри, в яких є значна кількість культурних 
цінностей, зазначених у пунктах (а) та (b), так звані 
«центри зосередження культурних цінностей» [4].

Як зазначено в документі, захист культурних 
цінностей відповідно до цієї Конвенції включає 
охорону (так званий позитивний захист – вжит-
тя заходів щодо підготовки у мирний час охорони 
культурних цінностей від можливих наслідків 
збройного конфлікту) та повагу до цих цінностей 
(негативний захист – заборона використання цін-
ностей, споруд для їх захисту та безпосередньо 
прилеглих ділянок з метою, які можуть призве-
сти до руйнування чи пошкодження цих ціннос-
тей у разі збройного конфлікту, та утримання від 
будь-якого ворожого акту, спрямованого проти 
цих цінностей).

У той же час порушення зобов’язання щодо 
негативного захисту культурних цінностей допус-
кається у випадках, коли військова необхідність 
«неодмінно» вимагає такої відмови. Конвенція не 
визначає, що є «неодмінною військовою необхід-
ністю», відтак це значною мірою вирішується на 
розсуд воюючої держави. У той же час, відсутність 
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визначення даного поняття несе за собою високий 
ризик неоднозначності в практиці сторони кон-
флікту і навіть можливість неправомірного вико-
ристання відмови від такого зобов’язання.

Чи не найскладнішим та найдискусійнішим 
питанням Другого протоколу до Конвенції була 
підтверджена можливість відмови від зобов’я-
зання поважати культурні цінності на підставі 
військової необхідності. Так, вчинення ворожого 
акту проти культурних цінностей з посиланням 
на крайню військову необхідність допускається 
у випадках, коли ці культурні цінності за своїм 
призначенням перетворені на військовий об’єкт, 
і немає жодної практично можливої альтернативи 
для отримання рівноцінної військової переваги. 
У той же час використання культурних цінностей 
з військовою метою може допускатися тоді, коли 
немає можливості вибрати між таким викорис-
танням й іншим можливим методом для отриман-
ня рівноцінної військової переваги [5].

На переконання деяких дослідників, саме 
в Другому протоколі вирішено проблему досягнен-
ня належного балансу між захистом культурних 
об’єктів, з одного боку, і захистом людських жит-
тів та військовою необхідністю, з іншого [6]. Ми 
також переконані, що під час війни життя цивіль-
ного населення та військових повинно мати пріо-
ритет перед культурною спадщиною, незважаючи 
на те, що остання має глибоку онтологічну цін-
ність, невід’ємну від самого людства, адже в само-
му людському житті завжди закладено потенціал 
для культурного оновлення. 

Безумовно, в Україні захист культурних цін-
ностей в разі збройного конфлікту регулюється, 
у першу чергу, міжнародними договорами рати-
фікованими Україною, які у відповідності до 
ст. 9 Конституції України, є частиною українсько-
го законодавства. У той же час кожна держава має 
подбати про правове забезпечення захисту куль-
турних цінностей засобами національного права. 
Про це, до речі, наголошується і у Конвенції про 
захист культурних цінностей у випадку збройно-
го конфлікту, де, як уже згадувалася увага вище, 
покладено на держави зобов’язання підготувати-
ся до охорони культурних цінностей від можли-
вих наслідків збройного конфлікту шляхом вжит-
тя заходів, які вони вважають необхідними.

На нашу думку, у цілому можна виділити два 
основні напрями, за якими має забезпечуватися 
захист культурних цінностей в умовах збройних 
конфліктів – це, по-перше, відповідні заходи, що 
здійснюються щодо захисту культурних ціннос-
тей на територіях, на яких відбуваються бойові 
дії, і, по-друге, таким напрямом, що опосередко-
вано пов’язаний із захистом культурних ціннос-
тей, яким є діяльність держави щодо повернення 
культурних цінностей, які вивезені загарбником 
з окупованих територій.

Так, що ж стосується національного законо-
давства, що регулює відносини, пов’язані із захи-
стом культурних цінностей у випадку збройного 
конфлікту, то в першу чергу варто згадати Закон 
України «Про охорону культурної спадщини», 
який хоча не є спеціальним правовим актом, 
спрямованим на захист культурних цінностей 
в умовах війни, однак все ж деякі норми містить. 
А саме, ст. 27 закріплює, що в разі виникнення 
загрози культурним об’єктам, уповноважений 
орган повинен вжити необхідні заходи, серед 
яких називаються такі: змінити вид або спосіб її 
використання, провести роботи з її консервації, 
реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту 
та пристосування [7]. Безумовно, збройний кон-
флікт є одним із ризиків «пошкодження, руйну-
вання чи знищення», а тому вжиття відповідних 
заходів є обов’язковим.

Аналогічні зобов’язання випливають і зі 
ст. 6 та 7 Закону України «Про охорону археологіч-
ної спадщини», очевидно, що повноваження щодо 
охорони повинні здійснюватися і у разі виникнен-
ня загроз, пов’язаних зі збройною агресією [8].

Чи не найбільш орієнтованим саме на спеціальне 
внутрішньодержавне регулювання відносин щодо 
захисту культурних цінностей у випадку збройно-
го конфлікту є Інструкція про порядок виконання 
норм міжнародного гуманітарного права у Зброй-
них Силах України, затверджена наказом Мініс-
терства оборони Українивід 23.03.2017 № 164. 
Аналіз її положень дає підстави стверджувати, 
що в ній імплементовано значну кількість міжна-
родно-правових зобов’язань, які уже і так взяла 
на себе наша держава (а саме відтворено заборонні 
норми щодо знищення, пошкодження культурних 
цінностей, обумовлено особливі випадки відступу 
від вимог захисту для недопущення розширеного 
тлумачення принципу військової необхідності). 
Очевидно, що це пов’язано з тим, аби українські 
військовослужбовці були добре ознайомлені з таки-
ми нормами та керувалися ними у практичній 
діяльності. Зокрема, в Інструкції наголошено, що 
«організація вивчення норм міжнародного гума-
нітарного права у Збройних Силах України є важ-
ливим завданням державного рівня, обумовленим 
зобов’язанням України перед міжнародною спіль-
нотою» [9], відтак під час навчання військовослуж-
бовців і працівників Збройних Сил України відбу-
вається засвоєння відповідних норм, завдяки чому 
набуває втілення ідея обов’язковості обізнаності 
військовослужбовців з вимогами міжнародного 
гуманітарного права загалом та у сфері захисту 
культурних цінностей зокрема, що і досягається 
завдяки теоретичній та практичній підготовці. 

У контексті захисту культурних цінностей 
важливо відмітити і те, що Інструкція вміщує 
правила позначення об’єктів культури – пропо-
нуючи використовувати розпізнавальний знак, 
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запроваджений згадуваною вище Конвенцією 
1954 року (п. 12 Розділу VІ «Порядок застосуван-
ня норм міжнародного гуманітарного права щодо 
розпізнавання осіб і об’єктів»). Крім того зазначе-
но, що позначення може здійснюватися і симво-
лом з Пакту Реріха. З точки зору імплементації 
відповідної норми такий підхід виглядає досить 
дивно, адже в Конвенції 1954 року визначено, 
що знак Конвенції заміняє знак з Пакту, а Укра-
їна ніколи не була стороною останнього. У той же 
час, це не знижує охоронної функції відповідного 
позначення.

Окремий пласт норм, спрямованих на захист 
культурних цінностей в умовах збройної агресії, 
пов’язаний з регулюванням відносин щодо еваку-
ації культурних цінностей. Так, серед таких актів 
варто згадати Кодекс цивільного захисту Укра-
їни, в якому ч.14 ст. 33 зазначає, що «евакуація 
матеріальних і культурних цінностей проводить-
ся у разі загрози або виникнення надзвичайних 
ситуацій, які можуть заподіяти їм шкоду, за наяв-
ності часу на її проведення» [10].

Серед нормативно-правових актів, що на під-
законному рівні регулюють відносини з евакуації 
культурних цінностей, варто згадати Порядок про-
ведення евакуації у разі загрози виникнення або 
виникнення надзвичайних ситуацій, затвердже-
ний постановою Кабінету Міністрів України від 
30 жовтня 2013 р. № 841 [11], який застосовується 
при виникненні загрози їх пошкодження або зни-
щення (при цьому збройна агресія, безумовно, ста-
новить таку загрозу), та визначає механізм здійс-
нення організованого вивезення таких цінностей із 
небезпечних зон. Загальні вимоги щодо плануван-
ня заходів з евакуації культурних цінностей визна-
чені Методикою планування заходів з евакуації, 
затвердженою наказом Міністерства внутрішніх 
справ України від 10 липня 2017 року № 579 [12].

Правовий режим захисту культурних ціннос-
тей в умовах збройної агресії також деталізується 
на рівні підзаконних нормативно-правових актів, 
прийнятих Міністерством культури та інформа-
ційної політики України.

Варто відмітити, що проведення евакуації 
вимагає окрім відповідного правового підґрунтя 
ще й належної координації між профільним 
міністерством, місцевою владою та керівництвом 
музею (заповідника), значних ресурсів та органі-
заційного забезпечення. 

Що стосується захисту культурних цінностей 
на територіях, які окупувала Російська Феде-
рація, то, безумовно, можливості України тут 
обмежені, і зусилля нашої держави мають спря-
мовуватися на вжиття заходів щодо майбутнього 
повернення культурних цінностей, які, до речі, 
всупереч нормам міжнародного права вивозяться 
агресором з тимчасово неконтрольованих терито-
рій (тут варто згадати вивезене з Мелітопольско-

го краєзнавчого музею скіфське золото, полотна  
Куїнджі та Айвазовського з Маріупольського 
художнього музею). У той же час Законом Укра-
їни «Про забезпечення прав і свобод громадян 
та правовий режим на тимчасово окупованій 
території України» відповідальність за охорону 
культурної спадщини на тимчасово окупованій 
території покладено на Російську Федерацію як 
на державу, що здійснює окупацію, відповідно до 
норм і принципів міжнародного права [13].

Власне ж питання повернення культурних 
цінностей врегульоване Законом України «Про 
вивезення, ввезення та повернення культурних 
цінностей» [14]. До речі, наша держава вже має 
досвід боротьби за повернення культурних ціннос-
тей, які були втрачені у зв’язку зі збройною агре-
сією Російської Федерації – мова йде про повер-
нення скіфського золота з музеїв анексованого 
Криму в Україну.

Таким чином, правове регулювання захисту 
культурних цінностей в умовах збройних кон-
фліктів здійснюється на міжнародно-правовому 
рівні, а також на рівні національного права. При 
цьому такі рівні правового регулювання пов’язані 
між собою, зв’язок між ними проявляється,зокре-
ма, в тому, що норми міжнародного права зобов’я-
зують держави підготувати у мирний час охорону 
культурних цінностей, розташованих на їхній 
власній території, від можливих наслідків зброй-
ного конфлікту, що, очевидно, вимагає відповід-
ного внутрішньодержавного правового забезпе-
чення. На нашу думку, у цілому можна виділити 
два основні напрями, за якими держава має забез-
печувати захист культурних цінностей в умовах 
збройних конфліктів – це захист культурних 
цінностей на територіях бойових дій і діяльність 
щодо повернення культурних цінностей, які виве-
зені загарбником з окупованих територій. Окрім 
належної правової бази захист культурних цін-
ностей в умовах війни потребує і значних ресурсів 
та організаційного забезпечення.
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ДОСВІД НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ 
ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

У статті досліджується окремі проблемні питання щодо сприймання й урегулювання міжнародного досвіду 
розвинених країн світу по використанню досвіду наданні адміністративних послуг у сфері ліцензуванню об−єк-
тів дозвільної системи та зроблено висновок щодо започаткування досвіду інших країн в законодавство України. 
Головною метою роботи є аналіз зарубіжного досвіду легалізації вогнепальної зброї, оцінка запровадження зброї 
на території України та зміна нормативно-правового регулювання незаконного володіння зброєю. 

На теперішній час дане питання все більше набирає актуальності в нашій державі, адже наша країна, наше 
суспільство свідомо прийняло дуже важливе рішення в розвитку та євроінтеграції. Нині в Україні відбувають-
ся значні зміни та нововедення у сфері адміністративних послуг. Потреба у змінах є цілком очевидною: повно-
масштабна війна на території України, довгі черги, нескінченні відвідування чиновницьких кабінетів, численні 
платежі невідомо з яких підстав– все це добре знайомо кожному з нас. В нашій державі й сьогодні законодавство 
про обіг зброї залишається архаїчним, правове регулювання режиму обігу зброї ще є неефективним, а суб’єкти 
реалізації адміністративно-правового механізму формування та реалізації державної політики у сфері обігу зброї 
функціонують в умовах значних корупційних ризиків, вбачається доцільність в дослідженні можливостей вдо-
сконалення правового регулювання.

Тому нашою державою забезпечується спроба перейти на новий рівень відносин між громадянином та держа-
вою, що передбачає зручні умови отримання адміністративних послуг та свідомий внесок досвіду інших країн 
світу. 

Ключові слова: міжнародний досвід, ліцензування вогнепальної зброї, вогнепальна зброя, зброя, надання 
адміністративних послуг.

Moroz V. P., Chepizhko A. INTERNATIONAL EXPERIENCE IN PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES IN THE 
FIELD OF LICENSING OF PERMITTING SYSTEM OBJECTS

The article examines certain problematic issues related to the perception and regulation of the international 
experience of developed countries in the use of administrative services in the field of licensing of licensing system 
objects and draws a conclusion about the introduction of the experience of other countries into Ukrainian legislation. 
The main purpose of the work is to analyze foreign experience in legalizing firearms, assess the introduction of firearms 
in Ukraine, and change the legal regulation of illegal possession of weapons. 

Currently, this issue is becoming increasingly relevant in our country, as our country and society have consciously 
made a very important decision in the development and European integration. Ukraine is currently undergoing 
significant changes and innovations in the field of administrative services. The need for change is quite obvious: a full-
scale war on the territory of Ukraine, long queues, endless visits to official offices, numerous payments for unknown 
reasons – all of this is well known to each of us. In our country today, the legislation on arms trafficking remains 
archaic, the legal regulation of arms trafficking is still ineffective, and the entities implementing the administrative 
and legal mechanism for the formation and implementation of state policy in the field of arms trafficking operate under 
conditions of significant corruption risks, and it is advisable to explore the possibilities of improving legal regulation.

Therefore, our state is making an attempt to move to a new level of relations between the citizen and the state, which 
provides for convenient conditions for obtaining administrative services and a conscious contribution of the experience 
of other countries.

Key words: international experience, firearms licensing, firearms, weapons, provision of administrative services.

Постановка проблеми. На сьогодні постає бага-
то запитань, як так сталося, що у цивілізованому 
та глобалізованому світі двадцять першого сто-
ліття, коли ще в кожного є пам’ять про дві кри-
ваві війни, стала можливою агресія небачених 
із 1939 року масштабів. Ця війна, стала першою 
в історії людства, яка відбувається за часів існу-

вання соціальних мереж, мобільних телефонів, 
з яких можна керувати навіть супутниками, 
самих супутників, з яких видно все живе і не живе 
на землі, атомних електростанцій, котрі можуть 
нанести великої загрози людству, бойових дронів 
та багато інших високо технологічних та профе-
сійних складових сучасної цивілізації. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання вивчення міжнародного досвіду надан-
ня адміністративних послуг у сфері ліцензуван-
ня об’єктів дозвільної системи в Україні завжди 
були предметом для дослідження багатьма вчени-
ми. Теоретичним та практичним аспектом даного 
дослідження є більше взяті матеріали інтерв’ю 
відомих людей України, таких як Президент 
України Володимир Зеленський, міністр закор-
донних справ України Дмитро Кулеба. Були взяті 
за основу дослідження нового звіту опитування 
від Швейцарського незалежного наукового цен-
тру Small Arms Survey за авторством викладача 
Університету Олд Домініон Аарона Карпа, щодо 
кількості вогнепальної зброї на руках у цивільних 
осіб у всьому світі. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є опра-
цювання та розкриття головних аспектів викори-
стання та започаткування міжнародного досвіду 
країн світу, щодо здійснення органами поліції 
заходів по забезпеченню дотримання правил доз-
вільної системи особами на які розповсюджується 
їх сфера в наданні адміністративних послуг.

Виклад основного матеріалу. Це особливо сьо-
годні набуло свого поширення, адже Україна зму-
шена знову відстоювати свою незалежність та свої 
кордони. Тому, як ніколи, ми та наша держава стає 
міцнішою та боєздатною. Причин цієї війни мож-
на називати багато, як політичних, психологічних 
так і технічних. Але саме головне, що вона прино-
сить не лише втрати з боку економіки, а несе неба-
чені втрати людського життя. Україна та українці 
вже обрали для себе головний напрямок в ці тяжкі 
для нас часи. Ми обрали, захищати свою держа-
ву, свою землю, свою родину та близьких, мирне 
та благополучне життя для наших дітей. 

Україна на сьогоднішній день йде по великій 
інтегрованій програмі щодо її розвитку та зміцнен-
ня. Наприклад, якщо говорити про широкий погляд 
на відносини між Європейським Союзом та Укра-
їною, наша держава робить великий крок до євро-
інтеграції. 28 лютого 2022 року, після вторгнення 
Російської Федерації на територію нашої держави, 
Україна подала заявку на членство в Європейсько-
му Союзі. Вступ до Європейського Союзу є на поточ-
ному порядку денному у багатьох країнах та має 
за основу майбутнього розширення ЄС з 2022 року 
в єдиний ринок ЄС та остаточним вступом до ЄС. 

Хочемо звернути увагу, що Україна стала одна 
із семи країн-кандидатів на вступ до ЄС разом 
з такими країнами, як Туреччина, Албанія, Сер-
бія, Молдовою, Чорногорією та Македонією. 

Хочемо зазначити, що 23 червня 2022 року, 
Україна набула статусу кандидата на вступ до 
Євросоюзу [1]. Для України це лише перший крок, 
але складний крок, на шляху до вступу нашій дер-
жаві потрібно провести ряд реформ та адаптувати 
українське законодавство у відповідності до євро-

пейських критеріїв. На цей момент, перед Украї-
ною, стоїть ряд завдань, які необхідно виконати, 
а саме: посилення боротьби з корупцією; прове-
дення реформи Конституційного Суду України; 
продовження судової реформи в Україні; антиолі-
гархічний закон; здійснення боротьби з відмиван-
ням коштів; «Закон про медіа», а саме приведення 
медіа заканодавства у відповідність до європей-
ського; зміна законодавства про національні мен-
шини. Тому, хочемо зазначити, що законодавство 
України чекає низка внесення змін та доповнень, 
а саме головне це налагодження механізмів вико-
нання даного законодавства.

Також, хочу зазначити, що ще однією важли-
вою подією для розвитку нашої країни на міжна-
родній арені, на міжнародній підтримці для Укра-
їни та населення стало подання заявки на вступ до 
НАТО. Така заявка буда подана Україною у при-
скореному порядку, як наприклад, це зробили 
такі країни, як Швеція та Фінляндія. 

Ця найважливіша, на мій погляд, історична 
подія сталася саме 30 вересня 2022 року, коли пре-
зидент України Володимир Зеленський підписав 
заявку на вступ до НАТО у прискореному поряд-
ку, за процедурою, яка буде відповідати нашому 
значенню для захисту всієї нашої спільноти [2]. 
Наразі, це рішення повинно дійти єдиного кон-
сенсусу всіма 30 країнами – членами Альянсу, 
а з боку України виконанню усіх вимог для погли-
блення партнерства у НАТО. Але позитивним 
для нас, є те, що Генеральний секретар Альянсу 
ЄНС Столтенберг, зі свого боку, заявив, що двері 
в НАТО для України відкриті.

Ми хочемо підтримати думку міністра закор-
донних справ України Дмитра Кулебу та допов-
нити його думку, що Україна вже як де-факто 
перебуває у складі НАТО. Залишилось лише 
дане питання та статус оформити юридично та на 
політичному рівні. Адже, хочемо зазначити, що 
нажаль своє право перебувати у членстві Альян-
су наш український народ показав та продовжує 
показувати на полі бою, де гинуть не лише вій-
ськові, а й цивільні і, нажаль, діти.

Україна та український народ з 24 лютого 
2022 року показує свою міць, мужність, витри-
валість та прагнення до миру та цілісності нашої 
держави. Україна користується підтримкою бага-
тьох країн світу, серед яких важлива підтримка 
більше 10 країн наміру членства НАТО, хочемо 
зазначити, що серед ціх країн є: Естонія, Латвія, 
Литва, Канада, Північна Македонія Румунія, 
Словаччина, Хорватія, Чехія та Чорногорія.

Міжнародний досвід надання адміністратив-
них послуг у сфері ліцензування об’єктів дозвіль-
ної системи несе для України широкі можливості 
до розвитку та започаткування нових можливо-
стей в інтеграції ліцензування об’єктів дозвільної 
системи в Україні. Вогнепальна зброя в світі наби-
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рає масового зростання, так на кінець 2017 року 
у цивільного населення світу налічувалося при-
близно 857 млн. одиниць і це приблизно 100 млн. 
одиниць з якої зареєстровано офіційно, і це лише 
12% від загальної кількості. 

Хочу зазначити, що Small Arms Survey під час 
свого опитування, на кінець 2017 року взяло до 
уваги приблизно 230 країн і територій, де налічува-
лося приблизно 1 млрд. 13 млн. вогнепальної зброї, 
84,6% з якої на руках цивільних осіб, 13,1% – 
в армій, і 2,2% – у правоохоронних органах [3].

Наприклад, дослідивши опитування Small 
Arms Survey 2006 року, то незважаючи на те, 
показник порівняно з 2006 роком, збільшився на 
15,7%, це не означає, що тільки кількість зброї 
вплинула на нього. Свою роль тож зіграло і поліп-
шення методів збирання інформації та оцінюван-
ня компанією всіх даних. І це при тому, що реєстри 
мають лише 133 країни. Але також важливо взя-
ти до уваги, що величезна кількість зброї в арміях 
і правоохоронних органах могла бути втраченою.

Хочу зазначити, що за даними опитування 
Small Arms Survey 2017 року [3], в Україні насе-
лення має на руках 4.4 млн.стволів легальної 
і нелегальної зброї. А наприклад, за даними опи-
тування Small Arms Survey 2017 року в Німеччині 
зареєстровано 15.8 млн. одиниць зброї як легаль-
ної так і нелегальної. Якщо говорити по співвід-
ношенню кількості зброї на 100 осіб, то на кінець 
2017 року це приблизно 19.6 одиниць [3].

Надалі хочу більш досконаліше проаналізува-
ти та порівняти процедуру надання адміністра-
тивних послуг з питань ліцензування об’єктів 
дозвільної системи найбільш розвиненої країни 
Європейського Союзу та країни НАТО, як Канада.

Для кращого розуміння досвіду цієї країни 
у сфері надання адміністративних послугу сфері 
ліцензування об’єктів дозвільної системи, хочемо 
взяти до уваги та показати деякі важливі відмінні 
аспекти від законодавства інших країн.

Канада, як федеративна країна, має три чітко 
відокремлені рівні влади: федеральний, провін-
ційний, муніципальний. Найбільша кількість 
послуг надається на провінційному рівні, який 
можна порівняти з рівнем області в Україні.

Вивчаючи докладніше адміністративні послуги 
в Канаді, хочу звернути увагу, що там такого тер-
міну як «адміністративні послуги» не використо-
вується, але більш точніше підходить поняття « 
публічні або урядові послуги». Такі послуги вклю-
чають і ті, які українське законодавство визначає 
як власне «адміністративні» – регулятивні заходи 
(пов’язані з прийняттям рішень, видачою докумен-
тів, реєстраційними діями), а також інші послуги 
(інформаційні, культурні, освітні, тощо).

В канадському законодавстві все більше при-
діляється уваги проблематиці наданні послуг гро-
мадянам. 

На теперішній час дана тематика залишається 
однією з головних у порядку денному на усіх рів-
нях влади. У центрі уваги є особа та її потреби. 
Хочемо звернути увагу, що особливістю державної 
політики Канади є надання пріоритетного значен-
ня створенню «інтегрованих офісів», тобто єдиних 
офісів, де громадяни можуть отримати широке 
коло публічних послуг. Тобто різні рівні влади, 
а в Канаді влада має їх три, а саме федеральний, 
провінційний та муніципальний рівень, котрі 
намагаються об’єднувати свої зусилля при наданні 
послуг, в тому числі створюючи спільні офіси.

Канада завжди працювала над спрощенням 
послуг, вона оцінювала та визначала ряд послуг, 
від яких можна відмовитись або, які можна спро-
стувати, або які можна об’єднати з іншими. 

Хочемо зазначити, що в Канаді є цікаве пра-
вило: якщо особа взагалі не отримала послугу, 
або не отримала її своєчасно, то їй повертаються 
сплачені кошти. Останні тенденції у сфері надан-
ня послуг у Канаді полягають у: спрощенні відно-
син громадян з урядом; заохоченні громадян до 
самообслуговування; заохоченні максимальної 
співпраці між різними органами і рівнями вла-
ди; використанні нових технологій (і нових медіа, 
наприклад, відео-інструкції на YouTube). Цікаво, 
що на перспективу акцент робиться навіть не на 
комп’ютер, а на мобільні телефони.

Якщо говорити про отримання ліцензії на 
зброю, то її може отримати мешканець Канади, 
який досяг 18 років та виконав особливу проце-
дуру для її отримання та не має обставин що забо-
роняють володіти вогнепальною зброєю. Цікавим 
є те, що для отримання такої ліцензії, не обов’яз-
ково мати громадянство Канади, по канадському 
законодавству власником зброї може бути навіть 
тимчасовий резидент, тобто людина яка тим-
часово перебуває в країні. На відміну від укра-
їнського законодавства, дозвіл на вогнепальну 
зброю може отримати лише громадянин Украї-
ни. В українському законодавстві за відсутності 
будь-яких дозволів, особи, які досягли 18 років, 
можуть володіти пневматичною зброєю калібром 
менше 4,5 міліметрів і швидкістю польоту кулі 
нижче 100 метрів в секунду, револьверами та піс-
толетами під патрон Флобера, ножами побутово-
го призначення, а також газовими балончиками 
(крім тих, які використовуються співробітниками 
правоохоронних органів). Обіг вказаної категорії 
засобів самооборони не регулюється законодав-
ством України. Усі вимоги та правила по отриман-
ню дозволів зазначаються в Наказі МВС України 
від 21 серпня 1998 року № 622 « Про затвердження 
Інструкції про порядок виготовлення, придбання, 
зберігання, обліку, перевезення та використання 
вогнепальної, пневматичної, холодної і охолоще-
ної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва 
для відстрілу патронів, споряджених гумовими 
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чи аналогічними за своїми властивостями металь-
ними снарядами несмертельної дії, та патронів 
до них, а також боєприпасів до зброї, основних 
частин зброї та вибухових матеріалів» [4]. 

Вивчаючи законодавство Канади, хочу зверну-
ти увагу, що в Канаді існує таке поняття, як мінор-
на ліцензія. Отримати так звану мінорну ліцен-
зію можуть підлітки від 12 до 17 років та з таким 
документом мати право користуватись зброєю 
вільного обігу або купувати набої до зброї, котру 
їм можуть передавати сторонні законні власники. 

Для отримання ліцензії на зброї в Канаді потріб-
но клопотати про право надання такого дозволу. 
По-перше, у отриманні такого права, це є реєстра-
ція на курси зі збройової безпеки. У Даній державі 
особа яка подіє данні для отримання дозволу, має 
пройти лише одне заняття зі збройової безпеки, 
його в Канаді називають CFSC – Canadian Firearms 
Safety Course. Але існують випадки, коли грома-
дяни подають документи для отримання ліцензії 
на зброю з обмеженим обігом, то за таким випад-
ком потрібно буде пройти два таких заняття, які 
мають назву CFSC + CRFSC. Такі одноденні курси 
тривають від 6 до 10 годин кожен та в залежності 
від кількості слухачів. В кінці кожного курсу, 
громадянин проходить тести і через місяць отри-
мує на власну пошту папери у двох екземплярах 
про закінчення курсу зі збройової безпеки. 

По-друге, у отриманні ліцензії на зброю є збір 
документів та заповнення анкети про отриман-
ня дозволу на зброю. При заповненні анкети, 
обов’язковою умовою, є надання рекомендацій 
двох мешканців Канади (не обов’язково резиден-
тів). Особа яка не є постійним резидентом, або 
постійний резидент Канади але перебуває в Кана-
ді менше ніж 5 років – то такій особі буде потрібен 
лист від Консульства про відсутність судимості. 
Таку довідку Консульство надає від 14 до 30 днів. 
Зібравши всі документи та заповнивши анкету, 
отримавши документи про проходження курсів 
збройової безпеки, вони відправляються до відпо-
відного підрозділу поліції Канади.

Висновки. Порівнюючи ці країни, однознач-
но можна дійти до висновку, що законодавство 
Канади чітко має установлені умови отримання 
ліцензії на право володіння зброєю, дана краї-
на має налагодженні та чітко розвиненні техніч-
ні та інформаційні бази. Це країна з розвиненою 

технічною під складовою застосування та викори-
стання громадянами технічних баз та сайтів у різ-
них зручних мережах.

Україна може брати за основу, чітку організо-
вану роботу фізичного офісу канадського законо-
давства, веденням чітко злагодженої роботи офісу, 
з наявними гарно обладнаними робочими місцями, 
технічною базою та державним обслуговуванням. 
Потрібно також розвивати ІТ- технології на тери-
торії України, щоб все більше розвивалася тема 
«електронного цифрового підпису», щоб для отри-
мання послуги, було достатньо звернутися онлайн 
чи електронною поштою на сайті отримання певно-
го виду послуги. Або отримуючи ту чи іншу послу-
гу, проходити на сайті процедури, наприклад, іден-
тифікацію особи, для ідентифікації особи, якщо це 
дійсно потрібно, можуть використовуватися також 
інші інструменти (наприклад, уточнюючі питання 
персонального характеру, як це використовується 
аналогічно в банківській системі).

Отже, хочу дійти до висновку, що Україна 
вистоїть та доведе всьому цивілізованому світо-
ві, що ми – українці, справжня нація, ми нація 
і держава, котра здатна себе захищати й російська 
агресія проти нас робить нас єдиною та консолідо-
ваною державою.
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ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

У статті на підставі аналізу чинного законодавства України та показників статистичної звітності проаналізова-
но детермінанти формування та реалізації антикорупційної політики в Україні. Виокремлено об’єктивні та суб’єк-
тивні чинники, що впливають на формування та реалізацію антикорупційної політики в Україні. До об’єктивних 
чинників віднесено: 1) стан нормативно-правового регулювання; 2) інституційне забезпечення; 3) відповідність 
міжнародним зобов’язанням.

Запропоновано підхід до наявної системи інституційного забезпечення формування та реалізації антикоруп-
ційної політики, що передбачає віднесення до неї таких суб’єктів: 1) Верховну Раду України під час визначення 
основних засад антикорупційної політики, проведення парламентських слухання з питань ситуації щодо коруп-
ції, затвердження та оприлюднення щорічної національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної полі-
тики; 2) Національне агентство з питань запобігання корупції під час розроблення на антикорупційної стратегії 
та державної програми на її виконання (остання підлягає щорічному перегляду); 3) Кабінет Міністрів України 
щодо затвердження державної програми по виконанню антикорупційної стратегії; 4) керівників державних орга-
нів через забезпечення реалізації державної програми з виконання Антикорупційної стратегі; 5) Національну 
раду з питань антикорупційної політики при Президентові України щодо підготовки та подання Президентові 
України пропозицій по вдосконаленні антикорупційної стратегії.

До основних векторів антикорупційної політики віднесено: а) оптимізацію забезпечення та втілення існую-
чих антикорупційних заходів; б) залучення громадськості до інформації про застосовані антикорупційні заходи 
для формування відповідного моніторингу; в) інтенсифікацію практики здійснення антикорупційної експертизи; 
г) формування нормативно-встановлених вимог щодо антикорупційних програм та встановлення відповідально-
сті за їх недотримання; д) налагодження якісного механізму запобігання корупції в окремих секторах, в першу 
чергу, в системі органів правосуддя.

Ключові слова: антикорупційна політика, чинники формування та реалізації антикорупційної політики, 
нормативно-правове регулювання, інституційне забезпечення, міжнародні зобов’язання. 

Slavictska A. K. DETERMINANTS OF THE FORMATION AND IMPLEMENTATION OF ANTI-CORRUPTION 
POLICY IN UKRAINE

The article analyzes the determinants of the formation and implementation of anti-corruption policy in Ukraine 
based on the analysis of the current legislation of Ukraine and statistical reporting indicators. Objective and subjective 
factors affecting the formation and implementation of anti-corruption policy in Ukraine are singled out. Objective 
factors include: 1) the state of regulatory and legal regulation; 2) institutional support; 3) compliance with international 
obligations.

An approach to the existing system of institutional support for the formation and implementation of anti-corruption 
policy is proposed, which includes the inclusion of the following subjects: 1) the Verkhovna Rada of Ukraine during 
the determination of the main principles of anti-corruption policy, holding parliamentary hearings on the situation 
regarding corruption, approval and publication of the annual national reports on the implementation of anti-corruption 
policy principles; 2) The National Agency for the Prevention of Corruption during the development of the anti-
corruption strategy and the state program for its implementation (the latter is subject to annual review); 3) The Cabinet 
of Ministers of Ukraine regarding the approval of the state program for the implementation of the anti-corruption 
strategy; 4) heads of state bodies through ensuring the implementation of the state program for the implementation 
of the Anti-corruption Strategy; 5) The National Council on Anti-corruption Policy under the President of Ukraine 
regarding the preparation and submission to the President of Ukraine of proposals for improving the anti-corruption 
strategy.

The main vectors of anti-corruption policy include: a) optimization of provision and implementation of existing 
anti-corruption measures; b) involvement of the public in information about the applied anti-corruption measures for 
the formation of appropriate monitoring; c) intensification of the practice of anti-corruption examination; d) formation 
of regulatory requirements for anti-corruption programs and establishment of responsibility for their non-compliance; 
e) establishment of a quality mechanism for the prevention of corruption in certain sectors, first of all, in the system 
of justice bodies.

Key words: anti-corruption policy, factors of formation and implementation of anti-corruption policy, regulatory 
and legal regulation, institutional support, international obligations.
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Антикорупційна політика – це соціально-пра-
вове явище, яке підлягає постійному оновлен-
ню. Це пов’язано з тим, що корупція являється 
однією із найбільш суттєвіших загроз розвитку 
українського суспільства та всіх його підсистем 
(юридичної, публічно-політичної, громадської, 

економічно-підприємницької тощо), здійснюю-
чи деструктивний вплив як на традиційні устої 
соціального буття, так і значно нівелюючи пер-
спективи розвитку країни (часто будучи підста-
вою зведення нанівець багатьох конструктивних 
починань, цілих секторальних реформ – судової, 
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поліцейської, децентралізаційної). На процеси 
формування та реалізації антикорупційної політи-
ки впливає ряд чинників та факторів об’єктивного 
характеру, які опосередковують наявну ефектив-
ність від заходів антикорупційної політики. 

Дослідження корупції та пов’язаних 
з нею питань здійснювались вітчизняними 
та зарубіжними науковцями, зокрема: Д.В. Гуд-
ковим, О.Р. Дашковською, І.А. Дьоміним, 
С.А. Задорожнім, Т.О. Коломієць, Я.І. Масловою, 
Д.Г. Михайленко, Т.В. Хабаровою, М.І. Хавро-
нюком, О.П. Хамходерою та рядом інших. Про-
те, питання визначення детермінант формування 
та реалізації антикорупційної політики в Україні 
не набули достатнього обґрунтування, що обу-
мовлює актуальність обраної теми дослідження. 

Детермінантами формування та реалізації 
антикорупційної політики в Україні є сукупність 
об’єктивних та суб’єктивних чинників, що впли-
вають на антикорупційну політику в Україні. До 
об’єктивних чинників доцільно віднести: 1) від-
повідність міжнародним зобов’язанням; 2) стан 
нормативно-правового регулювання; 3) інститу-
ційне забезпечення.

Ретроспектива формування антикорупційної 
політики свідчить про формування її праксеоло-
гічних засад в результаті масштабної реформи 
2014–2018 рр. як наслідок якісно нового рівня 
співробітництва між Україною та Європейським 
Союзом [1]. Для цілей виокремлення напрямів укра-
їнської антикорупційної політики вагомого значен-
ня мають: а) положення статті 3 Розділу I Угоди про 
асоціацію, якими визначено систему загальних 
принципів, серед яких, зокрема, верховенство 
права, належне врядування, боротьба з корупцією 
та з різними формами транснаціональної органі-
зованої злочинності й тероризмом, сприяння ста-
лому розвитку та ефективній багатосторонності, 
які визнаються головними для посилення від-
носин між сторонами Угоди; б) положення Роз-
ділу III Угоди про асоціацію «Юстиція, свобода 
та безпека», а саме: «Сторони, надаючи особли-
вого значення утвердженню верховенства пра-
ва та укріпленню інституцій усіх рівнів у сфері 
управління загалом та правоохоронних і судових 
органів зокрема, спрямовують співробітництво 
на «зміцнення судової влади, підвищення її ефек-
тивності, гарантування її незалежності та неупе-
редженості та боротьбу з корупцією» (ст. 14); 
«вирішення проблем, пов’язаних із «корупці-
єю як у приватному, так і державному секторі», 
одночасно підкріплюючи свою відданість плід-
ному виконанню Конвенції ООН 2003 р. проти 
корупції та інших міжнародних документів щодо 
протидії корупції (п. d ч. 2 ст. 22); в) положення 
ч. 4 ст. 22 Угоди щодо ефективного виконання 
Конвенції ООН проти транснаціональної орга-
нізованої злочинності 2000 р. та трьох Протоко-

лів до неї, Конвенції ООН проти корупції 2003 р. 
та інших відповідних міжнародних документів.

Таким чином, у національне антикорупційне 
законодавство були імплементовані основні поло-
ження конвенцій ООН і Ради Європи, рекомен-
дації Групи держав Ради Європи проти корупції 
(GRECO), в яких значну увагу акцентовано на 
створенні та забезпеченні функціонування анти-
корупційної політики у вигляді системи трьох 
рубежів: превентивного, юрисдикційно-коруп-
ційного, юрисдикційно-посткорупційного. 

Щодо стану нормативно-правового регулюван-
ня, то у 2014 році сформовано нормативно-пра-
вові засади антикорупційної політики шляхом: 
виокремлення окремої статті у Законі України 
«Про запобігання корупції» під назвою «Анти-
корупційна політика» [2]; прийняття Закону 
України «Про засади державної антикорупційної 
політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 
2014–2017 роки» [3], прийняття Постанови Кабі-
нету Міністрів України «Про затвердження Дер-
жавної програми щодо реалізації засад державної 
антикорупційної політики в Україні (Антикоруп-
ційної стратегії) на 2015–2017 роки» [4]. Таким 
чином, прийняття антикорупційного законодав-
ства, спрямованого на запобігання корупції явля-
лось відображенням імплементації Конвенції 
Організації Об’єднаних Націй проти корупції [5]. 

До системи інституційного забезпечення форму-
вання антикорупційної політики належать: 1) Вер-
ховна Рада України під час визначення основних 
засад антикорупційної політики, проведення пар-
ламентських слухання з питань ситуації щодо 
корупції, затвердження та оприлюднення щоріч-
ної національної доповіді щодо реалізації засад 
антикорупційної політики; 2) Національне агент-
ство з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) 
під час розроблення на антикорупційної стратегії 
та державної програми на її виконання (остання 
підлягає щорічному перегляду); 3) Кабінет Міні-
стрів України щодо затвердження державної про-
грами по виконанню антикорупційної стратегії; 
4) керівники державних органів через забезпе-
чення реалізації державної програми з виконання 
Антикорупційної стратегії [2]; 5) Національна рада 
з питань антикорупційної політики при Прези-
дентові України щодо підготовки та подання Пре-
зидентові України пропозицій по вдосконаленні 
антикорупційної стратегії [6]. 

Вказані об’єктиві чинники формування та реалі-
зації антикорупційної політики в Україні не явля-
ються єдиними вихідними умовами її ефективнос-
ті. Для формування комплексного підходу до стану 
виконання обраних векторів антикорупційної 
політики звернемо увагу на статистичні показни-
ки щодо застосування окремих антикорупційних 
заходів та реалізацію засад антикорупційної полі-
тики за аналогічний проміжок часу в цілому.
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Наприклад, 2017 рік характеризується таким 
показниками: сприйняття корупції населенням 
і представниками бізнес-середовища становило 
відповідно 3,98 і 3,47 (за п’ятибальною шкалою 
оцінки); найбільша недовіра через поширеність 
корупції за п’ятибальною шкалою оцінки до судів 
(4,5 бали), Верховної Ради України, прокурату-
ри, митної служби, Кабінету Міністрів України 
(по 4,4 бали), податкової служби (4,3 бали); було 
сформовано засади використання антикорупцій-
них програм, які мають прийматися у міністер-
ствах, інших центральних органах виконавчої 
влади, державних органах, юрисдикція яких 
поширюється на всю територію України, обласних 
радах та державних адміністраціях, інших орга-
нах, та погоджуватись Національним агентством 
з питань запобігання корупції (подано 121 анти-
корупційну програму, з них: 109 антикорупцій-
них програм погоджено із наданням обов’язкових 
до розгляду пропозицій, 3 – без зауважень у зв’яз-
ку із закінченням строку дії програм, 2 –проведе-
но перевірку в частині незадовільної організації 
роботи щодо запобігання та виявлення корупції; 
виявлено корупційні ризики, що є загальними: 
суперечність між положеннями різних норма-
тивно-правових актів, які регулюють діяльність 
державних органів; неврегульованість на зако-
нодавчому рівні повноважень, що призводить до 
свідомого нехтування особами, уповноваженими 
на виконання функцій держави, моральних кри-
теріїв та етичних норм поведінки на державній 
службі, можливості використання державними 
службовцями владних повноважень в особистих 
(корисних) інтересах або в інтересах третіх осіб; 
неврегульованість процедури відсторонення поса-
дової особи від підготовки дорученого документа 
у разі виникнення в неї потенційного або реально-
го конфлікту інтересів; відсутність чітких крите-
ріїв для розробки ситуаційних завдань та оцінки 
їх виконання кандидатами на посади при прове-
денні конкурсу на зайняття вакантної посади дер-
жавної служби тощо [7; 8].

У 2018 році за подібними критеріями, в резуль-
таті аналізу отримано такі показники: по індек-
су сприйняття корупції, Україна здобула 32 бали 
(на два більше ніж у 2017) та піднялася зі 130 на 
120 місце в глобальному рейтингу «Індексу сприй-
няття корупції» за результатами 2018 року. Цьому 
могли сприяти запровадження автоматичного від-
шкодування податку на додану вартість, постійна 
робота інституту бізнес-омбудсмена, функціонуван-
ня електронних систем «ProZorro» та «ProZorro. 
Продажі»; НАЗК підготовлено робочу версію про-
екту Закону України «Про проведення перевірки на 
доброчесність»; серед позитивних рішень найвищі 
позиції отримали рішучі кроки у боротьбі з коруп-
цією, перезапуск судової системи та відчутний про-
грес у відокремленні політики від бізнесу [9; 10].

У 2019 році за результатами вибіркового ана-
лізу антикорупційних програм різних державних 
інституцій встановлено досить низьку їх якість, 
що не може слугувати усуненню справжніх 
корупційних факторів чи подолання корупційних 
проявів. Як наслідок, вироблено рекомендації 
щодо формування та реалізації антикорупційної 
політики (наприклад, доопрацювати Методику 
стандартного опитування щодо рівня корупції 
в Україні та запровадити практику щорічного 
проведення, схвалити та затвердити проект нової 
Антикорупційної стратегії на 2020–2023 роки 
і т.д.) [11; 12].

Уже в 2020 році можна констатувати такі 
результати антикорупційної політики: розробле-
но проект нової Антикорупційної стратегії, яка 
ґрунтується на результатах вивчення ситуації 
щодо корупції в Україні та оцінці ефективності 
впровадження попередньої антикорупційної полі-
тики, а також враховує міжнародні зобов’язання 
України у сфері запобігання та протидії корупції; 
відновлено проведення щорічних загальнодер-
жавних соціологічних досліджень, які надають 
можливість встановлювати і порівнювати загаль-
ні показники та причини корупції в Україні; 
вперше за весь час діяльності в стінах НАЗК було 
запроваджено постійний моніторинг законотвор-
чого процесу, що передбачає визначення та аналіз 
законопроектів, які можуть вплинути на держав-
ну антикорупційну політику чи на стан корупції 
в Україні [13; 14].

Незважаючи на позитивні зрушення в части-
ні нормативно встановленої динаміки формуван-
ня антикорупційної політики через її періодичне 
оновлення, більшість із них не набули практично-
го виразу. Доказом цього є декілька спроб онови-
ти зміст антикорупційної стратегії; перша спроба 
відбулась у 2018 році [15], друга – у 2020 році [16]. 

Прийняття Закону України «Про заса-
ди державної антикорупційної політики на 
2021–2025 роки» ознаменовує суттєвий прогрес 
в запобіганні та протидії корупції, а також забез-
печення злагодженості та системності антикоруп-
ційної діяльності всіх органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування [17]. Одно-
часно назріла потреба прийняття програми з реа-
лізації антикорупційної стратегії, актуалізовано 
проведення аналізу способів закріплення антико-
рупційної політики в цілому.

Щодо суб’єктивних чинників формуван-
ня та реалізації антикорупційної політики, то 
вони скоректували нормативно поставлені цілі. 
В загальному вигляді, антикорупційна політи-
ка має базуватися на ідеї забезпечення злагодже-
ності та системності антикорупційної діяльності 
усіх органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, включаючи загальні складові, 
які можуть мати окремі особливості застосування 
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залежно від сфери застосування (наприклад, в сфе-
рі правосуддя, фінансової діяльності, податкової 
та митних сфер тощо). Під загальними складовими 
розуміються конкретні заходи, що застосовувати-
муться для запобігання корупції із врахуванням 
поліпшення їх реалізації, а саме: формування нега-
тивного ставлення до корупції; врегулювання кон-
флікту інтересів, дотримання загальних обмежень 
та заборон, правил етичної поведінки; здійснення 
заходів фінансового контролю; захист викривачів 
корупції тощо.

Невід’ємною умовою ефективності антико-
рупційної політики є злагоджена робота органів, 
яких уповноважено на формування та реалізацію 
антикорупційної політики. Так, вiдсутнiсть послі-
довності у діях владних суб’єктів щодо реалізації 
антикорупційної політики стали однією з причин 
неналежного виконання Національної антикоруп-
ційної стратегії на 2011–2015 роки як основного 
програмного документа в антикорупцiйнiй сфері, 
вплинули на наукові розвідки в означеній сфері. 
Попередня неефективність державної антикоруп-
ційної політики значною мірою обумовлювалася 
її спрямованістю на «припинення і притягнення» 
(а не на «попередження»), хоча саме превентивні 
досягнення (на основі зваженої системи регуляр-
ного державного контролю) обумовлюють загаль-
ний рівень досягнень в антикорупційній сфері.

Вагомого значення має визначення цілей анти-
корупційної політики. Це пов’язано з тим, що 
наступна зміна та якісне правове регулювання 
антикорупційної політики, призведуть до визнан-
ня останньої в якості невід’ємного елементу анти-
корупційного механізму [18]. Частина досліджень 
з цього приводу зводиться до того, що політику дер-
жави щодо запобігання та протидії корупції спря-
мовано як на забезпечення поширення у суспіль-
стві нетерпимості до корупції, створення умов, за 
яких розвиватиметься соціальне партнерство між 
державою та населенням, що є можливим завдяки 
використанню послідовних, спланованих і скоор-
динованих дій, оскільки системні явища потребу-
ють системного підходу у їх подоланні [19, c. 107], 
так і на організацію дієвої системи з усунення 
наслідків корупційних діянь [20, c. 60].

Таким чином, для формування антикорупцій-
ної політики первинно важливим є її формальне 
відображення у затвердженій Антикорупційній 
стратегії на відповідний період, основними векто-
рам якої мають стати: а) оптимізація забезпечен-
ня та втілення існуючих антикорупційних захо-
дів; б) залучення громадськості до інформації про 
застосовані антикорупційні заходи для формуван-
ня відповідного моніторингу; в) інтенсифікація 
практики здійснення антикорупційної експер-
тизи; г) формування нормативно-встановлених 
вимог щодо антикорупційних програм та вста-
новлення відповідальності за їх недотримання; 

д) налагодження якісного механізму запобігання 
корупції в окремих секторах, в першу чергу, в сис-
темі органів правосуддя.

Висновки. У питаннях детермінант форму-
вання та реалізації антикорупційної політики, 
встановлено риси змістовної частини антикоруп-
ційної політики (відсутність сутнісних та проце-
дурних нормативних змін застосування антико-
рупційних заходів; здійснення притягнення до 
адміністративної відповідальності за порушен-
ня, пов’язані з корупцією та кримінальної від-
повідальності за корупційні правопорушення 
з врахуванням обтяжуючої обставини – вчинення 
в умовах особливого періоду; здійснення НАЗК 
повноважень щодо роз’яснень базових категорій, 
які мають значення під час застосування заходів 
запобігання корупції) та формального її відобра-
ження (потреба затвердження Антикорупційній 
стратегії на відповідний період без застережень 
щодо впровадженого воєнного стану в державі).
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ПРОБЛЕМИ ОБМЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ  
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

У статті розглядаються проблеми обмеження інформаційних прав людини, зумовлені можливістю запроваджен-
ня додаткових обмежень в межах заходів правового режиму воєнного стану. Авторська позиція ґрунтується на пред-
ставленні інформаційних прав людини як відносно самостійного комплексу прав в межах системи прав людини. Цей 
комплекс складають як визнані права людини інформаційного характеру (право на свободу думки і слова, на вільне 
вираження своїх поглядів і переконань, право на повагу до особистого і сімейного життя та право на таємницю лис-
тування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції), так і новітні права, що наразі утверджуються 
та в перспективі набудуть визнаних юридичних меж (цифрові права). Проблеми обмеження інформаційних прав 
розглядаються з позицій взаємодії норм Міжнародного права прав людини і Міжнародного гуманітарного права, 
територіальності і екстериторіальності їх застосування в умовах воєнного стану. Акцентується на неможливості 
ігнорування і применшення вимог верховенства права, навіть у складних умовах воєнного стану. Підкреслюється 
різний характер інформаційних прав людини (позитивні і негативні права), що зумовлює різницю у способах вста-
новлення меж їх обмеження. Оцінку запроваджуваних обмежень інформаційних прав пропонується здійснювати 
за методикою трискладового тесту, розкритою у рішеннях ЄСПЛ, а також на основі критеріїв відступу держав від 
зобов’язань щодо прав людини в умовах надзвичайних станів, визначених Rule of Law Checklist. 

На цих позиціях робиться висновок про відповідність Міжнародному праву прав людини і вимогам верхо-
венства права основних нормативно-правових актів українського законодавства, які встановлюють можливість 
обмежень прав людини в умовах воєнного стану. Водночас відзначається: важливість обґрунтованості додаткових 
обмежень тих інформаційних прав, обмеження яких в інтересах національної безпеки вже передбачено законом 
в звичайних умовах; недостатня юридична визначеність меж і механізмів обмежень негативних інформаційних 
прав (зокрема права на приватність в контексті захисту персональних даних); необхідність удосконалення законо-
давства щодо передбачуваності міри обмежень, принципів і конкретних суб’єктів їх застосування, розмежування 
сфер компетенції, юридичних процедур застосування обмежень.

Ключові слова: інформаційні права людини, обмеження прав людини, воєнний стан, верховенство права, пра-
вова визначеність.

Tykhomyrov O. O. PROBLEMS OF HUMAN INFORMATION RIGHTS’ RESTRICTION  
UNDER THE CONDITIONS OF MARITAL STATE IN UKRAINE

The article examines the problems of human information rights’ restriction due to the possibility of introducing additional 
restrictions within the martial law legal regime measures. The author's position is based on the presentation of human 
information rights as a relatively independent set of rights within the framework of the human rights’ system. This complex 
consists of both the recognized human rights of an informational nature (the right to freedom of thought and speech, the free 
expression of one's views and beliefs, the right to respect for personal and family life, and the right to secrecy of correspondence, 
telephone conversations, telegraphic and other correspondence), and the latest rights that are currently being established 
and will acquire their recognized legal boundaries in the future (digital rights). The problems of information rights’ restriction 
are considered from the standpoint of the interaction of the norms of International Human Rights Law and International 
Humanitarian Law, territoriality and extraterritoriality of their application under martial law conditions. Emphasis is placed 
on the impossibility of ignoring and belittling the requirements of the rule of law, even in the difficult conditions of martial law. 
The different nature of human informational rights (positive and negative rights) is emphasized, which causes the difference in 
the methods of establishing the limits of their restriction. It is proposed to evaluate the introduced restrictions on information 
rights using the method of the three-part test revealed in the decisions of the ECHR, as well as based on the criteria for states to 
deviate from their obligations regarding human rights in emergency situations defined by the Rule of Law Checklist.

Based on these positions, a conclusion is made about the compliance with International Human Rights Law 
and the requirements of the rule of law of the main normative legal acts of Ukrainian legislation, which establish 
the possibility of human rights’ restrictions under the martial law conditions. At the same time, it is noted: the importance 
of the validity of additional restrictions on those information rights, restrictions of which in the interests of national 
security are already provided for by law under normal conditions; insufficient legal definition of limits and mechanisms 
for limiting negative information rights (in particular, the right to privacy in the context of personal data protection); 
the need to improve the legislation regarding the predictability of the degree of restrictions, the principles and specific 
subjects of their application, the competence spheres’ delimitation, legal procedures for the restrictions application.

Key words: information human rights, human rights restrictions, martial law, rule of law, legal certainty.

Постановка проблеми. Введення в Україні 
правового режиму воєнного стану є свідченням 
наявності реальних загроз життю українсько-
го суспільства й держави, та відповідної зміни 

балансу приватних і публічних інтересів, що веде 
зокрема до необхідності вжиття законних заходів, 
пов’язаних з обмеженнями прав людини та відсту-
пом держави від своїх зобов’язань щодо них.
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Європейськими країнами в такому масшта-
бі обмеження прав людини ще на заявлялися. 
У цьому сенсі Україна вимушено стала новато-
ром формування європейського правового досвіду 
і має перспективи заявити свої лідерські позиції 
у захисті демократичних цінностей. 

До прав людини, які обмежуються в умовах 
воєнного стану належать визнані інформаційні 
права людини, що є відображенням ключових 
правових цінностей інформаційного суспільства. 
Це права, передбачені ст. 31, 32, 34 Конституції 
України – право на свободу думки і слова, на віль-
не вираження своїх поглядів і переконань, право 
на повагу до особистого і сімейного життя та пра-
во на таємницю листування, телефонних розмов, 
телеграфної та іншої кореспонденції. 

Водночас, в європейському правовому просто-
рі розвивається ідея «цифрових прав» (право на 
доступ до Інтернету, на комунікацію, на багатома-
нітність і свободу контенту, на цифрову ідентич-
ність, на набуття цифрових навичок, на доступ-
ність і надійність цифрових технологій тощо), 
що є сучасним проявом інформаційних прав. Їх 
просування поступово виходить на рівень загаль-
ноєвропейських декларацій [1; 2] із перспектива-
ми подальшого конституційного визнання. Най-
більш юридично розвинутим компонентом цього 
комплексу є право на захист персональних даних, 
через яке найчастіше реалізуються обмеження 
права на приватність.

Зважаючи на визначальну залежність сучас-
ного суспільства від інформаційних технологій, 
можливість обмеження інформаційних прав 
людини сьогодні викликає необхідність оцін-
ки таких обмежень з позицій верховенства пра-
ва в достатньо складних умовах нових викликів 
цивілізованій світовій спільноті, спричинених 
військовою агресією рф проти України. 

Аналіз останніх публікацій. З початком бойо-
вих дій на території України проблема запрова-
дження правового режиму воєнного стану, здійс-
нення заходів ним передбачених, та захист прав 
людини в цих умовах стали одним з пріоритетів 
для українських правників, що зумовило й науко-
ву активність в цьому напрямі. 

Засади досліджень обмежень прав людини у різ-
них надзвичайних умовах становлять положення 
теорії прав людини, що в українській правовій 
науці з позицій теорії і філософії права, правоохо-
ронної діяльності, кримінально-правового захи-
сту, практики міжнародних судів, розроблялися 
багатьма відомими українськими вченими-юри-
стами, серед яких О.М. Бандурка, С.П. Голова-
тий, Д.А. Гудима, М.І. Козюбра, А.М. Кучук, 
В.В. Лемак, С.І. Максимов, П.М. Рабінович, 
М.В. Савчин, В.М. Тертишник.

Безпосередньо проблемі обмеження прав 
людини в Україні в умовах воєнного стану свої 

роботи присвятили, зокрема, Ю.О. Фігель [3], 
О.В. Білоскурська та М.Д. Федорчук [4], С.О. Куз-
ніченко [5], А.С. Славко [6], І.М. Проць [7], 
М.В. Корнієнко [8], А.В. Левченко [9].

Наразі в оприлюднених роботах увага при-
діляється здебільшого конституційним засадам 
обмеження прав людини в умовах воєнного ста-
ну, відповідності законів, що визначають пра-
вовий режим воєнного стану, Конституції Укра-
їни та міжнародним стандартам прав людини, 
а також їх аналізу крізь призму правових позицій 
європейського суду з прав людини. Такий первин-
ний інтерес зумовлений надзвичайною важливіс-
тю і динамікою розгортання проблеми, а також 
відсутністю безпосереднього досвіду дій та ста-
лих механізмів обмеження прав людини в умовах 
широкомасштабної війни.

Але з продовженням правового режиму воєн-
ного стану фокус уваги має охопити не тільки 
важливі на початку війни задачі введення такого 
режиму, а й проблеми конкретизації обмежень 
кожного реально обмежуваного права, розмежу-
вання повноважень та встановлення балансу при-
ватного і публічного інтересу в процесі прийняття 
рішень щодо цих обмежень, їх обсягів, території 
застосування тощо, що має втілитися у відповід-
них нормативно-правових змінах.

Метою цієї статті є висвітлення проблеми нор-
мативного встановлення обмежень інформацій-
них прав людини в умовах воєнного стану в Украї-
ні, насамперед з позицій юридичної визначеності.

Результати дослідження. Загалом проблема 
об’єктивно необхідних обмежень прав людини 
в умовах воєнного стану має два формати вирішен-
ня правовими засобами, визнаними і підтримува-
ними цивілізованою світовою спільнотою – Між-
народне право прав людини (МППЛ) і Міжнародне 
гуманітарне право (МГП). 

Дія МППЛ в практиці міжнародних судів визна-
ється безперервною і екстериторіальною. МППЛ 
базується на міжнародних домовленостях щодо 
визнаних прав людини і передбачає обмеження 
цих прав на засадах верховенства права, зокрема 
законності і юридичної визначеності, із легітимною 
метою, припустимою в демократичному суспіль-
стві. Обмеження можуть мати, по-перше, потенцій-
ний характер (за наявності підстав можливе засто-
сування у звичайних умовах), що виходить із змісту 
окремих прав, визначених міжнародними актами 
з прав людини, по-друге, характер окремих обме-
жень, зумовлених надзвичайними ситуаціями, чим 
зокрема є офіційно оголошений воєнний стан. 

Приміром, зміст права кожної людини на віль-
не вираження своїх поглядів Міжнародний пакт 
про громадянські і політичні права нерозрив-
но пов’язує з можливістю законного обмеження 
задля «охорони державної безпеки, громадсько-
го порядку, здоров'я чи моральності населення» 
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(ст. 19). Водночас, відповідно до ст. 4 Пакту «під 
час надзвичайного становища в державі, при 
якому життя нації перебуває під загрозою і про 
наявність якого офіційно оголошується» держави 
можуть здійснювати відступ від своїх зобов’язань 
щодо прав людини, керуючись метою, яка в таких 
умовах багато в чому збігається з метою обмежень, 
визначеною у ст. 19. Тобто поняття «війна», хоча 
і не має усталеного тлумачення в міжнародному 
праві, очевидно охоплює всі згадані загрози, які 
й формують загальну легітимну мету обмежень 
в умовах воєнного стану, зумовлену надзвичайни-
ми потребами збереження життя нації.

Іншими словами, мета обмежень деяких прав 
людини в умовах воєнного стану, залежно від 
складності ситуації, певною мірою може бути 
досягнута і засобами розрахованими на звичай-
ний час. У такому разі, кожне запровадження 
додаткових обмежень прав людини, зумовлених 
вже надзвичайними умовами, вимагатиме оцін-
ки з позицій співмірності їх з метою, юридичної 
визначеності та інших вимог верховенства права. 

МГП сприяє забезпеченню балансу між гуман-
ним ставленням до людини і тимчасовою воєн-
ною необхідністю, здійснюючи захист і обмежен-
ня окремих прав людини залежно від суб’єктів 
(цивільних осіб і комбатантів), їх залучення до 
військових дій, території поширення збройного 
конфлікту тощо.

Норми МППЛ і МГП значно різняться, але 
переслідують єдину мету захисту прав людини, 
в процесі чого здійснюються і обмеження прав. 
МГП традиційно формується у вигляді об’єктив-
них норм поведінки держав і озброєних груп, 
а МППЛ виявляється в суб’єктивних правах кож-
ної людини і зобов’язаннях держави щодо них 
[10, с. 14–15].

З огляду на безперервність і екстериторіаль-
ність дії МППЛ, його одночасне застосування 
з МГП, яке конкретно застосовується лише в ситу-
аціях збройного конфлікту, створює проблему 
встановлення пріоритетності між цими зводами 
норм міжнародного права та, відповідно, проце-
дур і засобів обмеження прав людини, що розрахо-
вані на різні умови застосування. Подоланню цієї 
проблеми слугує принцип lex specialis, відповідно 
до якого у разі суперечності норм МППЛ і МГП, 
пріоритетність надаватиметься більш конкрети-
зованим і розрахованим на застосування до зброй-
них конфліктів нормам МГП, хоча однознач-
ної міжнародної практики щодо цього не існує. 
У будь-якому разі, застосування МППЛ і МГП має 
бути таким, щоб їх гарантії взаємодоповнювалися 
[10, с. 54–64].

Також безперервність застосування МППЛ не 
дає змоги відступати від засад юридичної визначе-
ності щодо обмежень прав людини та посилатися 
виключно на принципи МГП на всій території, 

охопленій воєнним станом. Застосування норм 
МГП як lex specialis, в такому разі, можливе тіль-
ки на території безпосереднього ведення бойових 
дій – там де органами управління мирного часу 
втрачено контроль ситуації.

Оскільки у зв’язку з повномасштабним військо-
вим вторгненням рф в Україну 24 лютого 2022 року 
правовий режим воєнного стану оголошено на всій 
території України, то проблема захисту прав люди-
ни, зокрема основних інформаційних прав, в цій 
ситуації зумовлюються не тільки можливими супе-
речностями між нормами МППЛ і МГП, а й дина-
мікою зміни території бойових дій де пріоритетним 
є МГП, та безпрецедентно посилюється системним 
нехтуванням рф будь-якими міжнародними домов-
леностями щодо прав людини. 

Аналіз міжнародного права, практики міжна-
родних судів, положень Конституції України та від-
повідних тлумачень Конституційного Суду Укра-
їни свідчать про слідування ідеям верховенства 
права, вже систематизованих Венеційською Комі-
сією у вигляді низки критеріїв і показників «Rule 
of Law Checklist» [11]. Стосовно обмежень прав 
людини це можна інтерпретувати як систему прин-
ципів морально-етичного і формально-юридичного 
характеру, а саме: передбаченість законом; обґрун-
тованість і легітимність мети обмежень; баланс 
публічних і приватних інтересів; пропорційність 
(домірність) обмежень; спрямованість на забез-
печення основоположних цінностей суспільства; 
повага до свободи й гідності людини; відповідність 
іншим засадам верховенства права, зокрема прин-
ципам недискримінації (за ознакою раси, кольору 
шкіри, статі, мови, релігії чи соціального похо-
дження), справедливості, захищеності тощо. 

Однією з відправних позицій оцінки обме-
жень прав людини є вимога юридичної визначено-
сті – обмеження встановлюються законом, закон 
має бути доступним, а застосування обмежень на 
практиці припустиме лише за умови їх передбачува-
ності [12; 13]. Водночас, верховенству права має від-
повідати діяльність публічної влади, суб’єкти якої, 
здійснюючи свої повноваження, реалізують можли-
ві обмеження прав людини, встановлені законом. 
Зокрема не припустимі зловживання, непропорцій-
ні обмеження, надмірний формалізм, невідповід-
ність балансу прав та інтересів [14, с. 8–9]. 

В умовах правового режиму воєнного стану, 
через утворення нових владних суб’єктів і опера-
тивну зміну розподілу повноважень, можливості 
застосування державного примусу на розсуд адмі-
ністрації збільшується, що за відсутності належ-
ного контролю створює передумови для можли-
вих порушень прав людини. 

У цьому контексті проблема правової визначе-
ності повноважень відповідних суб’єктів, обсягів 
і процедур запроваджених обмежень прав людини 
постає дуже гостро. Ця проблема додатково поси-
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люється в контексті обмеження інформаційних 
прав, які, по-перше, є різними за характером (як 
позитивні, так і негативні) та механізмами забез-
печення, по-друге, нові інформаційні права ще не 
мають усталеного юридичного змісту, що усклад-
нює дотримання принципу пропорційності обме-
жень, і, по-третє, свобода інформації, є визнаним 
ООН критерієм здійснення усіх прав людини. Тому 
обмеження інформаційних прав в сучасному інфор-
маційному суспільстві безпосередньо впливає на 
можливості реалізації усіх інших прав людини. 

Ведення Україною захисту своїх територій від 
масштабної збройної агресії рф продемонструва-
ло, що в цих складних умовах ефективна реаліза-
ція низки інформаційних прав, (зокрема доступу 
цивільного населення та Сил оборони до Інтер-
нету і цифрових технологій, надійної комуніка-
ції), здатна істотно впливати на хід бойових дій, 
не тільки згуртовуючи і мотивуючи, а й сприяти 
виявленню та знищенню окупаційних військ, 
а також фіксації військових злочинів.

Отже значення відповідності обмежень інфор-
маційних прав людини засадам міжнародного 
права і принципам верховенства права, навіть 
в умовах воєнного стану, в правовій демократич-
ній державі не може ні ігноруватися, ні примен-
шуватися.

Конституційний Суд України тлумачить обме-
ження прав людини здебільшого як «звуження змі-
сту та обсягу конституційних прав і свобод» [15].

Імовірно через особливості такого формулю-
вання в українській науковій літературі обме-
ження прав людини часто-густо подаються 
в контексті зменшення можливостей особи щодо 
певного обсягу дій, обмеження її поведінки. 
Зокрема, Ю.О. Фігель вважає, що обмеженнями 
прав і свобод людини та громадянина є «…заборо-
ни, які покликані змінити поведінку особи через 
обмеження суб’єктивного права» [16, с. 223], що 
підтримується іншими дослідниками [6; 9]. 

Дійсно «заборона» є способом правового регу-
лювання, який розраховано на обмеження певної 
поведінки людини в частині сукупності неприпу-
стимих її дій (вчинків), тобто певної активності. 
Проте активна форма поведінки властива тільки 
позитивним правам. Обмеження негативних прав 
виявляється в іншому, оскільки зміст цих прав 
визначається не поведінкою людини як носія пра-
ва, а обов’язками інших суб’єктів щодо нього.

Юридичні межі прав людини негативного 
характеру базуються на невтручанні у ці права, 
або ж на можливості особи зберігати певну авто-
номію (приміром, у приватному житті). Обмежен-
ня негативного права можна інтерпретувати як 
збільшення можливостей щодо зовнішнього втру-
чання з боку держави, що здійснюється не заборо-
нами, спрямованими на встановлення рамок пове-
дінки носія права, а розширенням повноважень, 

збільшенням кількості суб’єктів, уповноважених 
законом здійснювати діяльність, яка обмежує 
такі права людини.

Таким чином, обмеження позитивного права 
виявляється у звуженні його юридичних меж, 
а негативного – в законному розширенні меж 
втручання в це право з боку держави, що в повній 
мірі стосується обмежень інформаційних прав. 
При цьому, через специфіку методів державної 
діяльності якою обмежуються негативні інфор-
маційні права (передусім, право на приватність), 
такі обмеження здебільшого залишаються при-
хованими від особи, права якої обмежуються, що 
на практиці ускладнює контроль їх легітимності 
і пропорційності. 

Запровадження будь-яких обмежень прав 
людини має ґрунтуватися на відповідних уяв-
леннях про їх допустимість. Виходячи з ідеї про 
те, що держава зобов’язана поважати, захищати 
і забезпечувати права людини, зокрема спрощува-
ти їх здійснення, МППЛ сформувало низку засад, 
які дають змогу оцінювати правомірність обме-
жень прав людини в кожному конкретному випад-
ку, зокрема і щодо інформаційних прав людини 
в умовах воєнного стану. 

Так, для аналізу умов виправданості втручання 
ЄСПЛ у своїй практиці використовує так званий 
«трискладовий тест», елементами якого є відповіді 
на запитання: 1) чи здійснене втручання згідно із 
законом, що включає відповідність вимогам якості 
закону у світлі практики ЄСПЛ; 2) чи відповідає 
втручання законній (легітимній) меті; 3) чи є втру-
чання необхідним в демократичному суспільстві.

Інтерпретацію критеріїв відступу від зобов’я-
зань щодо прав людини в надзвичайних ситуаці-
ях в межах принципу «згідно з законом» містить 
система показників «Rule of Law Checklist». 
Такими критеріями є: наявність особливих при-
писів національного права, що застосовуються до 
надзвичайних станів, із відповідними відступами 
від зобов’язань з прав людини; встановлені під-
стави запровадження обмежень (обставини і кри-
терії); заборона на відступ від зобов’язань за пев-
ними правами навіть за надзвичайних ситуацій; 
співмірність (пропорційність) способів відступу 
в контексті гостроти потреб ситуації, її тривало-
сті, умов та обсягу; обмеженість можливостей 
виконавчої влади відступати від звичайного роз-
поділу повноважень; парламентський контроль 
та судовий нагляд щодо дії та тривалості надзви-
чайного стану і щодо обсягу будь-якого відступу 
в його рамках [11, с. 19] .

Саме ці ідеї сьогодні є базисом методики оцін-
ки заходів з обмеження прав людини в сучасних 
європейських демократичних державах, до яких 
належить Україна. Тому відповідність україн-
ського законодавства вимогам МППЛ та євро-
пейським стандартам прав людини має критично 
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осмислюватися в складних умовах воєнного часу 
з метою удосконалення законодавства в контексті 
юридичної виваженості обмежень прав людини, 
зокрема інформаційних прав, та формування від-
повідного європейського досвіду, в якому Україна 
буде новатором і зразком.

Так, ст. 8 «Заходи правового режиму воєнно-
го стану» Закону України «Про правовий режим 
воєнного стану» надає військовому командуванню 
та військовим адміністраціям (у разі їх утворен-
ня) повноваження запроваджувати низку заходів 
в межах допустимих тимчасових обмежень прав 
людини, зокрема інформаційних прав, закріпле-
них ст. 31, 32, 34 Конституції України. 

Серед цих заходів є такі, що можуть обмежу-
вати право людини на свободу думки і слова, на 
вільне вираження своїх поглядів і переконань 
(позитивне право, яке ґрунтується на свободі 
дій) шляхом звуження можливостей і здійснення 
додаткового контролю інформаційної діяльності, 
а саме: 1) заборона проведення мирних зборів, 
мітингів, походів і демонстрацій, інших масових 
заходів (п. 8 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про пра-
вовий режим воєнного стану»); 2) упорядкування 
інформаційної діяльності різних суб’єктів відпо-
відно до умов воєнного часу, зокрема щодо вико-
ристання їх матеріально-технічних можливостей 
(місцевих радіостанцій, телевізійних центрів, 
друкарень) для військових потреб і проведення 
роз’яснювальної роботи, а також можливість забо-
рони передавання інформації через комп’ютер-
ні мережі та використання приймально-переда-
вальних радіостанцій особистого і колективного 
користування (п. 11, 12 ч. 1 ст. 8 Закону України 
«Про правовий режим воєнного стану»).

Прикладом безпосередньої реалізації і конкре-
тизації обмежень інформаційних прав людини 
в межах цих заходів є встановлена військовим 
командуванням і офіційно оголошена тимчасова 
заборона використання автомобільних реєстрато-
рів з метою протидії розголошенню критично важ-
ливої в воєнних умовах інформації.

Слід зауважити, що характер встановлення рамок 
допустимої інформаційної діяльності мають також 
додаткові заборони запроваджені Кримінальним 
кодексом України у зв’язку з удосконаленням пра-
вового регулювання в умовах воєнного стану, зокре-
ма щодо колабораціонизму (ст. 1111 Кримінального 
кодексу України) та несанкціонованого поширення 
інформації про дії Сил оборони (ст. 1142 Криміналь-
ного кодексу України). Однак, в цьому разі, такі 
законодавчі новели є засобами кримінально-право-
вої охорони і їх необхідно вважати не обмеження-
ми права людини на свободу вираження поглядів 
і переконань, а уточненням (фіксацією) юридичних 
меж цього права в умовах воєнного або надзвичай-
ного стану, які і визначають рівний незмінний для 
всіх масштаб інформаційної свободи.

Обмеження прав людини негативного характе-
ру, якими є право на повагу до приватного і сімей-
ного життя та право на таємницю листування, 
телефонних розмов, телеграфної та іншої корес-
понденції (ст. 31, 32 Конституції України), в наяв-
них нормативних умовах вже не будуть такими 
явними і передбачуваними, оскільки межі і спо-
соби обмежень цих прав безпосередньо не випли-
вають із системи заходів правового режиму воєн-
ного стану, визначених Законом України «Про 
правовий режим воєнного стану». Відповідно, 
якщо обмеження цих прав дійсно застосовуються 
як додаткові в умовах правового режиму воєнно-
го стану, а не тільки залишаються можливими 
відповідно до переліку потенційно обмежуваних 
прав, оцінка їх правомірності може бути доволі 
неоднозначною.

Невизначеною також є ситуація щодо про-
порційності обмеження нових неконституалізо-
ваних інформаційних прав, які наразі не мають 
визнаних юридичних меж, хоча очевидно можуть 
обмежуватися заходами правового режиму воєн-
ного стану, як, приміром, ключове з «цифрових 
прав» – право на доступ до Інтернету.

Висновки. Таким чином, інформаційні права 
людини в умовах воєнного стану можуть обмежу-
ватися, що зумовлено об’єктивами потребами збе-
реження життя нації, у зв’язку з чим пропонують-
ся такі зауваження.

1. В умовах правового режиму воєнного стану 
в Україні МППЛ діє безперервно на всій терито-
рії. Його вимоги щодо запровадження обмежень 
інформаційних прав людини мають виконува-
тися, що є показником підтримки Україною ідеї 
прав людини як фундаментальної цінності. Засто-
сування МГП в процесі обмежень таких прав мож-
ливе тільки як lex specialis на окремих територіях 
безпосередніх бойових дій.

В обох випадках ідея обмежень ґрунтується на 
принципі балансу приватних і публічних інтересів, 
тому легітимна мета обмеження інформаційних 
прав, які у своєму нормативному змісті вже мають 
зафіксовану можливість обмежень у звичайних 
умовах (ч. 2 ст. 32, ч. 3 ст. 34 Конституції Украї-
ни), може збігатися з метою обмеження цього права 
в надзвичайних умовах, що вимагає належної оцін-
ки доцільності, обґрунтованості і пропорційності 
встановлення й застосування додаткових обмежень. 

2. Виходячи з умов трискладового тесту і критері-
їв відступу від зобов’язань щодо прав людини в над-
звичайних ситуаціях (згідно з Rule of Law Checklist), 
можна констатувати, що критеріям юридичної 
визначеності, насамперед в контексті доступності 
(відомості), зрозумілості і передбачуваності, відпо-
відають ключові нормативно-правові акти – Закон 
Украйни «Про правовий режим воєнного стану», 
Указ Президента України «Про введення правово-
го режиму воєнного стану», в яких встановлюється 
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сама можливість обмеження певних прав, а також 
основні заходи правового режиму воєнного стану. 

При цьому питання щодо міри (співмірності) 
обмежень, принципів і конкретних суб’єктів їх 
застосування, розмежування сфер компетенції, 
юридичних процедур, що забезпечать законність 
і гарантії захисту під час обмежень інформацій-
них прав, часто-густо залишаються без точної від-
повіді. Передусім це стосується права на захист 
персональних даних як компоненту права на при-
ватність (ч. 2 ст. 32 Конституції України), можли-
вість обмеження якого в інтересах національної 
безпеки передбачена і у звичайних умовах.

3. Проблема просування нових інформаційних 
прав (цифрових прав), що не набули визнаних Кон-
ституцією юридичних меж, та виконання держа-
вою зобов’язань щодо них, які ще не мають уста-
лених стандартів в міжнародному праві, в умовах 
воєнного стану з об’єктивних причин посилюється. 

Проте, продемонстрована в цих складних умовах 
прихильність української влади основним демо-
кратичним цінностям, зокрема принципу поваги 
до прав людини, певною мірою компенсує недоско-
налість законодавства, спричинену необхідністю 
прийняття оперативних воєнних рішень. Водночас 
виваженість таких рішень як з точки зору змісту, 
так і юридичної техніки, має залишатися серед прі-
оритетів та зумовлювати своєчасні кроки з удоско-
налення відповідних положень законодавства.

Сьогодні Україна має можливість не тільки захи-
стити свою незалежність та світові демократичні 
цінності, а й бути центром формування практики 
управління державою в умовах повномасштабної 
війни XXI століття. Отриманий таким чином дос-
від, що базується на європейських правових прин-
ципах і ідеалах, буде підтвердженням цивілізова-
ності Української держави та її лідерської позиції 
з подолання новітніх викликів світовому суспільно-
му порядку та мирному існуванню людства.
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ПРО РОЛЬ І МІСЦЕ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ У ВИПРАВЛЕННІ ЗАСУДЖЕНИХ В УКРАЇНІ

У даній науковій статті здійснено аналіз форм і засобів громадського контролю, який здійснюється у сфері виконання 
покарань України, та, виходячи з його результатів, запропоновані науково обґрунтовані заходи, спрямовані на усунення 
існуючих у зв’язку з цим проблем та удосконалення правового механізму з питань, що стосуються ролі і місця зазначено-
го виду соціального моніторингу у змісті кримінально-виконавчої діяльності щодо виправлення засуджених.

Зокрема, встановлено, що серед визначених у кримінально-виконавчому законодавстві України основних 
засобів виправлення та ресоціалізації засуджених мова ведеться лише про громадський вплив на цих осіб, що 
змістовно не співвідноситься з терміном «громадський контроль», позаяк, виходячи з їх етимологічного значення 
та соціально-правової природи, це є різні види суспільної діяльності.

Крім цього, доведено, що звуження на законодавчому рівні змісту предмета громадського контролю (а, це – 
тільки права засуджених до певних (а, не всіх) видів покарань) привело на практиці до утворення детермінант, 
які вкрай негативно впливають на процес виконання – відбування покарань, а також знижують потенційні мож-
ливості громадськості (громадських об’єднань та їх уповноважених представників) щодо її участі таким чином 
у передбачених законом випадках в діяльності органів і установ виконання покарань у ході реалізації на практиці 
однойменного принципу кримінально-виконавчого законодавства, виконання і відбування покарань.

Для нейтралізації, блокування, усунення тощо вказаної детермінанти у цій роботі розроблені відповідні запо-
біжні заходи.

Зокрема, доведена необхідність віднесення до критеріїв оцінки ефективності здійснення громадського контро-
лю за процесом виконання – відбування покарань тим із них, що пов'язаний з результативністю діяльності, роллю 
і місцем даного виду соціального моніторингу у виправлені засуджених.

Ключові слова: виправлення; громадський вплив; громадський контроль; засуджений; персонал органів і уста-
нов виконання покарань; сфера виконання покарань; ефективність; процес виконання – відбування покарань.

Garasim P. S. ABOUT THE ROLE AND PLACE OF PUBLIC CONTROL IN THE CORRECTION OF CONVICTS  
IN UKRAINE

This scientific article analyzes the forms and means of public control, which is carried out in the sphere of execution 
of punishments in Ukraine, and, based on its results, scientifically based measures are proposed, aimed at eliminating 
the existing problems in this connection and improving the legal mechanism on issues concerning the role and place 
of the specified type of social monitoring in the content of criminal-executive activities regarding the correction of convicts.

In particular, it was established that among the main means of correction and resocialization of convicts defined in 
the criminal and executive legislation of Ukraine, we are talking only about public influence on these persons, which 
does not meaningfully correlate with the term "public control", because, based on their etymological meaning and social 
legal nature, these are different types of social activity.

In addition, it has been proven that the narrowing of the content of the subject of public control at the legislative level 
(and, it is only the rights of convicts to certain (but not all) types of punishments) has led in practice to the formation 
of determinants that have an extremely negative impact on the process of execution – the serving of punishments , 
as well as reduce the potential opportunities of the public (public associations and their authorized representatives) 
regarding their participation in this way in the cases provided for by law in the activities of bodies and institutions for 
the execution of punishments during the implementation in practice of the principle of the same name of the criminal 
law enforcement, execution and serving of punishments.

In order to neutralize, block, eliminate, etc., the specified determinant, appropriate preventive measures have been 
developed in this work.

In particular, it has been proven the need to include among the criteria for evaluating the effectiveness of public 
control over the process of execution – the serving of punishments, which is related to the effectiveness of activities, 
the role and place of this type of social monitoring in the correction of convicts.

Key words: correction; public influence; public control; condemned; personnel of bodies and institutions for 
the execution of punishments; the scope of execution of punishments; efficiency; the execution process – the serving 
of punishments.
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Постановка проблеми. Результати вивчення 
різноманітних джерел, що стосуються здійснення 
громадського контролю у сфері виконання пока-
рань України (нормативно-правових актів; док-
тринальних розробок, статистичних даних тощо), 
свідчать про те, що у силу змістовного обмеження 
його предмета та зведення даного виду соціально-
го моніторингу тільки до визначення стану дотри-
мання прав засуджених під час виконання кримі-
нальних покарань, і лише щодо певних, а не всіх, 
покарань (позбавлення волі; арешту та обмеження 
волі), на практиці це приводить до односторонньої 
та формальної оцінки його результатів та ігнору-
вання, по суті, значних потенційних можливо-
стей громадськості у забезпеченні процесу вико-
нання – відбування покарань, зокрема такої її 
складової та невід’ємної змістовної частини, як 
виправлення засуджених.

Важливість вирішення означеного питання 
обумовлено необхідністю реалізації визначених 
у законі завдань і досягнення в повному об’ємі 
мети кримінально-виконавчого законодавства 
України (ст. 1 Кримінально-виконавчого кодек-
су (КВК)), а також підвищення ролі і місця всіх 
учасників кримінально-виконавчих правовідно-
син, включаючи громадськість, у змісті процесу 
виправлення засуджених.

Додатковим аргументом щодо актуальності 
та практичної значущості вирішення на науково-
му рівні означеної проблематики є той стан кри-
мінально-виконавчої діяльності який склався 
в Україні на протязі 1991–2022 р. р. та на що офі-
ційно акцентовано увагу законодавців, практи-
ків, учених і громадськості у сучасних державних 
програмах [1].

У таких умовах, без сумніву, по-новому варто 
підійти й до використання потенційних можли-
востей громадського контролю щодо його застосу-
вання відносно оцінки процесу виправлення засу-
джених та в цілому – змісту діяльності, пов’язаної 
з виконанням та відбуванням покарань в Україні.

Саме з цих міркувань, метою даної наукової 
статті є з’ясування соціально-правової природи 
громадського контролю, його ролі та місця у меха-
нізмі виправлення засуджених, з урахуванням 
у зв’язку з цим їх потенційних можливостей.

У свою чергу, головним завданням цієї роботи 
є розробка науково обґрунтованих заходів, спря-
мованих на усунення існуючих з цього приводу 
проблем та удосконалення правових засад здійс-
нення громадського контролю у сфері виконання 
покарань України.

Аналіз останніх досліджень. Результати 
вивчення наукової літератури свідчать про те, що 
досить активно розробкою питань, які стосуються 
досліджуваної у цій статті проблематики, займа-
ються такі учені, як: К. А. Автухов, О. М. Бандур-
ка, Є. Ю. Бараш, О. А. Гритенко, О. М. Джужа, 

О. Г. Колб, В. Я. Конопельський, І. М. Копотун, 
С. Ю. Лукашевич, К. Ф. Погребна, М. С. Пузи-
рьов, А. Х. Степанюк, І. С. Яковець та ін.

Поряд з цим, варто звернути увагу на той факт, 
що досі на доктринальному рівні питання щодо 
ролі та місця громадського контролю у виправлен-
ні засуджених в Україні досліджено недостатньо, 
що й стало вирішальним при обранні теми даної 
наукової статті.

Виклад основного матеріалу. У ч. 3 ст. 6 КВК 
України одним з основних засобів виправлення 
та ресоціалізації засуджених законодавець визна-
чив громадський вплив, не пояснивши при цьому, 
у чому він полягає та у яких формах виражається 
на практиці.

Така правова прогалина [2, с. 271], як свідчить 
сучасний стан кримінально-виконавчої діяль-
ності в Україні, не тільки негативно впливає на 
ефективність даного виду діяльності громадськос-
ті у сфері виконання покарань, але й породжує 
низку питань і проблем, що стосуються можливо-
стей здійснення громадського контролю у цілому 
за процесом виконання – відбування покарань.

На жаль, у наукових джерелах також не 
дано визначення поняття «громадський вплив», 
а лише роз’яснено напрям його застосування, що 
теж можна віднести до детермінант, які негативно 
впливають на результативність зазначеного виду 
соціального моніторингу.

Зокрема, в одному з перших науково-практич-
них коментарів до КВК України з цього приводу 
було зазначено, що громадський вплив на засу-
джених здійснюється шляхом участі громадських 
об’єднань або їх уповноважених осіб в діяльність 
органів та УВП у різних формах: сприяння персо-
налу ДКВС України в організації виховної роботи 
на всіх рівнях правовідносин, суб’єктами яких 
є особи, що відбувають кримінальні покарання; 
організація шефства над засудженими, які відно-
сяться до важковиховуваних; т. ін. [3, с. 32], що, 
звичайно, до громадського контролю у прямому 
сенсі віднести не можна.

Такий висновок, крім цього, витікає із змісту 
слова «вплив», яке означає дію, яку певна особа 
чи предмет або явище виявляє стосовно іншої осо-
би чи предмета [4, с. 103] (у контексті досліджува-
ної проблематики – дії громадськості щодо засу-
джених з метою їх виправлення та ресоціалізації). 
При цьому варто мати на увазі, що дії громад-
ських об’єднань або їх законних представників 
такого характеру не мають обов’язку щодо пись-
мового оформлення результатів своєї діяльності, 
що, наприклад, є невід’ємною частиною процесу 
контролю, який здійснюється визначеними на 
нормативно-правовому рівні суб’єктами [5].

Натомість, слово «контроль» тлумачиться 
на доктринальному рівні (на жаль, у законодав-
чих та інших нормативно-правових актах його 
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поняття не сформульовано) [5] як перевірка 
(франц. contro’le – перевірка; від старофранц. 
controle-ro’le – список, що має дублікат для пере-
вірки) виконання законів, рішень тощо [6, с. 323].

Як з цього приводу слушно зробив висновок 
В. М. Гаращук, будь-яке рішення, будь-яка дія 
у сфері державного управління (у даному випад-
ку – участі громадськості у діяльності органів 
та УВП шляхом громадського впливу на засудже-
них) закінчується контролем за їх виконанням, 
інакше вони не матимуть сенсу [7, с. 269].

Отже, у тому юридичному аспекті, в якому 
законодавець вжив правові категорії «громад-
ський вплив» (ч. 3 ст. 6 КВК) та «громадський кон-
троль (ч. 2 ст. 25 даного Кодексу), можна констату-
вати, що вони є не тотожними, позаяк спрямовані 
на виконання громадськістю різних функцій, тим 
більше, що і з етимологічної точки зору вказані 
кримінально-правові терміни також не відносять-
ся до одного й того ж синонімічного ряду.

Поряд з цим, як видається, слід визнати, що 
у сфері виконання покарань зазначені види діяль-
ності громадськості поміж собою взаємозв’язані 
та постійно взаємодіють, маючи у зв’язку з цим 
один і той самий об’єкт як впливу, так і контролю. 
Так, приймаючи участь у реалізації адміністра-
цією органів і УВП заходів виховного характеру 
та вчиняючи таким чином громадський вплив на 
засуджених (ст. ст. 123–128-1 КВК), громадські 
об’єднання та їх уповноважені представники ство-
рюють відповідні умови для проведення у подаль-
шому більш предметного та цілеспрямованого 
здійснення громадського контролю за дотриман-
ням прав засуджених під час виконання кримі-
нальних покарань, такого ж соціального контро-
лю з боку відомчих вищестоящих структур ДКВС 
України (ст. 23 КВК) та прокурорського нагляду 
(ст. 22 цього Кодексу та ст. 26 Закону України 
«Про прокуратуру»).

З цього випливає, що закріплені у КВК різні 
види діяльності громадськості у сфері виконан-
ня покарань, хоча й мають змістовні відмінності 
у сенсі правової спрямованості та характеру вчи-
нюваних дій, співвідносяться у даному випад-
ку як однотипні правові інститути кримі-
нально-виконавчого законодавства, де участь 
громадськості у передбачених законом випадках 
у діяльності органів і установ виконання покарань 
(ст. 5 КВК) виступає загальним кримінально-ви-
конавчим явищем, а здійснення громадського 
впливу (ч. 3 ст. 6 даного Кодексу) та громадського 
контролю (ч. 2 ст. 25 цього ж Кодексу) – специфіч-
ними явищами.

Як з зв’язку з цим слушно зауважив А. Х. Сте-
панюк, концепція виконання покарання відкри-
ває перспективу конвергентності (зближення) 
[8], справді наукового, істинного правопізнання 
екзекутивної (кримінально-виконавчої) [4, с. 206] 

діяльності органів та установ виконання пока-
рань, а теорія кримінально-виконавчого права, 
що зараз створюється, є не окремим напрямом, 
не школою, а новим історичним етапом, що від-
криває все більше можливостей для збагнення 
сутності і змісту процесів виконання і відбування 
покарань [9, с. 135] (у контексті досліджуваної 
проблематики – щодо з’ясування, зокрема, ролі 
та місця громадського контролю у виправлені 
засуджених).

Більш того, на переконання зазначеного ученого 
(і це не викликає заперечень), специфіка теоретич-
них понять (як у даному випадку – співвідношення 
вжитих у кримінально-виконавчому законодавстві 
однокорінних термінів, ключовим словом у яких 
є «громадськість») полягає в тому, що вони не 
можуть бути виведені безпосередньо з досвіду, поза-
як вони виражають сутність вищого порядку і явля-
ють собою більш адекватне відображення об’єктив-
ного світу, чим емпіричні дані [9, с. 117].

Якщо вказаний та інші методологічні підхо-
ди з питань, що є предметом цієї наукової статті 
[10, с. 223-230] застосувати до з’ясування потен-
ційних можливостей громадського контролю 
у соціально-правовому механізмі виправлення 
засуджених в Україні, то можна вивести наступні 
шляхи і засоби удосконалення даного виду соці-
ального моніторингу, а саме:

1. Здійснення заходів законодавчого характеру.
Зокрема, логічно було б ст. 6 КВК доповнити 

ч. 5 такого змісту:
«За процесом виправлення і ресоціалізації 

засуджених здійснюється державний і громад-
ський контроль, результати якого враховуються 
при оцінці ефективності кримінально-виконавчої 
діяльності окремо взятого органу і установи вико-
нання покарань».

2. Здійснення заходів організаційного спряму-
вання.

Сутність даного підходу полягає у тому, щоб 
громадські об’єднання уповноважували своїх 
представників при здійсненні у сфері виконання 
покарань функцій, не пов’язаних з соціальним 
моніторингом (у ході відвідування УВП; реаліза-
ції відповідних заходів громадського впливу на 
засуджених; участі громадськості в інших видах 
діяльності органів і УВП; т. ін.) виявляли інфор-
мацію, яка стосується стану дотримання прав, 
законних інтересів і свобод як засуджених, так 
і персоналу ДКВС України, а також інших учас-
ників кримінально-виконавчих відносин (близь-
ких родичів засуджених; представників органів 
місцевого самоврядування; підприємств, установ, 
організації тощо) [11, с. 230].

При цьому, для створення реальних право-
вих гарантій діяльності громадськості з означе-
них питань варто було б ст. 24 КВК доповнити 
ч. 8 наступного змісту:
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«У ході відвідування установ виконання пока-
рань всі суб’єкти, які вказані у даній статті, впра-
ві збирати та використовувати у визначеному 
в законі порядку інформацію публічного харак-
теру щодо стану дотримання прав, законних інте-
ресів і свобод як засуджених і персоналу органів 
і установ виконання покарань, так і щодо інших 
учасників кримінально-виконавчої діяльності».

3. Здійснення заходів методологічного спряму-
вання.

Зміст зазначеного підходу обумовлений необ-
хідністю підвищення рівня представників гро-
мадських об’єднань з питань, що пов’язані з мето-
дологією проведення громадського контролю.

Цікавими у зв’язку з цим можна назвати, 
зокрема, Керівні положення щодо застосуван-
ня стандартів ефективного розслідування фактів 
жорстокого поводження (так звані «Керівні прин-
ципи») та пояснювальна записка до них, які, як 
вірно вважає Е. Сванідзе, можуть бути з користю 
застосовані на інших напрямах, таких як пенітен-
ціарна система, а також по відношенню до проце-
дур захисту прав людини [12, с. 7–8].

4. Здійснення кваліфікованої процедури добо-
ру до визначених у законі суб’єктів здійснення 
громадського контролю за процесом виконан-
ня – відбування покарань (спостережних комі-
сій та піклувальних рад при виховних колоніях) 
(ч. 2 ст. 25 КВК).

Зокрема, серед основних проблем у діяльності 
спостережних комісій деякі дослідники називають:

а) неналежну підготовку членів спостережних 
комісій щодо використання наданих їм повнова-
жень;

б) відсутність єдиної інформаційної системи, 
яка б дозволила використовувати на практиці дос-
від інших спостережних комісій;

в) формальне ставлення окремих спостереж-
них комісій до виконання поставлених завдань 
[13, с. 8].

Саме тому, на переконання фахівців з означе-
ної проблематики (і варто з цим погодитись) дуже 
важливо для кожного представника громадських 
об’єднань мати кваліфіковані знання, що пов’яза-
ні з діяльністю з питань здійснення громадського 
контролю у сфері виконання покарань, та дотри-
муватись у зв’язку з цим вироблених на науковому 
рівні відповідних рекомендацій [13, с. 120–166].

Більш того, не менш важливим компонентом, 
який має пряме відношення до процесу виправ-
лення засуджених, є, без сумніву, сутнісне розу-
міння цими суб’єктами соціального моніторингу 
змісту поняття «громадський контроль у сфері 

виконання покарань», яке сформульовано на док-
тринальному рівні [14, с. 352–359].

Висновки. Таким чином, отримані у ході дано-
го дослідження результати, що стосуються ролі 
і місця громадського контролю у виправленні 
засуджених в Україні, дозволяють констатувати, 
що цей вид соціального моніторингу має значні 
потенційні можливості щодо підвищення рівня 
його ефективності, які закріплені на законодав-
чому та правозастосовному рівнях та обумовлені 
необхідністю приведення зазначеного виду сус-
пільної діяльності в нашій державі до кращих 
зарубіжних практик і міжнародних керівних 
принципів з досліджуваної проблематики.
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ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ'ЄКТ САМОВІЛЬНОГО ЗАЛИШЕННЯ 
ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ ЧИ МІСЦЯ СЛУЖБИ

Стаття присвячена розкриттю ознак спеціального суб'єкта кримінального правопорушення, передбаченого ст. 
407 Кримінального кодексу України – військовослужбовця.

Процитовано положення Кримінального кодексу України, які визначають види військовослужбовців, що 
можуть бути суб'єктами кримінального правопорушення, передбаченого ст. 407 Кримінального кодексу України. 
Зазначено, які види військової служби може проходити військовослужбовець. Констатовано факт розширення кола 
суб'єктів, передбачених ст. 407 Кримінального кодексу України, шляхом внесення змін до законодавчих актів. 

Визначено законодавчо регламентовані моменти початку, призупинення і закінчення проходження військової 
служби. Проаналізовано теоретичні аспекти часу виникнення військово-службових відносин. Доведено, що фак-
тичною підставою їх виникнення за контрактом є наявність юридичного факту, пов'язаного з початком військової 
служби. Аргументовано, що факт прийняття Військової присяги юридичного значення для визнання особи вій-
ськовослужбовцем не має та не пов’язується із набуттям особою статусу військовослужбовця. Для встановлення 
суб’єкта кримінального правопорушення, передбаченого ст. 407 Кримінального кодексу України, не має значен-
ня факт прийняття чи неприйняття ним Військової присяги.

Зазначені законодавчі та теоретичні підстави закінчення військової служби, якими в теорії кримінального 
права слід вважати сукупність умов та юридичних фактів, що настають у послідовному порядку та юридично 
закріплюються у відповідному нормативно-правовому акті. 

Вказано, що початок військової служби, а також закінчення військово-службових правовідносин залежить 
від способу залучення громадян до військової служби і завершується виключенням зі списків особового складу 
військової частини на підставі акту і взяття на військовий обліку відповідному державному органі. 

Проаналізовані сукупні ознаки військовослужбовця. Зроблено висновок, що військовослужбовець має відпо-
відне правове становище (правовий статус), що складає сутність військово-службових правовідносин.

Ключові слова: військові кримінальні правопорушення, суб'єкт кримінального правопорушення, військово- 
службовець, початок військової служби, припинення військової служби. 

Lenda O. V. A MILITARY SERVICEMAN AS A SPECIAL SUBJECT OF VOLUNTARY LEAVE  
FROM THE MILITARY UNIT OR PLACE OF SERVICE

The article is devoted to revealing the characteristics of a special subject of a criminal offense provided for in Art. 
407 of the Criminal Code of Ukraine – military serviceman.

The provisions of the Criminal Code of Ukraine, which determine the types of military personnel who may be 
subjects of the criminal offense provided for in Art. 407 of the Criminal Code of Ukraine. It is specified what types 
of military service a serviceman can undergo. The fact of expansion of the range of subjects provided for in Art. 407 
of the Criminal Code of Ukraine, by making changes to a number of legislative acts.

The legally regulated moments of the beginning, suspension and end of military service are defined. The theoretical 
aspects of the time of emergence of military-service relations are analyzed. It has been proven that the actual basis 
for their occurrence under the contract is the existence of a legal fact related to the beginning of military service. 
It is argued that the fact of taking the Military Oath has legal significance for recognizing a person as a military 
serviceman and is not connected with the person acquiring the status of a military serviceman. To establish the subject 
of the criminal offense provided for in Art. 407 of the Criminal Code of Ukraine, the fact of his acceptance or non-
acceptance of the Military Oath is irrelevant.

The legislative and theoretical grounds for the end of military service are specified, which in the theory of criminal 
law should be considered a set of conditions and legal facts that occur in a sequential order and are legally established 
in the relevant normative legal act.

It is indicated that the beginning of military service, as well as the end of military service legal relations, depends 
on the method of attracting citizens to military service and ends with exclusion from the lists of personnel of a military 
unit on the basis of an act and admission to military registration by the relevant state body.

All characteristics of a serviceman were analyzed. It was concluded that a military serviceman has the appropriate 
legal position (legal status), which is the essence of military-service legal relations.

Key words: military criminal offenses, the subject of a criminal offense, serviceman, beginning of military service, 
termination of military service.

Вступ. В умовах повномасштабної війни, яка 
розпочата Росією і триває на території Украї-
ни, особливо важливе значення мають ті норми 
Кримінального кодексу України (далі – КК), що 
передбачають кримінальну відповідальність вій-
ськовослужбовців. Мова йде про діяння, відпо-

відальність за які передбачена в Розділі XIX ОЧ  
КК «Кримінальні правопорушення проти вста-
новленого порядку несення військової служби 
(військові кримінальні правопорушення)». 

Тому метою даної статті є з'ясування деяких 
ознак суб'єктів військових кримінальних право-
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порушень для чіткого і правильного застосування 
норм чинного КК в практичній діяльності право-
охоронних органів.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до 
положень ч. 2 ст. 401 КК, суб’єктами у нормах 
Розділу XIX Особливої частини КК є військовос-
лужбовці Збройних Сил України, Служби без-
пеки України, Державної прикордонної служби 
України, Національної гвардії України та інших 
військових формувань, утворених відповідно до 
законів України, Державної спеціальної служ-
би транспорту, Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України, а також 
інші особи, визначені законом [1]. З викладеного 
випливає висновок, що суб'єктом кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 407 КК, може 
бути лише спеціальний суб'єкт – військовослуж-
бовець. Згідно з положеннями Закону України 
«Про загальний військовий обов’язок і військову 
службу», суб'єктом самовільного залишення вій-
ськової частини або місця служби визнаються осо-
би, які проходять наступні види військової служ-
би: строкову військову службу, військову службу 
за призовом під час мобілізації чи на особливий 
період, військову службу за контрактом осіб рядо-
вого складу, сержантського і старшинського скла-
ду, військову службу (навчання) курсантів вищих 
військових навчальних закладів, а також вищих 
навчальних закладів, які мають у своєму складі 
військові інститути, факультети військової підго-
товки, кафедри військової підготовки, відділення 
військової підготовки, військову службу за кон-
трактом та за призовом осіб офіцерського складу, 
а також службу за призовом осіб із числа резервіс-
тів в особливий період [2]. 

Фактично коло суб'єктів кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 407 КК, 
30.03.2021 р. було розширено у зв'язку зі всту-
пом у силу Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо удоско-
налення окремих питань виконання військового 
обов’язку та ведення військового обліку» № 1357-
IX від 30.03.2021 р. [3] та визнанням видом вій-
ськової служби військову службу за призовом осіб 
із числа резервістів в особливий період, а суб'єктом 
кримінального правопорушення, передбаченого 
ст. 407 КК – відповідно осіб із числа резервістів. 
Резервістами, відповідно до ч. 9 ст. 1 Закону Украї-
ни «Про загальний військовий обов’язок і військо-
ву службу», є особи, які проходять службу у вій-
ськовому резерві Збройних Сил України, інших 
військових формувань і призначені для їх комп-
лектування у мирний час та в особливий період/ На 
військову службу за призовом осіб із числа резер-
вістів в особливий період у визначеному вказаним 
законом порядку для оперативного доукомплекту-
вання Збройних Сил України та інших військових 
формувань призиваються громадяни України, які 

уклали контракти про проходження служби у вій-
ськовому резерві та/або зараховані до військового 
оперативного резерву [2].

Для повного з'ясування ознак суб’єкта аналі-
зованого кримінального правопорушення необ-
хідно детально розглянути моменти початку, при-
зупинення і закінчення проходження військової 
служби. 

Так, ст. 24 Закону України «Про загальний вій-
ськовий обов’язок і військову службу» зазначає, 
що початком проходження військової служби вва-
жається: 1) день відправлення у військову части-
ну з обласного збірного пункту – для громадян, 
призваних на строкову військову службу; 2) день 
зарахування до списків особового складу військо-
вої частини (військового навчального закладу, 
установи) – для громадян, прийнятих на військо-
ву службу за контрактом, у тому числі військово-
зобов'язаних, які проходять збори, та резервістів 
під час мобілізації; 3) день призначення на посаду 
курсанта вищого військового навчального закла-
ду, військового навчального підрозділу закладу 
вищої освіти – для громадян, які не проходи-
ли військову службу, та військовозобов'язаних; 
4) день відправлення у військову частину з від-
повідного районного (міського) територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки 
або день прибуття до Центрального управління 
або регіонального органу Служби безпеки Укра-
їни, відповідного підрозділу Служби зовнішньої 
розвідки України – для громадян, призваних на 
військову службу під час мобілізації, на особли-
вий період та на військову службу за призовом 
осіб офіцерського складу; 5) день зарахування до 
списків особового складу військової частини – для 
громадян України, які проходять службу у вій-
ськовому резерві за контрактом, зараховані під 
час такої служби до військового оперативного 
резерву та призиваються на військову службу за 
призовом осіб із числа резервістів в особливий 
період; 6) день відправлення у військову частину 
з відповідного районного (міського) територіаль-
ного центру комплектування та соціальної під-
тримки – для громадян України, які зараховані до 
військового резерву після їх звільнення з військо-
вої служби та призиваються на військову службу 
за призовом осіб із числа резервістів в особливий 
період [2].

Александров В.М. наступним чином визначає 
час виникнення військово-службових відносин: 
за призовом – це день відправлення громадян 
у військову частину із військового комісаріату; 
для офіцерів запасу – день вибуття до місця про-
ходження служби, що вказується у приписі вій-
ськового комісаріату; для військовозобов'язаних 
та жінок, що приймаються на військову служ-
бу за контрактом, – день зарахування до списків 
особового складу військової частини; служба за 
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контрактом курсантів, слухачів вищих військо-
вих навчальних закладів – день видання наказу 
про призначення на посаду, а як офіцера – дата 
присвоєння офіцерського звання після закінчення 
військового навчального закладу [4, с. 10]. Таким 
чином, фактичною підставою виникнення вій-
ськово-службових відносин за контрактом є наяв-
ність юридичного факту, пов'язаного з початком 
військової служби: набрання чинності контрактом 
про початок її проходження.

Дослідник приходить до висновку, що у пов-
ному обсязі військово-службові відносини вини-
кають із зарахуванням осіб до списків військо-
вої частини, прийняттям Військової присяги 
та призначенням на військову посаду [4, с. 10]. 
З викладеним ми не можемо погодитися у повні-
стю з огляду на наступне. В Законі України «Про 
загальний військовий обов’язок і військову служ-
бу» вказано, що громадяни України, які призвані 
або добровільно вступили на військову службу, 
приймають Військову присягу. Але початок про-
ходження військової служби теж чітко визначе-
ний у Законі України «Про загальний військовий 
обов’язок і військову службу» і жодним чином не 
пов’язаний із прийняттям особою Військової при-
сяги. Тому слід констатувати, що факт прийнят-
тя Військової присяги юридичного значення для 
визнання особи військовослужбовцем не має. 

Таким чином, прийняття Військової присяги не 
пов’язується із набуттям особою статусу військо-
вослужбовця, це скоріше факт, який має позитив-
не морально-політичне, виховне та психологічне 
значення [5, с. 99]. Тому правильною є думка, що 
прийняття Військової присяги жодною мірою не 
пов’язана із набуттям особою статусу військовос-
лужбовця і при встановленні суб’єкта криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 407 КК, 
не має значення факт прийняття чи неприйняття 
ним Військової присяги.

Отже, визначення початку військової служби 
повністю залежить від способу залучення до неї 
громадян.

Призупинення військової служби здійсню-
ється у разі, коли військовослужбовець, який 
самовільно залишив військову частину або місце 
служби, дезертирував із Збройних Сил України 
чи інших військових формувань або добровільно 
здався в полон. Початком призупинення військо-
вої служби є день внесення відповідних відомо-
стей до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
на підставі заяви чи повідомлення командира 
(начальника) військової частини про вчинене кри-
мінальне правопорушення, поданих відповідно до 
ч. 4 ст. 85 Дисциплінарного статуту Збройних Сил 
України [2].

Закінченням проходження військової служби 
вважається день виключення військовослужбов-
ця зі списків особового складу військової части-

ни (військового навчального закладу, установи) 
у порядку, встановленому положеннями про про-
ходження військової служби громадянами Украї-
ни. Із списків особового складу військової частини 
військовослужбовець не виключається та контр-
акт з ним не припиняється (не розривається) 
у разі перебування його на лікуванні; захоплення 
в полон або заручником, а також інтернування 
у нейтральну державу; безвісної відсутності – до 
визнання його в установленому порядку безвісно 
відсутнім або оголошення померлим; настання 
інших випадків, визначених законодавством [2].

Александров В.М. припиненням військової 
служби вважає сукупність умов та юридичних 
фактів, що настають у послідовному порядку 
та юридично закріплюються у відповідному нор-
мативно-правовому акті. Дослідник пропонує 
власну класифікацію підстав припинення вій-
ськово-службових правовідносин за джерелом 
їх виникнення: 1) дії військовослужбовця; 2) дії 
посадової особи органу військового управління; 
3) за законом; 4) події, що не залежать від посадо-
вої особи та військовослужбовця [5, с. 11]. 

Так само, як і початок військової служби, проце-
суальний порядок припинення військово-службо-
вих правовідносин залежить від способу залучен-
ня громадян до військової служби і завершується 
виключенням зі списків особового складу військо-
вої частини на підставі акту і взяття на військовий 
обліку відповідному військкомісаріаті [5, с. 11].

Таким чином, поняття «військовослужбо-
вець», на думку Коржа І.Ф., можна визначити за 
наявністю наступних ознак: а) це фізична особа 
як правило, віком від 18 років (курсанти вищих 
військових навчальних закладів, а також вищих 
навчальних закладів, які мають у своєму складі 
військові інститути, факультети військової підго-
товки, кафедри військової підготовки, відділення 
військової підготовки можуть бути молодшими 
18-річного віку); б) відповідає встановленим дер-
жавою медичним вимогам; в) володіє держав-
ною мовою; г) пройшла допризовну підготовку 
або підготовку з військово-технічних спеціаль-
ностей; д) відповідає вимогам законодавства про 
військову службу та вимогам, що постають перед 
нею в період проходження військової служби; 
е) займає у встановленому законом порядку вій-
ськову посаду та виконує обумовлені посадою пев-
ні завдання; є) має відповідне військове звання, 
що присвоюється відповідно до займаної посади; 
ж) має зовнішні ознаки військовослужбовця – вій-
ськову форму і знаки розрізнення, що розробля-
ються Міністерством оборони України, іншими 
військовими формуваннями та затверджуються 
Кабінетом Міністрів України; з) у разі наявності 
громадянства України особисто складає Військо-
ву присягу на вірність Українському народові 
та скріплює її власноручним підписом. Військо-
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ва присяга покладає на військовослужбовця всю 
повноту відповідальності за виконання ним вій-
ськового обов’язку. До складання Військової при-
сяги військовослужбовець не може залучатися до 
виконання бойових завдань (брати участь у бойо-
вих діях, нести бойове чергування, караульну 
службу) та завдань при введенні режиму воєнного 
та надзвичайного стану, за ним не можуть закрі-
плюватися зброя і військова техніка; і) виконує 
державні функції та повноваження військового 
формування, в якому проходить військову служ-
бу, а також здійснює у багатьох випадках дії від-
повідно до своїх повноважень (приймає управ-
лінські рішення, накладає стягнення, застосовує 
зброю), які тягнуть за собою настання юридичних 
наслідків; й) здійснює діяльність, пов’язану з обо-
роною держави; к) має закріплену зброю і, у від-
повідності до чинного законодавства, має право її 
застосовувати [6, с. 36–38]. 

Висновки. Отже, військовослужбовець – це 
особа, яка проходить військову службу, що є дер-
жавною службою особливого характеру, в одному 
із військових формувань України, створеному 
відповідно до чинного законодавства України для 
оборони держави та спрямовує свою професійну 

діяльність на виконання завдань та функцій, що 
покладені Конституцією та законами України на 
таку службу. Військовослужбовець має відповід-
не правове становище (правовий статус), що скла-
дає сутність військово-службових правовідносин. 
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ПОНЯТТЯ, ПІДСТАВИ ТА СПОСОБИ ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЇ  
ЯК МЕТОДУ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ 

В статті на основі теоретичного аналізу основних підходів до розуміння понять «метод кримінально-право-
вої політики», «декриміналізація» та їх базових характеристик визначено поняття «підстави» та «способи» 
декриміналізації, встановлено їх змістовне наповнення. Відповідно метод (спосіб) реалізації кримінально-пра-
вової політики це система прийомів практичного здійснення, втілення у життя кримінально-правової політики. 
Декриміналізація ж, як метод (спосіб) реалізації кримінально-правової політики у науковій літературі розгляда-
ється як процес внаслідок якого виявлене діяння визнається законодавчим органом таким, що не містить достат-
ньої суспільної небезпеки (не спричиняє істотної шкоди) для боротьби з ним кримінально-правовими засобами. 
А також декриміналізація це результат вилучення діяння з числа кримінальних правопорушень. Декриміналі-
зація проходить ті ж стадії що і криміналізація (процес), проте завершується іншим результатом – виключенням 
діяння з кола кримінальних правопорушень (результат). На підставі логіко-семантичного та порівняльно-пра-
вового методів встановлено, що підставою декриміналізації діянь є відпадіння їх суспільної небезпеки, тобто 
нездатність заподіювати істотну шкоду об’єктам кримінально-правової охорони; способами декриміналізації 
можуть бути особливості визначення загальних підстав і умов (меж) кримінальної відповідальності (наприклад, 
підвищення віку кримінальної відповідальності), а також виключення з Особливої частини статей чи їх частин, 
що передбачають відповідальність за вчинення певного діяння, введення до складу злочину нової обов’язкової 
ознаки, звуження змісту тієї чи іншої ознаки складу злочину, зміни законодавства, до якого відсилає криміналь-
но-правова норма та ін. Перспективним видається також дослідження і інших характеристик декриміналізації, 
як методу кримінально-правової політики, а також висвітлення інших співвідношення цього та інших методів.

Ключові слова: кримінально-правова політика, метод кримінально-правової політики, декриміналізація, під-
става декриміналізації, спосіб декриміналізації.

Ostrohliad O. V. CONCEPT, GROUNDS AND METHODS OF DECRIMINALIZATION AS A METHOD  
OF CRIMINAL LAW POLICY

In the article, based on the theoretical analysis of the main approaches to understanding the concepts of «method 
of criminal law policy», «decriminalization» and their basic characteristics, the concepts of «grounds» and «methods» 
of decriminalization are defined, and their content is established. Accordingly, the method of implementing criminal law 
policy is a system of techniques for practical implementation, implementation of criminal law policy. Decriminalization, 
as a method of implementing criminal law policy, is considered in the scientific literature as a process as a result of which 
the detected act is recognized by the legislative body as not containing sufficient social danger (does not cause significant 
harm) to combat it by criminal law means. Also, decriminalization is the result of removing an act from the number 
of criminal offenses. Decriminalization goes through the same stages as criminalization (process), but ends with a different 
result – the exclusion of the act from the circle of criminal offenses (result). On the basis of logical-semantic and comparative-
legal methods, it was established that the basis of decriminalization of acts is the elimination of their social danger, that 
is, the inability to cause significant damage to the objects of criminal-legal protection; methods of decriminalization can 
include the specifics of determining the general grounds and conditions (limits) of criminal responsibility (for example, 
raising the age of criminal responsibility), as well as the exclusion from the Special part of articles or their parts that provide 
for responsibility for committing a certain act, the introduction of a new obligation into the composition of the crime binding 
feature, narrowing the content of one or another feature of the composition of the crime, changes in the legislation to which 
the criminal law norm refers, etc. The study of other characteristics of decriminalization as a method of criminal law policy, 
as well as highlighting other ratios of this and other methods, also seem promising.

Key words: criminal law policy, method of criminal law policy, decriminalization, basis of decriminalization, 
method of decriminalization.
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Постановка проблеми. Якщо провести навіть 
поверховий огляд Кримінального кодексу Украї-
ни, то зразу стане зрозумілим, що більшість змін, 
які вносять до нього пов’язані з посиленням відпо-
відальності, тобто з криміналізацією, а не декри-
міналізацією. 

Така ситуація не дуже відповідає проголоше-
ному курсу гуманізації кримінальної відповідаль-

ності (детальніше – [9, с. 152–157]). Відповідно 
розвиток кримінального законодавства має відбу-
ватися збалансовано, наскільки це можливо кримі-
налізація та декриміналізація мають бути в віднос-
ному балансі, оскільки виникають нові відносини, 
що потребують охорони, так само певні відносини 
з такої охорони відпадають, або переходять під 
захист інших норм, не кримінально-правових.
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Певна частина недосконалості такої ситуації 
обумовлена рядом причин серед яких незламна 
віра в те, що будь-яку проблему можна виріши-
ти за допомогою кримінального закону, а також 
недосконалістю розуміння теоретичних положень 
методів кримінально-правової політики. 

Одразу ж слід відмітити, що в розумінні мето-
дів (способів) реалізації кримінально-правової 
політики неоднозначність підходів до понятійно-
го апарату напевне найбільш відчутна, оскільки 
використовуються різні класифікації методів кри-
мінально-правової політики, з різною кількістю 
елементів (від чотирьох до шести), тому ті дослід-
ники, які користуються меншою кількістю еле-
ментів стараються «втиснути» в них всі можливі 
варіанти методів реалізації кримінально-правової 
політики, що навряд чи є виправданим.

Така ж ситуація відбувається і при аналізі 
і кожного конкретного методу реалізації кримі-
нально-правової політики. Як результат, акту-
альним як з наукової точки зору так і практики 
подальшої реалізації є питання визначення змісту 
ключових характеристик поняття «декриміна-
лізація», зокрема, «підстави декриміналізації» 
та «способи криміналізації».

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
В тій чи іншій мірі питання поняття, підстав 
та способів декриміналізації досліджували:  
Голік Ю., Грек Б., Дудоров О., Емінов В., Коро- 
бєєв А., Кудрявцев В., Марисюк К., Митрофанов 
А., Хавронюк М., Фріс П. та інші. Проте декри-
міналізація є постійно змінним явищем, що під-
дається політичним впливам найчастіше і тому 
потребує постійної уваги.

Метою статті є формування теоретичної аргу-
ментації розуміння декриміналізації як явища 
і процесу; її підстав та способів як методу кримі-
нально-правової політики в Україні. Для реаліза-
ції мети поставлено завдання охарактеризувати 
окремі тлумачення вказаних понять, виробити 
єдність термінології на підставі положень сучас-
ної української мови, наукових праць з даної 
тематики та визначити зміст цих понять.

Виклад основного матеріалу. Для початку, щоб 
визначити поняття, підстави та способи декри-
міналізації необхідно зробити кілька зауважень 
стосовно того, що взагалі розуміється під спосо-
бом (методом) реалізації кримінального правової 
політики і що таке декриміналізація, як один з її 
методів (способів). 

Не аналізуючи детально всі підходи та розумін-
ня, для визначення того що розуміється під мето-
дом (способом) кримінально-правової політики, 
використаємо вже сформоване в попередньому 
дослідженні поняття [10, с. 182–186].

Відповідно метод (спосіб) реалізації кримі-
нально-правової політики це система прийомів 
практичного здійснення, втілення у життя кри-

мінально-правової політики. Або іншими словами 
методи (способи) реалізації кримінально-правової 
політики це знаряддя за допомогою яких кримі-
нально-правова політика протидіє злочинності 
(бореться зі злочинністю).

До методів (способів) реалізації криміналь-
но-правової політики належать: криміналізація, 
декриміналізація, пеналізація, депеналізація, 
диференціація і індивідуалізація кримінальної 
відповідальності. Декриміналізація і криміналі-
зація це методи, які відповідають за збалансова-
ність кримінального закону.

Стосовно поняття декриміналізації, то тут, 
слід підкреслити, напевно що найменша кількість 
різних думок з приводу, що ж її складає.

Голік Ю.В. та Коробєєв А.І. вказують, що 
актом декриміналізації законодавець знімає 
«табу» з тих чи інших форм поведінки, визнаючи 
їх такими, що не становлять великої небезпеки 
для суспільства, а звідси – і незлочинним [1, с. 70].

Грек Б. вказує, що декриміналізація діянь висту-
пає засобом реалізації потреби суспільства у скасу-
ванні певної кримінально-правової заборони, яка 
стає непотрібною або навіть шкідливою. При цьо-
му слід підкреслити, що йдеться саме про потреби 
суспільства, а не вузької групи осіб чи владної або 
управлінської структури. Лише за останньої умо-
ви декриміналізація діяння буде виправданою. Дії 
законодавця з декриміналізації певних діянь тра-
диційно реалізуються в Україні в межах криміналь-
но-правової політики держави [2, с. 90]. 

Про негативність політично обумовленої 
декриміналізації може свідчити, наприклад, змі-
ни до ККУ внесені так званим законом «Тимо-
шенко», згідно якого в статті 365 «Перевищення 
влади або службових повноважень працівником 
правоохоронного органу» було отримано спеці-
ального суб’єкта саме працівника правоохоронно-
го органу, на відміну від більш загального понят-
тя «службова особа».

Декриміналізація, як зазначають Дудоров О.О. 
та Хавронюк М.І., (лат. «de...» – префікс, що 
означає скасування, припинення) означає виклю-
чення діяння з числа кримінальних правопору-
шень, скасування кримінальної відповідальності 
за них (саме це визначення можемо взяти за осно-
ву подальшого аналізу – О.О.). Не слід плутати 
декриміналізацію з виключенням з Особливої 
частини КК статті чи її частини. Таке виключен-
ня може свідчити про удосконалення криміналь-
ного закону. Наприклад, у разі виключення із 
КК ст.ст. 112, 348, 379, 400 ні умисне вбивство 
державного та громадського діяча, працівни-
ка правоохоронного органу, судді, захисника, 
ні замах на умисне вбивство цих осіб не декри-
міналізуються: кримінальна відповідальність 
буде наставати за п. 8 ч. 2 ст. 115 (у разі замаху –  
за ст. 15 і п. 8 ч. 2 ст. 115) [4, с.67].
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Митрофанов А.А. з цього приводу зазначає, що 
в науці кримінального права під декриміналізацією 
злочину (або декриміналізацією діяння) розумієть-
ся усунення злочинності діяння, виключення його 
з числа злочинів, тобто оголошення його таким, що 
не визнається більше злочином і не породжує у дер-
жави повноваження на кримінальне переслідуван-
ня особи, яка його вчинила [8, с. 79]. 

Фріс П.Л. вважає, що декриміналізація являє 
собою процес визнання на державному рівні 
втрати криміналізованим діянням суспільної 
небезпечності, відсутність необхідності подаль-
шої боротьби з ним за допомогою КК України 
та виключення норм, що передбачають відпові-
дальність за його вчинення, з чинного закону про 
кримінальну відповідальність [11, с. 27].

Марисюк К., Канцір В. відзначають, що декри-
міналізація як процес офіційного визнання фак-
ту втрати певним діянням суспільної небезпеки 
та вилучення норми, яка раніше встановлювала 
кримінальну відповідальність за згадане діяння, 
з КК України, є одним із найдієвіших методів 
кримінально-правової політики. Водночас, хоч 
законодавець і доволі часто звертається до декри-
міналізації у своїй діяльності, все ж остання, на 
нашу думку, не повною мірою використовується 
у процесі реформування окремих норм чинного 
закону про кримінальну відповідальність та й зга-
даного закону загалом [7, с. 194].

Декриміналізація, як підкреслюють Голік Ю.В. 
та Коробєєв А.І., також є процесом, проте він 
прямо протилежний попередньому (криміналі-
зації – О.О.). Послідовно проходячи ті ж стадії, 
декриміналізація завершується іншим резуль-
татом – виключенням діяння з кола злочинно-
го та скасуванням його кримінальної караності. 
Теоретично декриміналізацію часто називають 
криміналізацією «зі знаком мінус»: дії декри-
міналізуються тоді, коли відпадають підстави 
їх криміналізації. При цьому декриміналізація 
може здійснюватися у двох формах: виключення 
кримінальної караності діяння супроводжуєть-
ся або визнанням такої поведінки правомірною, 
такою що не засуджується, або переведенням його 
в розряд адміністративного, дисциплінарного або 
цивільно-правового делікту [1, с. 71].

Декриміналізація, як також зазначає Дудо-
ров О.О., – термін, яким у кримінальному пра-
ві позначають процес і результат переведення 
злочинів у розряд незлочинних діянь. Декримі-
налізація – поняття, яке за характером і кримі-
нально-правовими наслідками є протилежним 
криміналізації, своєрідна «криміналізація зі 
знаком мінус». Це – виявлення заборонених  
КК діянь, суспільна небезпека яких відпала або 
щодо яких державою визнано недоцільність засто-
сування заходів кримінальної відповідальності, 
та ухвалення рішення про виключення таких 

діянь із числа злочинів. Унаслідок декриміналі-
зації діяння, яке раніше визнавалось злочином, 
більше не є таким, що відповідає ознакам певно-
го складу злочину, передбаченого КК; воно стає 
правомірним діянням або відміннім від злочину 
правопорушенням (наприклад, адміністратив-
ним проступком чи цивільно-правовим деліктом). 
Декриміналізацію як один із видів скасування 
кримінальної відповідальності та одну з матері-
альних підстав для зворотної дії кримінального 
закону в часі слід відрізняти від депеналізації 
(усунення застосування покарання до особи, яка 
вчинила діяння, що є злочином). Тому криміна-
лізацією не визнається, зокрема, передбачення 
нових підстав для звільнення особи від кримі-
нальної відповідальності, від покарання чи його 
відбування [3, с. 52].

Відповідно, декриміналізація це процес внас-
лідок якого виявлене діяння визнається законо-
давчим органом таким, що не містить достатньої 
суспільної небезпеки (не спричиняє істотної шко-
ди) для боротьби з ним кримінально-правовими 
засобами. А також декриміналізація це результат 
вилучення діяння з числа кримінальних правопо-
рушень.

Декриміналізація проходить ті ж стадії що 
і криміналізація (процес), проте завершується 
іншим результатом – виключенням діяння з кола 
кримінальних правопорушень (результат).

Стосовно підстав, передумов, умов, способів 
та принципів декриміналізації, то слід підкресли-
ти, що тут можна використовувати ті ж що і в кри-
міналізації (вони розроблені набагато ширше) 
з врахуванням специфіки зворотності процесу – 
декриміналізації. 

Необхідною передумовою декриміналізації 
діяння, як підкреслює Грек Б., слід визнати наяв-
ність протягом певного часу у Кримінальному 
кодексі норми про відповідальність за таке діяння. 
Його декриміналізація полягатиме або у виклю-
ченні із Кримінального кодексу, або у лібера-
лізації підстав та умов притягнення винних до 
кримінальної відповідальності та звільнення від 
неї. Не може визнаватися як декриміналізація, 
наприклад, факт неприйняття у Верховній Раді 
законопроекту, яким встановлювалася б відпові-
дальність за нові склади злочинів, або ж призна-
чалися б суворіші покарання за існуючі суспільно 
небезпечні діяння [2, с. 91].

Як і криміналізація, вказують Дудоров О.О. 
та Хавронюк М.І., декриміналізація також має 
бути зумовлена відповідними факторами, які ство-
рюють її підстави, здійснюватися за певних при-
водів і відповідати певним умовам. Приводи до 
декриміналізації ті самі, що й приводи до кримі-
налізації. Підставою декриміналізації діянь є їхня 
нездатність заподіювати істотну шкоду об’єктам 
кримінально-правової охорони [4, с. 67–68]. Зокре-



79Випуск 6, 2022

ма, при декриміналізації приводами можуть бути 
допущені при проведенні криміналізації помилки.

Кудрявцев В.А. та Ємінов В.Є. вказують, що 
причин (чи умов) цих заходів декілька, причому 
деякі з них мають суперечливу направленість. 
Розглянемо лише деякі: А) декриміналізація 
необхідна при серйозних змінах політичних і еко-
номічних відносин в країні. Останнім часом в літе-
ратурі зверталась увага на те, що і в нових еко-
номічних умовах можна декриміналізувати ряд 
діянь, що передбачені Кримінальним кодексом. 
Б) декриміналізація потрібна, якщо криміналь-
ний закон розходиться з суспільною моральністю. 
В) декриміналізація можлива, якщо з небажа-
ними формами поведінки можна вести боротьбу 
іншими, більш м’якими (і можливо, більш дієви-
ми) засобами, ніж кримінальне покарання (його 
нерідко можна замінити іншими процедурами). 
Г) декриміналізація є вимушеною, якщо закон 
вперто не виконується значною частиною насе-
лення [6, с. 103–104].

В рамках декриміналізації також вирізняють-
ся способи, що притаманні цьому методу кримі-
нально-правової політики. 

Зокрема, Дудоров О.О., відзначає, що спосо-
бом декриміналізації є і скасування статті (части-
ни статті) Особливої частини КК (наприклад, 
при ухваленні чинного КК України відбулася 
декриміналізація наклепу та образи; у 2004 р. 
з КК України було виключено ст. 331 «Незаконне 
перетинання державного кордону», а в 2014 р. – 
ст. 365-1 «Перевищення повноважень службовою 
особою юридичної особи приватного права неза-
лежно від організаційно-правової форми»). Разом 
з тим слід брати до уваги, що виключення статті  
(її частини) з Особливої частини КК не завжди 
означає декриміналізацію діяння, передбаче-
ного цією статтею (її частиною). Так, у випадку 
скасування спеціальної кримінально-правової 
норми передбачене нею діяння може продовжу-
вати визнаватись злочином, однак вже згідно із 
загальною кримінально-правовою нормою (тобто 
змінюється лише форма кримінального закону 
при незмінності його змісту). Наприклад, кара-
ні до 2011 р. за ст. 221 КК України «Незакон-
ні дії у разі банкрутства», а наразі передбачені 
ст. 166-16 КпАП України фальсифікація, прихо-
вування чи знищення документів, які відобража-
ють господарську чи фінансову діяльність суб’єк-
та господарської діяльності, за наявності підстав 
можуть кваліфікуватись за ст. ст. 357, 358, 366 КК 
України. Виключення з КК України ст. ст. 112, 
348, 379, 400 не означатиме декриміналізацію 
умисного вбивства державного та громадського 
діяча, працівника правоохоронного органу, судді 
чи захисника, оскільки кримінальна відповідаль-
ність за вчинене наставатиме на підставі загальної 
норми – п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України. До інших спо-

собів декриміналізації можуть бути віднесені: вве-
дення до складу злочину нової обов’язкової ознаки 
(наприклад, перетворення складу певного злочи-
ну з формального у матеріальний); виключення 
зі складу злочину окремих альтернативних ознак 
(наприклад, здійснена в 2011 р. декриміналізація 
«товарної» контрабанди); звуження змісту тієї чи 
іншої ознаки складу злочину (наприклад, введен-
ня до складу злочину ознак спеціального суб’єкта; 
на відміну від КК України 1960 р., ст. 299 чинного 
КК України визнає злочином жорстоке поводжен-
ня лише з хребетними тваринами) [3, с. 53]. 

Декриміналізація, згідно Енциклопедії кри-
мінального права, може виражатися на законо-
давчому рівні – у виключенні з кримінального 
кодексу будь-якої статті, що передбачала раніше 
кримінальну відповідальність за певне діяння. 
Однак зміна норм Загальної частини криміналь-
ного закону також може свідчити про декримі-
налізацію. Декриміналізація – фактична – може 
статися і у зв’язку зі зміною не кримінального, 
а позитивного законодавства – за складами зло-
чинів, які мають бланкетні диспозиції статей, 
у яких вони викладені [12, с. 92].

На відміну від процесу криміналізації, де прі-
оритет в підготовці відповідних новацій і пропо-
зицій, з точки зору Кудрявцева В. та Емінова В., 
належить кримінологам, питання декриміна-
лізації в більшій мірі носить суто комплексний 
характер. Так, криміналісти в процесі розслі-
дування і розкриття злочинів отримують повну 
і достовірну інформацію про реальну дійсність, 
ефективність і обґрунтованість конкретних ста-
тей Кримінального кодексу. Подібна інформація, 
безумовно, може бути отримана і процесі розгля-
ду кримінальних справ, і в рамках адвокатської 
практики. Адвокати, вивчаючи кримінальні 
справи і вникаючи в сутність злочинних діянь, що 
вчиняються, як з об’єктивної, так і суб’єктивної 
сторони, постійно отримують цінну інформацію 
про конкретний злочин, особу злочинця, умови 
скоєння злочину, і відповідно, можуть з висо-
ким ступенем достовірності дати експертну оцін-
ку ефективності і обґрунтованості тих чи інших 
складів, що містяться в Кодексі [6, с. 105]. 

Процес декриміналізації (як і криміналізації) 
в Україні не можна визнати врегульованим, для цьо-
го достатньо подивитися на кількість внесених до 
ККУ змін та прочитати обґрунтування їх введення.

Однією з пропозицій, що може допомогти 
визначати необхідність декриміналізації, на дум-
ку Кудрявцева В.А. та Ємінова В.Є. є, по-перше, 
відродження моральної статистики (для реєстрації 
фактів протиправної поведінки, що не переходять 
кордон злочинного) і, по-друге, створення спеці-
альної статистичної служби, яка б займалася не 
просто реєстрацією правопорушень і злочинів, але 
й давала б аналітичну оцінку стану злочинності як 
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і в цілому в країні, так і в окремих її регіонах. Оче-
видно, що подібна служба не може бути структурно 
підпорядкована ні одному відомству [6, с. 106]. 

А вже на підставі отриманих даних, з залу-
ченням спеціалістів кримінологічного, криміна-
лістичного, кримінально-процесуального, кри-
мінально-правового профілю, а також адвокатів 
можна формувати пропозиції щодо декриміналі-
зації конкретних статей КК.

Невизначеність теоретичних положень призво-
дить до проблем і помилок в практичній реалізації 
декриміналізації.

На жаль, як підкреслюють Дудоров О.О. 
та Хавронюк М.І., правила криміналізації і декри-
міналізації діянь прямо не визначені в законодав-
стві. Тому особи, які мають право законодавчої 
ініціативи, іноді зловживають своїм службовим 
становищем для ініціювання і лобіювання таких 
законопроектів про внесення змін до КК, які не 
вирішують його завдань, натомість які можуть 
створити політичну і соціальну напругу (як при-
клади можна навести проекти законів, якими про-
понувалось ввести кримінальну відповідальність 
за наклеп, за пропаганду комуністичної або наці-
оналістичної ідеологій, поновити смертну кару 
тощо) або спрямовані на вирішення особистих чи 
корпоративних інтересів (зокрема проекти зако-
нів, якими КК доповнено ст. 381-1 і ст. 389-1 або 
внесені зміни до ст. 359) [4, с. 68].

Ще одним теоретичним аспектом декриміналіза-
ції, є включення до його характеристики складових 
інших методів кримінально-правової політики.

Наприклад, Ковальчук А.В. виділяє так звану 
правозастосовну декриміналізацію, хоча в цьо-
му випадку мова швидше йде про індивідуаліза-
цію відповідальності, а не про декриміналізацію, 
оскільки суб’єктом криміналізації та декриміна-
лізації є тільки законодавець (за виключенням 
негативної правотворчості КСУ). 

Зокрема він зазначає наступне, для з’ясуван-
ня сутності правозастосовної декриміналізації 
вважаємо за необхідне виділити такі, що харак-
теризують її ознаки. 1) суб’єктом правозастосов-
ної декриміналізації є виключно правозастосувач 
(особа, яка провадить дізнання, слідчий, проку-
рор, суддя); 2) при правозастосовній декриміна-
лізації норма кримінального закону, що підлягає 
застосуванню, не декриміналізовується та продов-
жує функціонувати; 3) правозастосовна декримі-
налізація адресована вчиненому діянню, а чи не 
правової нормі; 4) правозастосовна декриміналі-
зація має місце тоді, коли у скоєному діянні зовні 
містяться всі ознаки складу злочину, передбаче-
ного кримінальним законом, але відсутня суспіль-
на небезпека, властива злочину; 5) підставою пра-
возастосовної декриміналізації є правосвідомість 
правозастосувача, що тягне за собою скасування 
дії норми кримінального закону про визнання 

діяння злочинним; 6) правозастосовна декри-
міналізація не є масовою, кожне рішення про її 
застосування є унікальним, діє лише для кон-
кретної особи та конкретного діяння; 7) при пра-
возастосовній декриміналізації скорочення (зву-
ження) злочинності діяння немислимо, оскільки 
злочинність скоєного зовсім виключається через 
відсутність події злочину; 8) при правозастосов-
ній декриміналізації стверджувати про звіль-
нення особи від кримінальної відповідальності 
помилково, оскільки відсутня юридичний факт 
скоєння злочину, що є підставою для її настання; 
9) процесуальним оформленням правозастосовчої 
декриміналізації є винесення ухвали про відмову 
у порушенні кримінального провадження (ухва-
ли про припинення досудового розслідування, 
виправдувального вироку) із застосуванням до 
особи заходів адміністративного чи дисциплінар-
ного стягнення або без застосування зазначених 
заходів; 10) правозастосовна декриміналізація 
має безумовний характер, тобто не може бути ска-
сована у майбутньому. Аналіз виділених ознак, на 
його думку, дає підстави вважати правозастосов-
ною декриміналізацією категорію малозначного 
діяння [5, с. 390–391].

В цьому ракурсі дослідження декриміналізації 
ще потребує продовження.

Висновки. Таким чином з проведеного досліджен-
ня можна зробити ряд висновків та узагальнень:

– декриміналізація це процес внаслідок якого 
виявлене діяння визнається законодавчим орга-
ном таким, що не містить достатньої суспільної 
небезпеки (не спричиняє істотної шкоди) для 
боротьби з ним кримінально-правовими засобами. 
А також декриміналізація це результат вилучен-
ня діяння з числа кримінальних правопорушень;

– декриміналізація проходить ті ж стадії що 
і криміналізація (процес), проте завершується 
іншим результатом – виключенням діяння з кола 
кримінальних правопорушень (результат);

– підставою декриміналізації діянь є відпа-
діння їх суспільної небезпеки, тобто нездатність 
заподіювати істотну шкоду об’єктам криміналь-
но-правової охорони;

– способами декриміналізації можуть бути 
особливості визначення загальних підстав і умов 
(меж) кримінальної відповідальності (наприклад, 
підвищення віку кримінальної відповідальності), 
а також виключення з Особливої частини статей чи 
їх частин, що передбачають відповідальність за вчи-
нення певного діяння, введення до складу злочину 
нової обов’язкової ознаки, звуження змісту тієї чи 
іншої ознаки складу злочину, зміни законодавства, 
до якого відсилає кримінально-правова норма та ін.

Подальші дослідження в цій сфері можуть сто-
суватися розмежуванню декриміналізації з інши-
ми методами реалізації кримінально-правової 
політики.
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КРИМІНАЛІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ КІБЕРЗЛОЧИНІВ,  
ВЧИНЕНИХ ЗА УЧАСТЮ СЛУЖБОВОЇ ОСОБИ АБО ТАКОЇ,  

ЯКА ЗДІЙСНЮЄ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ’ЯЗАНУ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

Статтю присвячено розв’язанню класифікаційного завдання щодо кіберзлочинів, вчинених за участю служ-
бової особи або такої, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг. В статті 
через розкриття змісту відповідної злочинної діяльності здійснюється визначення критеріїв систематизації від-
повідної категорії злочинів. 

Доведено, що при розробленні криміналістичної класифікації кіберзлочинів, вчинених за участю службової 
особи або такої, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, потрібно комплек-
сно використвувати як критерій їх систематизації два чинники: ступінь суспільної небезпечності злочину (кри-
мінально-правовий критерій) та сферу діяльності службової особи (криміналістичний критерій). В статті оха-
рактеризовані п’ять основних видів кіберзлочинів за участю службової особи або такої, яка здійснює професійну 
діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, зокрема: 1) несанкціоновані втручання в роботу комп’ютер-
них технологій без цілі сбуту або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, пов’язані зі сферами публіч-
ної служби; 2) несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається, 
обробляється в державних інформаційних ресурсах; 3) несанкціоновані дії з інформацією, що міститься в комп’ю-
терних технологіях, поєднені з заволодіннями майном у сфері підприємницької діяльності (в тому числі й кредит-
но-фінансовій сфері); незаконні дії з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, 
електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, пов’язані зі зловживанням та перевищенням влади 
або службових повноважень в сфері кредитно-фінансової діяльності; 5) несанкціоновані дії з інформацією, що 
міститься в комп’ютерних технологіях, пов’язвані з професійною діяльністю. Акцентується, що в середені осно-
вної класифікації можна також вдаватися до систематизації вказаної категорії злочинів. Розподілити кожний 
з вищенаведених видів кіберзлочинів на підвиди доцільно за обсягами повноважень службової особи. Це дозво-
лить в подальшому сформувати максимально деталізовану криміналістичну характеристику злочинів і, відповід-
но, на її підставі обгрунтовану методику їх розслідування. 

Ключові слова: кіберзлочин, криміналістична класифікація, несанкціоновані дії, публічна послуга, служ-
бова особа.

Veits A. M. FORENSIC QUALIFICATION OF CYBERCRIMES COMMITTED WITH THE PARTICIPATION  
OF AN OFFICIAL OR A PERSON ENGAGED IN PROFESSIONAL ACTIVITIES RELATED TO THE PROVISION OF 
PUBLIC SERVICES

The article is devoted to solving the classification task regarding cybercrimes committed with the participation 
of an official or one who carries out professional activities related to the provision of public services. In the article, 
through the disclosure of the content of the corresponding criminal activity, the criteria for the systematization 
of the corresponding category of crimes are defined.

It has been proven that when developing a forensic classification of cybercrimes committed with the participation 
of an official or one who carries out professional activities related to the provision of public services, two factors 
should be comprehensively used as a criterion for their systematization: the degree of public danger of the crime 
(crime-legal criterion) and the field of activity of the official (forensic criterion). The article describes five main types 
of cybercrimes involving an official or one who carries out professional activities related to the provision of public 
services, in particular: 1) unauthorized interference in the operation of computer technologies without the purpose 
of sale or distribution of information with limited access , related to the spheres of public service; 2) unauthorized 
sale or distribution of information with limited access, which is stored and processed in state information resources; 
3) unauthorized actions with information contained in computer technologies, combined with seizure of property in 
the field of entrepreneurial activity (including the credit and financial field); 4) illegal actions with payment cards 
and other means of access to bank accounts, electronic money, equipment for their production, associated with abuse 
and excess of power or official authority in the field of credit and financial activity; 5) unauthorized actions with 
information contained in computer technologies, related to professional activityIt is emphasized that in the middle 
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of the main classification, it is also possible to resort to the systematization of the specified category of crimes. It 
is advisable to divide each of the above types of cybercrimes into subtypes according to the scope of the authority 
of the official. This will allow in the future to form the most detailed criminalistic description of crimes and, accordingly, 
based on it, a reasonable method of their investigation.

Key words: cybercrime, forensic classification, unauthorized actions, public service, official.

Електронна освіта, електронна медицина, 
електронна комерція, а також багато інших сус-
пільно-політичних та соціально-економічних 
сфер діяльності сучасного суспільства консолідо-
вані із виконанням організаційно-розпорядчих 
чи адміністративно-господарських функцій пев-
ними службовими особами. Тому все частіше не 
діє класична схема протидії кіберзлочинності, що 
представлена послідовністю «бачити кібер-анома-
лії та атаки, їх аналізувати, реагувати, захищати, 
запобігати» [1]. Через вчинення кіберзлочинів за 
участю службової особи технологія такої злочинної 
діяльності зазнає суттєвої трансформації. Такий 
кіберзлочин утворюється ланцюгом злочинних 
дій. Розмаїття складів кіберзлочинів в криміналь-
но-правовому сенсі та їх різновидів в криміналіс-
тичному зумовлює необхідність розв’язання щодо 
них класифікаційного завдання. 

Питання криміналістичної класифіка-
ції кіберзлочинів розглядали багато науковців 
(В. М. Бутузов, С. А. Буяджи, А. Ф. Волобуєв, 
І. О. Воронов, С. В. Демедюк, М. В. Карчевський, 
О. І. Котляревський, М. О. Кравцова, О. М. Лепе-
ха, М. Ю. Літвінов, О. І. Мотлях, І. М. Осика, 
Л. П. Паламарчук, Д. В. Пашнєв, А. В. Реуцький, 
О. А. Самойленко та інші), але це здійснювали без 
врахування в цілому специфіки учасників злочин-
ної діяльності. 

Метою цієї статті є здійснення криміналістич-
ної класифікації кіберзлочинів, вчинених за учас-
тю службової особи або такої, яка здійснює профе-
сійну діяльність, пов’язану з наданням публічних 
послуг, визначення критеріїв такої систематиза-
ції злочинів.

Класифікація (лат. сlasis – розряд і fasere – роби-
ти) – це особливий випадок застосування логічної 
операції поділу обсягу поняття, який являє собою 
деяку сукупність поділу (поділ будь-якого класу 
на види, поділ цих видів тощо [2, с. 177]. Вибір під-
стави класифікації кримінальних правопорушень 
залежить від цілей, що ставляться перед такою кла-
сифікацією, а вони, у свою чергу, підлеглі цілям 
і завданням відповідної науки. Криміналістичну 
класифікацію злочинів В. Ю. Шепітька називає 
необхідною умовою ефективного пізнання окремої 
методики та розроблення криміналістичних реко-
мендацій [3]. Найчастіше підставами такої класи-
фікації обираються кримінально-правові та кримі-
налістичні ознаки конкретної злочинної діяльності.

Криміналістична класифікація кіберзлочинів, 
вчинених за участю службової особи або такої, 
яка здійснює професійну діяльність, пов’язану 
з наданням публічних послуг, передбачає розгляд 

комплексу злочинів вказаної групи та виділення 
класифікаціних підгруп злочинної діяльності. 
Необхідність в цьому пояснюється тим, що кож-
ний епізод такої діяльності повинен одержати 
свою кримінально-правову оцінку і націлити слід-
чого на коло обставин, що підлягають встановлен-
ню. Як кіберзлочини, так й злочинна службова 
діяльність, складається з різноманітних кримі-
нальних правопорушень, що відіграють в утворю-
ваному комплексі злочинів при кваліфікації різну 
за значенням роль, зокрема є основні та допоміж-
ні (додаткові) злочини. 

Основними злочинами, що розглядаються 
в такому комплексі, є кіберзлочини, переважно 
передбачені ст. 361–363-1 КК України. Частіше 
за все саме вони виконують роль базових, безпо-
середньо їх вчинення призводить до досягнення 
бажаного результату злочинної діяльності. Але 
в цьому сенсі потрібно акцентуватися на декіль-
кох важливих для цього дослідження позиціях. 

По-перше, визначитися який зміст терміна 
«кіберзлочин» вважати основним для цілей цієї 
класифікації. Транснаціональний та організацій-
ний аспект вчинення такого злочину, відмінності 
підходів у національному законодавстві вплива-
ють на перелік злочинів, які фактично відносять 
дослідники до категорії «кіберзлочин». Для цілей 
класифікації кіберзлочинів, вчинених за участю 
службової особи або такої, яка здійснює профе-
сійну діяльність, пов’язану з наданням публічних 
послуг, ми будемо спиратися на суто законодав-
чий критерій класифікації. За змістом Конвенції 
про кіберзлочинність, яку Україна ратифікувала 
7 вересня 2005 року, усі запропоновані нею скла-
ди кримінальних правопорушень, що утілено  
в КК України, ми відносимо до категорії «кіберзло-
чин», зокрема: ст. ст. 163, 176, 185, 190, 200, 301, 
361–363-1 КК України. 

По-друге, на підставі аналізу слідчо-судової 
практики ми можемо констатувати, що у наведе-
ному переліку кримінальних правопорушень за 
участю службових осіб або таких, що здійснюють 
професійну діяльність, пов’язану із наданням 
публічних послуг, вчиняються переважно злочи-
ни, передбачені ст. ст. 200, 361 – 363-1 КК Укра-
їни. При цьому не залишимо без уваги й злочині 
суміжні з цими кримінальними правопорушення-
ми. В окремих з них часто фігурують невстанов-
лені особи, які виходячи з матеріалів справ мали 
доступ до інформації, що зберігається в електро-
нних ресурсах з обмеженим доступом, відповідно 
реальною є версія щодо віднесення останніх до 
категорії службових осіб. 
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Додаткові злочини залежатимуть від конкрет-
ної сфери людської (суспільної) діяльності, в якій 
вчиняється кіберзлочин за участю службової осо-
би або такої, яка здійснює професійну діяльність, 
пов’язану з наданням публічних послуг. Спроби 
класифікації з цієї підстави вже мали місце в кри-
міналістичній науці, але вони стосувались суто 
службових злочинів. Так, О. В. Пчеліна при кла-
сифікації злочинів у сфері службової діяльності, 
запропонувала 11 підгруп таких злочинів: 1) зло-
чини, що пов’язані з реалізацією функцій нагля-
ду та контролю; 2) злочини, що пов’язані з охоро-
ною та захистом прав, свобод і законних інтересів 
людини та громадянина; 3) злочини, що пов’язані 
соціальним забезпеченням; 4) злочини, що пов’я-
зані наданням житлово-комунальних послуг;  
5) злочини, що пов’язані наданням освітніх 
послуг; 6) злочини, що пов’язані наданням медич-
них послуг і послуг оздоровлення та відпочинку; 
7) злочини, що пов’язані з наданням транспорт-
них послуг, наданням послуг зв’язку; 8) злочини, 
що пов’язані з наданням послуг з фізичної куль-
тури і спорту; 9) злочини, що пов’язані з вида-
чею дозволів, ліцензій і патентів; 10) злочини, 
що пов’язані з господарюванням; 11) злочини, 
що пов’язані з формуванням, розподілом, вико-
ристанням бюджетних коштів і розпорядженням 
іншим державним, комунальним майном тощо 
[4]. Навіть кримінальний закон чітко передбачає 
перелік злочинів у сфері службової діяльності 
та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 
публічних послуг. Вказана кримінально-правова 
диферіція поділяється на чотири групи, залеж-
но від того, яким саме суспільним відносинам 
спричиняється шкода. Перша об’єднує злочини 
у сфері службової діяльності, яка здійснюєть-
ся тільки в органах державної влади, місцевого 
самоврядування і юридичних особах публічного 
права (статті 364, 365, 368, 368-2, 369, 369-2 КК).  
До другої входять злочини, вчинювані 
у сфері службової діяльності, яка здійснюєть-
ся лише в юридичних особах приватного права 
(статті 364-1, 365-1, 368-3 КК). Третя група об’єд-
нує злочини, які можуть бути вчинені у сфері 
службової діяльності, що здійснюється в юридич-
них особах як публічного, так і приватного права 
(статті 366, 367, 370 КК). До четвертої групи вхо-
дять злочини, які вчиняються у сфері професій-
ної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 
послуг (статті 365-2, 368-4 КК). Однак, потрібно 
акцентувати, що кримінальний закон при цьо-
му не передбачає чіткого переліку злочинних 
діянь службових осіб. Такі злочини знаходяться 
в різних розділак КК України, об’єднує їх лише 
загальна ознака об’єктивної сторони – вчиняють-
ся вони шляхом зловживання службовим стано-
вищем. Зокрема тут мова йде про наступні скла-
ди кримінальних правопорушень:

– у сфері власності: привласнення, розтрата 
майна або заволодіння ним шляхом зловживання 
службовим становищем (ст. 191 КК України);

– у сфері громадської безпеки: викрадення, 
привласнення, вимагання вогнепальної зброї, 
бойових припасів, вибухових речовин чи радіоак-
тивних матеріалів або заволодіння ними шляхом 
шахрайства або зловживання службовим станови-
щем (ст.262 КК України);

– у сфері обігу наркотичних засобів, психотроп-
них речовин, їх аналогів або прекурсорів: викраден-
ня, привласнення, вимагання наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх аналогів чи заволо-
діння ними шляхом шахрайства або зловживання 
службовим становищем (ст. 308 КК України); викра-
дення, привласнення, вимагання прекурсорів або 
заволодіння ними шляхом шахрайства або зловжи-
вання службовим становищем (ст. 312 КК України); 
викрадення, привласнення, вимагання обладнання, 
призначеного для виготовлення наркотичних засо-
бів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заво-
лодіння ними шляхом шахрайства або зловживання 
службовим становищем та інші незаконні дії з таким 
обладнанням (ст. 313 КК України);

– у сфері державної влади, місцевого само-
врядування та об’єднань громадян: викрадення, 
привласнення, вимагання документів, штампів, 
печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства 
чи зловживання службовим становищем або їх 
пошкодження (ст. 357 КК України);

– у сфері використання електронно-обчислю-
вальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ю-
терних мереж: викрадення, привласнення, вима-
гання комп’ютерної інформації або заволодіння 
нею шляхом шахрайства чи зловживання службо-
вим становищем (ст. 362 КК України); 

у сфері несення військової служби: викра-
дення, привласнення, вимагання військово- 
службовцем зброї, бойових припасів, вибухових 
речовин, засобів пересування, військової та спе-
ціальної техніки чи іншого військового майна, 
а також заволодіння ними шляхом шахрай-
ства або зловживання службовим становищем 
(ст. 410 КК України); зловживання військовою 
службовою особою владою або службовим стано-
вищем (ст. 423 КК України); перевищення вій-
ськовою службовою особою влади чи службових 
повноважень (ст. 424 КК України);

– у сфері службової діяльності: зловжи-
вання владою або службовим становищем 
(ст. 364 КК України); перевищення влади або 
службових повноважень працівником правоохо-
ронного органу (ст. 365 КК України). Такий роз-
поділ службових злочинів в Особливій частині  
КК України вказує на те, що характер та обсяг 
повноважень службової особи має важливе значен-
ня саме в межах окремої групи злочинів, виділеної 
за критерієм суспільної небезпечності злочинів.
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На нашу думку прагнення прискорити обіг 
традиційних паперових документів, підвищити 
доступність надання послуг клієнту зумовлює 
однаковий рівень комп’ютеризації як державно-
го і громадського апарату, так й апарату управ-
ління підприємствами, установами і організація-
ми (не залежно від форми власності). Тому щодо 
кіберзлочину для досягнення злочинного резуль-
тату не має вирішального значення відомча чи 
галузева належність державного органу, форма 
власності підприємсва чи установи, службова осо-
ба яких залучена до злочинної групи. Механізм 
такої злочинної діяльності зумовлений також 
сферою діяльності службової особи у широкому 
розумінні (у значенні ч. 3, 4 ст. 18 КК), характе-
ром та обсягом її повноважень. 

Потрібно також пам’ятати, що само по собі 
активне створення та модернізація органів забез-
печення кіберзахисту (на рівні різних відомств, 
установ, підприемств та організацій створення 
центрів (відділів) забезпечення кібербезпеки або 
кіберзахисту) виступає одним з важливих детер-
мінантів злочинної діяльності службових осіб 
в кіберпросторі, визначає стабільність, епізодич-
ність та складність кіберзлочинів, адже, на під-
ставі аналізу матеріалів судово-слідчої практи-
ки, ми можемо стверджувати, що на більше ніж 
половину службових осіб – учасників кіберзлочи-
ну – були покладені функції захисту інфорормації 
з обмеженим доступом.

Тож, на підставі аналізу матеріалів судово-слід-
чої практики, виходячи з кримінально-правової сут-
ності досліджуваного виду злочинів, сфери діяль-
ності службової особи та обсягу її повноважень (як 
сукупний критерій криміналістичної класифіка-
ції таких злочинів), ми можемо виділити наступні 
п’ять видів кіберзлочинів за участю службової осо-
би або такої, яка здійснює професійну діяльність, 
пов’язану з наданням публічних послуг. 

1. Несанкціоновані втручання в роботу 
комп’ютерних технологій без цілі сбуту або роз-
повсюдження інформації з обмеженим доступом, 
пов’язані зі сферами публічної служби. Термін 
«публічна служба» на законодавчому рівні визна-
чено ст. 4 Кодекса адміністративного судочинства 
України, згідно цій статті публічна служба – це 
діяльність на державних політичних посадах, про-
фесійна діяльність суддів, прокурорів, військо-
ва служба, альтернативна (невійськова) служба, 
дипломатична служба, інша державна служба, 
служба в органах влади Автономної Республіки 
Крим, органах місцевого самоврядування. Всі 
службові особи (на державних, політичних поса-
дах, в органах місцевого самоврядування, в мілі-
таризованих службах (у Збройних Силах України, 
Службі безпеки України, органах поліції, держав-
ній прикордонній службі тощо), судді), за учас-
тю яких з різних мотивів вчиняється кіберзлочн, 

мають доступ до тих чи інших державних інфор-
маційних ресурсів. 

Така підгрупа злочинів класифікується тра-
диційно за сукупністю статей КК України, 
зокрема: ст. 361 (а також ст. 362, якщо підчас 
слідства встановлено конкретну службову осо-
бу, залучену до вчинення злочину, яка безпосе-
редньо мала право доступу до предмета посяган-
ня, та використала конфіденційну інформацію, 
пов’язану із цим), а також ст. 368, або ст. 364, або 
ст. 376-1 та ст. 366 КК України. Так, наприклад, 
вироком Личаківського районного суду м. Львова 
було визнано винним гр. О. Будучи службововю 
особою, наділеною організаційно-розпорядчими 
функціями, а також правом доступу до комп’ю-
терної програми «Діловодство спеціалізовано-
го суду» О. з особистих мотивів під чужим ім’ям 
та логіном вніс до програми неправдиві відомості 
про зміну способу та порядку виконання окремих 
рішень та про визнання дійсним договору про 
заміну кредитора у зобов’язанні (змінив окремі 
ухвали суду) [5]. 

2. Несанкціоновані збут або розповсюдження 
інформації з обмеженим доступом, яка зберіга-
ється, обробляється в державних інформацій-
них ресурсах. Наведена підгрупа злочинів типо-
во класифікується за сукупністю двох статей  
КК України, зокрема: ст. 361-2 та ст. 368 КК Укра-
їни. Показовим в цьому сенсі є кримінальне про-
вадження стосовно гр. К., який, перебуваючи на 
посаді оперуповноваженого сектору кримінальної 
поліції, шляхом здійснення доступу до баз даних 
МВС України отримав та незаконно скопіював 
в приміщенні службовового кабінету поліції пер-
сональні відомості про осіб. Після цього з кори-
сливих мотивів, використовуючи мессенджер 
«Телеграмм» розміщав оголошення про можли-
вість придбати інформацію з обмеженим доступом, 
зокрема відомості про персональні дані осіб [6]. 

3. Несанкціоновані дії з інформацією, що 
міститься в комп’ютерних технологіях, поєднені 
з заволодіннями майном у сфері підприємниць-
кої діяльності (в тому числі й кредитно-фінансо-
вій сфері). Наведена підгрупа злочинів типово 
класифікується за сукупністю двох статей КК 
України, зокрема: ст. 361-2 та ст. 368 КК Украї-
ни. Підприємництво поширене у всіх сферах еко-
номіки, воно поділяється за видами залежно від 
сфер та галузей економіки, де здійснюється під-
приємницька діяльність. В кожній такій галузі 
воно має має істотні властивості за формою і осо-
бливо за змістом операцій та способами їх здійс-
нення. На даному етапі розкриття обраного нами 
предмета дослідження ми підкреслимо, що такі 
кіберзлочини типово класифікується за сукуп-
ністю ст. 362 (іноді також ст. 361) та ст. 191 КК 
України. Так, наприклад, обвинувачений О., зна-
ходячись на посаді начальника відділення ПАТ 
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КБ «Надра», маючи покладені на нього обов’яз-
ки щодо здійснення керівництва діяльністю від-
ділення фінансової установи, вчинив розтрату 
коштів потерпілого. Кошти були внесені в банк 
для подальшого перерахування на рахунок орга-
нізатора прилюдних торгів як гарантійний внесок 
за участь у прилюдних торгах. О. вніс у програму 
дані про відміну касової операції та дав усне роз-
порядження про видачу невстановленим особам 
вказаних коштів з каси банку [7]. 

4. Незаконні дії з платіжними картками 
та іншими засобами доступу до банківських 
рахунків, електронними грошима, обладнанням 
для їх виготовлення, пов’язані зі зловживанням 
та перевищенням влади або службових повно-
важень в сфері кредитно-фінансової діяльності. 
Типово він кваліфікується за ст.ст. 200, 361 та/
або 362 та/або 363 КК України. Наведемо при-
клад з практики. У червні 2016 р. гр. К., працю-
ючи на посаді фахівця з обслуговування клієнтів 
у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», перевищую-
чи надані йому повноваження, нехтуючи відмо-
вою клієнта про надання йому кредитної лінії, 
вніс до авторизованої сиситеми банківської уста-
нови заяву про надання кредитної картки, гроші 
на якої згодом використав на свої потерби [8].

5. Несанкціоновані дії з інформацією, що 
міститься в комп’ютерних технологіях, пов’язва-
ні з професійною діяльністю. Така професійна 
діяльність здійснюється, або суб’єктом надання 
публічних послуг, або службовою особою суб’єк-
та надання телекомунікаційних послуг. Типово 
злочинна діяльність за участю таких осіб квали-
фікується за сукупністю ст.ст. 362 та/або 363, 
365-2 КК України (іноді присутня кваліфікація 
за ст. 361 КК України, за умови, якщо в ході слід-
ства не була встановлена участь конкретної особи, 
яка підчас своєї професійної діяльності, пов’яза-
ної із наданням публічних послуг, діяла в цілях 
вчинення кінцевого злочину в кіберпросторі). 
Такий ланцюг злочинів часто обирають злочинці, 
які мають на меті вчинення акту кібертероризма, 
пошкодження державних інформаційних ресур-
сів, об’єктів критичної інфраструктури. Оскільки 
така діяльність створює загрозу заподіяння шкоди 
зовнішній і внутрішній безпеці держави, кінцева 
їх кваліфікація здійснюється також за статтями 
Розділу I «Злочини проти основ національної без-
пеки України» Особливої частини КК України.

Звернемо увагу, що у законодавстві України 
наразі визначеним залишається тільки поняття 
«електронні публічні послуги», зокрема вказа-
ним поняттям позначають послуги, що надаються 
органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами, 
організаціями, які перебувають в їх управлін-
ні, у тому числі адміністративні послуги (у тому 
числі в автоматичному режимі), які надаються 

з використанням інформаційно-телекомуніка-
ційних систем на підставі заяви (звернення, запи-
ту), поданої в електронній формі з використан-
ням інформаційно-телекомунікаційних систем  
(у тому числі з використанням Єдиного держав-
ного веб-порталу електронних послуг), або без 
подання такої заяви (звернення, запиту) [9]. При 
цьому законодавець не дає вичерпного переліку 
кола осіб, які здійснюють професійну діяльність 
у сфері публічних послуг. Лише виходячи зі змі-
сту ст.ст. 365-2 та 368-4 КК України, можна кон-
статувати, що до осіб, які здійснюють професій-
ну діяльність, пов’язану з наданням публічних 
послуг, належать: аудитор, нотаріус, оцінювач, 
експерт, арбітражний керуючий, незалежний 
посередник, член трудового арбітражу, третей-
ський суддя або інша особа, яка не є державним 
службовцем, посадовою особою органу місцевого 
самоврядування, але здійснює професійну діяль-
ність, пов’язану з наданням публічних послуг. 
Обсяг та суть повноважень службової особи залуче-
ної до вчинення кіберзлочину в цьому сенсі суттєво 
буде визначає технологію злочинної діяльності.

Наведемо такий показовий приклад, Так, виро-
ком Шевченківського районного суду м. Києва 
було засуджено гр. О., який обіймаючи посаду 
адміністратора безпеки, використовував у мере-
жевому обладненні програмне забезпечення, що 
не відповідало наведеному в проектній докумен-
тації. В результаті його злочинних дій 16 жовтня 
2014 року на веб-сервері сайту Державної міграцій-
ної служби України невстановленими особами бути 
вчинені несанкціоновані дії з інформацією [10]. 

Отже, при розробленні криміналістичної класи-
фікації кіберзлочинів, вчинених за участю служ-
бової особи або такої, яка здійснює професійну 
діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, 
потрібно комплексно використвувати як критерій 
їх систематизації два чинники: ступінь суспільної 
небезпечності злочину (кримінально-правовий кри-
терій) та сферу діяльності службової особи (криміна-
лістичний критерій). В середені основної побудови 
можна також вдаватися до систематизації вказа-
ної категорії злочинів. Розподілити кожний з п’я-
ти наведених нами видів кіберзлочинів на підвиди 
доцільно, наприклад, за обсягами повноважень 
службової особи. Це дозволить в подальшому сфор-
мувати максимально деталізовану криміналістичну 
характеристику злочинів і, відповідно, на її підставі 
обгрунтовану методику їх розслідування. 
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LIMITATION OF THE RIGHT TO FREEDOM OF CREATIVITY IN THE PRECEDENT PRACTICE  
OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Unlimited creative freedom is one of the prerequisites for social progress, the main priority of the cultural policy 
of the state, a democratic society. Freedom of speech, information, communication, creativity and culture are the main 
elements of democratic government. The value of creativity and intellectual development presupposes the need to protect 
them from encroachment and interference by the state. Legitimate limitation of the right to freedom of creativity is 
one of the most relevant political and legal issues throughout the entire development of mankind. The right to freedom 
of expression is provided for by the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The 
defined limitations of the right to freedom of creativity, established by international law as a legal means of regulating 
the limits of state intervention in the exercise of a person's subjective right, are not always interpreted unambiguously 
in practice. Observance of the right to freedom of expression provided for by the Convention is ensured by the controlling 
mechanism – the European Court of Human Rights, whose decisions are precedential for the participating states. In 
the European legal tradition, freedom of creativity is closely related to restrictions, the need for which must be proven 
with a high degree of their legitimacy (legality), proportionality (commensurability) and expediency (purposes). The 
analysis of the decisions of the European Court of Human Rights makes it possible to generalize the precedent practice 
of the ECtHR in the field of restriction of the right to freedom of creativity and to divide, depending on the grounds, 
state interference in freedom of creativity into the following groups: restriction of the right to freedom of creativity 
for the purpose of protecting the health or morals of other persons; restrictions on the right to freedom of creativity 
that are necessary in a democratic society in the interests of national security, territorial integrity or public safety, 
to prevent riots or crimes; restriction of the right to freedom of creativity in order to protect the reputation or rights 
of others. The main criteria for evaluating the reasonableness of intervention by the state in the precedent practice 
of the ECtHR: the method of quantitative risk assessment; justification of interference with freedom of creativity due 
to alleged harm; mass access to the results of creativity; a form of creative expression; the content of creativity.

Key words: limitation of rights, freedom of creativity, precedent practice, European Court of Human Rights.

Гриб Г. М. ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ТВОРЧОСТІ В ПРЕЦЕДЕНТНІЙ ПРАКТИЦІ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Необмежена свобода творчості є однією з передумов суспільного прогресу, основним пріоритетом культурної 
політики держави, демократичного суспільства. Свобода слова, інформації, комунікацій, творчості і культури 
є головними елементами демократичного правління. Цінність творчості, інтелектуального розвитку передбачає 
необхідність їх захисту від посягань та втручання з боку держави. Правомірне обмеження права на свободу твор-
чості є одним із найактуальніших політико-правових питань протягом усього розвитку людства. Право на сво-
боду вираження поглядів передбачено Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Визначені 
обмеження права на свободу творчості, встановлені міжнародним правом як правовий засіб врегулювання меж 
втручання держави у здійснення особою суб’єктивного права, на практиці не завжди трактуються однозначно. 
Дотримання права на свободу вираження поглядів, передбаченого Конвенцією, забезпечено контролюючим меха-
нізмом – Європейським Судом з прав людини, рішення якого мають прецедентний характер для держав-учасниць. 
У європейській правовій традиції свобода творчості тісно пов’язана з обмеженнями, потреба в яких має бути дове-
дена з високим ступенем їх легітимності (законності), пропорційності (співрозмірності) та доцільності (мети). Ана-
ліз рішень Європейського Суду з прав людини дає можливість узагальнити прецедентну практику ЄСПЛ у сфері 
обмеження права на свободу творчості та розділити залежно від підстав втручання держав у свободу творчості 
на такі групи: обмеження права на свободу творчості з метою охорони здоров’я чи моралі інших осіб; обмеження 
права на свободу творчості, які є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, 
територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам; обмеження права 
на свободу творчості з метою захисту репутації чи прав інших осіб. Основні критерії оцінки обґрунтованості втру-
чання з боку держави у прецедентній практиці ЄСПЛ: метод кількісної оцінки ризиків; виправданість втручання 
у свободу творчості через ймовірну шкоду; масовість доступу до результатів творчості; форма вираження творчос-
ті; зміст творчості.

Ключові слова: обмеження права, свобода творчості, прецедентна практика, Європейський суд з прав людини.
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Formulation of the problem. Unlimited cre-
ative freedom is one of the prerequisites for social 
progress, the main priority of the cultural policy 
of the state, a democratic society. Freedom of speech, 
information, communication, creativity and culture 
are the main elements of democratic government. 
The value of creativity and intellectual development 
presupposes the need to protect them from encroach-
ment and interference by the state. However, despite 
the fact that society acquired the most intense evo-
lutionary, innovative, and cultural development 
during the periods of the least restrictions on free-
dom of creativity, in some cases a person needs 
protection from the results of creative activity, 
their distribution and implementation. Legitimate 
limitation of the right to freedom of creativity is 
one of the most relevant political and legal issues 
throughout the entire development of mankind.

The aim of the article. The aim of the article is 
to study the features of the limitation of the right 
to freedom of creativity in the precedent practice 
of the European Court of Human Rights.

The state of research of the topic. Approaches 
of the ECtHR to limitations of freedom of creativity 
in the context of Art. 10 Conventions on the protec-
tion of rights and fundamental freedoms were con-
sidered by S. Shevchuk [4], I. Bandurka [5], V. Chir-
kin [6], Yu. Yurynets [7]. 

Presentation of the main material. The 
right to freedom of expression is provided for in 
Article 10 of the Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms (here-
inafter referred to as the ECHR or the Conven-
tion) [1], which is part of the national legislation 
of Ukraine in accordance with Article 9 of the Con-
stitution of Ukraine [2], as a valid international 
treaty. The defined limitations of the right to free-
dom of creativity, established by international law 
as a legal means of regulating the limits of state 
intervention in the exercise of a person's subjective 
right, are not always interpreted unambiguous-
ly in practice. Observance of the right to freedom 
of expression provided for by the Convention is 
ensured by the controlling mechanism – the Euro-
pean Court of Human Rights, whose decisions are 
precedential for the participating states. Accord-
ing to Art. 17 of the Law of Ukraine "On the Exe-
cution of Decisions and Application of the Practice 
of the European Court of Human Rights", courts 
apply the Convention and court practice as a source 
of law when considering cases [3]. The jurisdic-
tion of the European Court of Human Rights in all 
matters concerning the interpretation and applica-
tion of restrictions on the right to freedom of cre-
ativity of the Convention is mandatory. Decisions 
of the European Court of Human Rights (hereinafter 
ECtHR, or the Court) reveal principled approaches 
to understanding the limitation of creative free-

dom, interference with the right to creative freedom 
according to the law, which pursues a "legitimate 
purpose" and is necessary in a democratic society. 

According to Article 10 of the Convention, every-
one has the right to freedom of expression. This 
right includes freedom to hold opinions, receive 
and impart information and ideas without inter-
ference from public authorities and regardless 
of frontiers. P. 2 of Art. 10 provides that the exer-
cise of these freedoms, as it is associated with duties 
and responsibilities, may be subject to such formal-
ities, conditions, restrictions or sanctions as are 
established by law and are necessary in a democratic 
society in the interests of national security, terri-
torial integrity or public security, to prevent riots 
or crimes, to protect health or morals, to protect 
the reputation or rights of others, to prevent the dis-
closure of confidential information or to maintain 
the authority and impartiality of the court [8].

When recognizing as legitimate restrictions on 
the right to freedom of expression imposed by state 
authorities, the Court uses the so-called three-step 
test: whether the restriction was "established by 
law"; whether it was "necessary in a democratic soci-
ety"; whether the restriction pursued a "legitimate 
aim". If the restriction of freedom of creativity does 
not meet at least one of these criteria, it is considered 
to be in violation of Art. 10 of the European Conven-
tion [9]. Turning to the text of Art. 10 of the Con-
vention, the ECtHR clarified: "This freedom is asso-
ciated with exceptions that must be interpreted as 
restrictions, but the need for any restrictions must 
be established with a high degree of conviction" 
[10]. Therefore, the main criteria for the legali-
ty of the restriction of the right to freedom of cre-
ativity for the ECtHR are: legitimacy (legality) – 
the restriction of the right to freedom of creativity 
must be provided for by international and national 
legislation, the goal – the restriction of the right to 
freedom of creativity must be justified, commensu-
rate with the goal, comply with the principle of pro-
portionality and not to go beyond what is absolutely 
necessary; content – restrictions on freedom of cre-
ativity cannot be interpreted broadly, to correspond 
to the main content of freedom of creativity and its 
social purpose. 

However, in the practice of the European Court 
of Human Rights, there are different legal posi-
tions regarding the limitation of the right to free-
dom of creativity. With the aim of orderly develop-
ment of the practice of applying the Convention, 
because the observance of precedent not only direct-
ly meets the requirements of the Court's indepen-
dence and impartiality, but also reflects the very 
essence of judicial policy, we will consider the most 
typical decisions of the ECtHR in complaints about 
the restriction of the right to freedom of creativity. 
Thus, in the case of Muller and others v. Switzerland, 
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the ECtHR supported the position of national courts 
regarding the restriction of the right to freedom 
of creativity [11]. 

In that case, the Court found that the confiscation 
of paintings exhibited by the artist and the impo-
sition of fines on the artist and other plaintiffs for 
obscene publications were restrictions on the right 
to freedom of expression, which is "necessary in 
a democratic society." Given that the paintings in 
question depicted sexual relations in a crude form 
and that they were presented in an exhibition with 
unrestricted public access, the Court concluded 
that the applicant's conviction did not constitute 
a violation of Article 10 of the Convention. Ana-
lyzing the given decision, it should be noted that 
Article 10 of the Convention provides for free-
dom of artistic expression, in particular within 
the framework of the freedom to receive and dis-
seminate ideas, to participate in the exchange of cul-
tural, political and social information and ideas. 
The state is obliged not to encroach on the freedom 
of expression of artists. In the event that a person's 
actions in the exercise of the subjective right to cre-
ativity encroach on the "protection of public mor-
als", the ECtHR recognizes a wide margin of discre-
tion for states. When deciding on the limits of state 
intervention to protect public morality, the Court 
proceeds from the absence of a single, agreed-upon 
international concept of "public morality." For each 
individual state, this concept includes a national 
system of ethical norms, rules of behavior that have 
developed in this society on the basis of traditional 
spiritual and cultural values, historical develop-
ment, which, in our opinion, makes it impossible to 
define a single agreed interstate concept of social 
morality. 

However, the protection of public morality is 
a component of ensuring the country's national secu-
rity. In the decision in the case "Müller and others v. 
Switzerland", the ECtHR supported the limitation 
of the right to freedom of creativity, since the spe-
cific weight of the damage to public morals is greater 
than the negative consequences that the complainant 
is forced to suffer in connection with the limitation 
of his right to freedom of creativity.

In the case of Handyside v. Great Britain, 
the complaint concerned the restriction of the distri-
bution of the school textbook "The Little Red Book 
of the Schoolboy", which contained issues of sex 
education [12]. The court emphasized that due to 
the lack of a single concept of morality in European 
countries, the judicial bodies of the state are more 
knowledgeable than the judges of the international 
court to express an opinion about the exact content 
of such norms. Having considered the contested 
measures in the light of the entire case, the Court 
concluded that the measures taken in this case were 
in accordance with a legitimate purpose. 

Based on this, the Court ruled that there was 
no violation of Article 10 of the Convention. Simi-
lar is the decision in the case of Otto Preminger v. 
Austria on the ban and removal from distribution 
of a film containing a provocative image of God, 
the Virgin Mary, and Jesus Christ [13]. The court 
justified the government's actions to ban the screen-
ing of the film within the framework of ensuring 
the right of citizens to protect their religious feel-
ings. The ECtHR upheld the position of the Aus-
trian courts, which did not consider that the mer-
its of the film as a work of art or a contribution to 
the development of culture prevailed over the fea-
tures that made it offensive to the general public. 
The given decision indicates that within the frame-
work of the European legal tradition, the relation-
ship between the right to freedom of creativity 
and the right to freedom of religion, respect for reli-
gious feelings is of particular importance. 

The limits of freedom of creativity are estab-
lished by states in accordance with the norms 
of social ethics and morality. When considering 
a complaint regarding the ban on showing the film 
within the framework of ensuring the right of citi-
zens to protect religious feelings, the judges do not 
determine the religious rites and dogmas, the rights 
of whose representatives it violates, but refer 
to the determination of public ethics and morals 
of the country's population. That is, in cases concern-
ing the exercise of the right to freedom of creativ-
ity, the ECtHR holds the opinion that in the event 
that the religious feelings of a part of the population 
could be exposed as a result of the exercise of free-
dom of artistic expression, the subjective right to 
freedom of creativity should be limited. The Court 
did not find a violation of Article 10 in the govern-
ment's action to prohibit the screening of films that 
depicted individuals and practices of the Christian 
religion in a manner that disrespected them. Ana-
lyzing the given decision, we can conclude that one 
of the criteria in the precedent practice of the ECHR 
is the method of quantitative risk assessment. It is 
impossible to satisfy the realization of the freedom 
of a few people at the expense of violating the rights 
of millions, because democracy is still an indicator 
of the will of the majority. In every case considered 
by the ECtHR, there are reasons to rule both in favor 
of the complainants and in support of governments 
in restricting creative freedom. 

The importance of the above restrictions on 
the right to freedom of creativity in the precedent 
practice of the European Court of Human Rights is 
that: first, they relate to topical issues regarding 
the limitation of freedom of creativity as a right 
to the right to freedom of expression, which is 
enshrined in Art. 10 of the Convention; secondly, 
in the above-mentioned cases, the ECtHR decided 
that the convictions in these cases were not a viola-
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tion of Article 10 of the Convention and supported 
the positions of national courts regarding interfer-
ence with the freedom of expression of artists; third-
ly, the decision of the ECtHR indicates the absence 
of a single international concept of "social morali-
ty", from which we can conclude about the expedien-
cy of determining general trends in the development 
of modern morality of mankind; fourthly, the deci-
sion of the ECtHR in complaints about the restric-
tion of the right to freedom of creativity, which 
encroaches on the religious feelings of a part 
of the population, norms of social ethics and moral-
ity, provided that the intervention of the state was 
carried out with a high degree of conviction in its 
expediency, the court sided with the national courts 
Appropriate restrictions on freedom of creativity 
are considered legitimate if they are aimed at pre-
venting insult to the feelings of national minorities 
or believers, at protecting the most vulnerable cat-
egories of the audience (children), if there is a dan-
ger that they may gain access to this information. 
However, we are talking about balanced decisions, 
because censorship and other non-democratic insti-
tutions can be introduced under the same slogans, 
and here the opinion of the ECtHR as the guarantor 
of the Convention is important.

The restrictions on freedom of creativity in 
the practice of the ECtHR in cases related to 
encroachments on the democratic foundations 
of society are comparatively narrower. A precedent 
is the decision of the ECtHR in the field of free-
dom of creativity in the case of Seher Karatas v. 
Turkey, in which the Court ruled that the sentence 
of the applicant to deprivation of liberty consti-
tuted an interference with her exercise of free-
dom of expression. The applicant's work contained 
poems which, due to the frequent use of inspiration-
al expressions and metaphors, called for self-sac-
rifice in the name of "Kurdistan", and included 
several particularly aggressive passages directed 
against the Turkish authorities. These verses can 
be interpreted as inciting readers to hatred, sedi-
tion and violence. The court ruled that the fact 
that the article contained appeals that contradicted 
the prescriptions of the national criminal law does 
not mean that they are inconsistent with generally 
recognized democratic principles. The mentioned 
appeals in their form and content were almost 
no different from those that take place in other 
states-members of the Convention. Considering 
the fact that the Turkish Government did not find 
in the text of the article words that would call for 
the commission of terrorist acts, incitement of enmi-
ty between citizens, commission of crimes or blood 
revenge, the Court concluded that interference with 
the applicant's freedom of expression was not nec-
essary in democratic society. Therefore, there was 
a violation of Art. 10 of the Convention. It is nec-

essary to pay attention to the fact that the medium 
used by the applicant was poetry – a form of artis-
tic expression addressed to a small number of read-
ers. In the context of Article 10 of the Convention, 
the Court added: “Persons who create, perform, dis-
tribute or present for review works of literature con-
tribute to the exchange of ideas and opinions which 
is an integral part of a democratic society. Thus, 
the duty of the state is not to illegally encroach on 
the freedom of expression of their opinion" [14]. 

Analyzing the decision of the ECtHR in the field 
of freedom of creativity in the case of Seher Karatas 
v. Turkey, it is worth noting that the requirements 
of pluralism, tolerance and openness of opinions, 
without which a democratic society is impossible, 
must be clearly interpreted, and the need for such 
restrictions must be convincingly established. In 
the presented case, another criterion of precedent 
practice of the ECtHR appears when making deci-
sions, namely: interference with freedom of creativ-
ity due to alleged harm, which does not exist. Oppo-
sition is one of the pillars of democracy, therefore, 
in order to protect democratic principles, the Court 
declared it illegal to interfere with the right to 
freedom of expression. Interference with freedom 
of expression through the use of inspirational expres-
sions and metaphors and appeals against the authori-
ties is a violation of Art. 10 of the Convention. 

The case "Alinak v. Turkey" concerned a novel 
about the torture of peasants based on real events. 
The court noted the following: "... the book contains 
passages in which fictional graphic details of ill-treat-
ment and atrocities directed at the peasants are pre-
sented, which, without a doubt, form in the mind 
of the reader a persistent hostility to the injustice 
that the peasants suffered in the story. Some passag-
es can be understood as inciting the reader to hatred, 
sedition and the use of violence. However, in deter-
mining whether this actually induces action, it must 
be borne in mind that the medium of expression used 
by the applicant was the novel, a form of artistic 
work addressed to a relatively small number of per-
sons compared, for example, to the mass media.' The 
court noted that "this controversial book is a novel 
that belongs to fiction, although it is allegedly based 
on real events." In the decision, the Court decided 
that a work of art has a limited impact, not aimed 
at a wide range of readers, compared to the mass 
media, and this reduces the nature of the expres-
sions only to the expression of deep grief due to trag-
ic events, and does not call for violence" [15].

Analyzing the said decision, it should be noted that 
the European Court of Human Rights disapproves 
of restrictions on the freedom to express creative 
views and assessments when it concerns politicians 
and political institutions. In addition, in the giv-
en decision, it is possible to single out the follow-
ing criterion of the ECHR regarding the restriction 
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of creative freedom: mass access to the results of cre-
ativity. That is, special attention is paid to whether 
the work is intended for a wide audience or a narrow 
circle of readers. In Alinak v. Turkey, the Court held 
that a work of art has a limited impact, not aimed 
at a wide range of readers, like mass media, and this 
reduces the nature of the expressions to expressions 
of deep grief over tragic events, rather than calls for 
violence. From the standpoint of the priority of free-
dom of creativity in the case "Association Ekin v. 
France", the ECtHR sided with the applicant. In this 
case, a non-governmental organization published 
a book entitled "Euskadi War" [16]. 

It has been published in many European countries 
in several languages and is devoted to the histori-
cal, cultural, linguistic and sociopolitical aspects 
of the Basque ethno-political conflict in Spain. In 
France, the government banned the distribution or 
sale of the book due to its propaganda for separat-
ism and its calls for violence. The ECtHR concluded 
that the legislation on which the ban was based did 
not contain a list of cases when such a ban could be 
applied, and the control by national judicial authori-
ties of the imposition of administrative bans did not 
create sufficient guarantees against the abuse of pow-
er by the relevant officials. In addition, the con-
tent of the disputed book is not a threat to the pub-
lic order of France. The ECtHR noted that the use 
of intervention in this case was not determined by 
an acute social need, nor was it proportionate to 
the goal pursued [17]. In the above case, the ECtHR 
concluded that interference with the applicant's 
freedom of expression was not necessary in a dem-
ocratic society, and therefore there was a violation 
of Art. 10 of the Convention. The Court reached 
a similar conclusion in the case "Kutsuk v. Turkey" 
[18]. The publication of the book, titled "Interview 
in the Garden of the Kurds," reproduced an inter-
view with Abdullah Ocalan, the leader of the Turk-
ish Kurds, and contained separate references to 
the "Kurdish Cultural Autonomy Program." The 
applicant was accused of propagandizing separatism 
and sentenced to two years of imprisonment and pay-
ment of a fine. In its judgment, the Court observed 
that the applicant's book in the form of an inter-
view was written in a literary metaphorical style 
and should be considered precisely in this context. 
Although in some paragraphs of the book harsh crit-
icism of the Turkish state authorities was expressed, 
such criticism, according to the ECtHR, was intend-
ed to emphasize the intransigence of the position 
of one of the parties to the conflict, and not to call 
for violence. 

The ECtHR concluded that, in the interests of pub-
lic security and public order, the content of the book 
did not necessitate such a severe interference with 
the freedom of expression that occurred in the case 
of the applicant. The precedent of the said decision 

consists in a critical assessment of the government's 
actions, which were unfounded and not determined 
by an urgent social need, and were not proportionate 
to the legitimate goal that was being pursued. Inter-
ference with the freedom of expression in the form 
of sentencing the applicant to imprisonment, impos-
ing a fine and confiscating the edition of the book was 
not necessary in a democratic society. In interfering 
with the right to freedom of creativity, a fair bal-
ance was not ensured between the restrictions that 
are necessary in a democratic society and the right to 
freedom of creative expression. Analyzing the deci-
sion in the case "Kutsuk v. Turkey", it is possible to 
single out such a criterion in the precedent practice 
of the ECtHR – a form of creative expression. If 
ideas are presented in a literary metaphorical style, 
they should be evaluated in this context. You can put 
the same thoughts into different forms of expression 
and they will have different effects.

At the same time, it is worth noting that in 
the practice of the ECtHR there are also decisions 
in which the Court concluded that creators are not 
immune to possible restrictions on creative freedom 
by the state, which are necessary in a democratic 
society. In such cases, the ECtHR pays special atten-
tion to the question of whether the complainant was 
forced to bear a disproportionate or excessive burden 
of responsibility as a result of the interference with 
creative freedom. In particular, in the case "Ocha-
kovsky-Lawrence and Julie v. France", the ECtHR 
recognized that the French courts conducted 
an objective assessment of the facts when limit-
ing the right to freedom of creativity of the author 
and publisher of the novel, which directly defamed 
the "National Front" political party. and the name 
of its head was also indicated. In the novel, he was 
compared to "the leader of a gang of murderers",  
"a vampire who profited from the suffering of his 
electorate". 

The ECtHR recognized that "novelists, like other 
creators and persons contributing to the promotion 
of their works, are not immune to the possible restric-
tions defined in paragraph 2 of Article 10. A person 
who exercises the freedom of expression of his cre-
ative opinion undertakes, in accordance with obli-
gations and responsibilities of the conditions estab-
lished in the specified clause". The court noted that 
there is no fundamental difference between state-
ments of fact and evaluative judgments, since in this 
case the work is not entirely fictional, but refers to 
real persons or facts. Thus, the sentence for defama-
tion in the mentioned case could not be questioned by 
the ECtHR [19]. Analyzing the decision in the case 
"Ochakovsky-Lawrence and Julie v. France", it is 
possible to distinguish the following criterion in 
the precedent practice of the ECtHR: assessment 
of the coverage of factual material in the work 
or the use of fiction, with the aim of humiliating 
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the honor and dignity of real persons. When it comes 
to defamation, humiliation of the honor and digni-
ty of real persons, the ECtHR supports the inter-
vention of governments in the exercise of the right 
to freedom of creativity. Therefore, summarizing 
the practice of the ECtHR regarding restrictions on 
freedom of creativity, which are necessary in a dem-
ocratic society, it is worth noting that the Court dis-
approves of restrictions on the freedom of expression 
of creative views and assessments, disagreement 
with the political opinion of the authorities, politi-
cians, political institutions, if in the literary, artis-
tic or reliable information of critical content is high-
lighted in another creative way. However, when it 
comes to defamation, humiliation of honor and dig-
nity of real persons, the ECtHR supports the inter-
vention of governments in the exercise of the right 
to freedom of creativity. So, in the European legal 
tradition, creative freedom is closely related to 
restrictions, the need for which must be proven with 
a high degree of their legitimacy (legality), propor-
tionality (commensurability) and expediency (pur-
pose). The analysis of the decisions of the Europe-
an Court of Human Rights regarding the violation 
of Article 10 of the Convention makes it possible to 
generalize the precedent practice of the ECtHR in 
the field of restriction of the right to freedom of cre-
ativity and to divide it into three groups depending 
on the grounds of interference by states in freedom 
of creativity: 1. Restriction of the right to freedom 
of creativity for the purpose of protection health or 
morals of other persons; 2. Restrictions on the right 
to freedom of creativity that are necessary in a dem-
ocratic society in the interests of national security, 
territorial integrity or public safety, to prevent riots 
or crimes; 3. Restriction of the right to freedom 
of creativity in order to protect the reputation or 
rights of other persons.

Conclusions. When restricting the right to free-
dom of creativity for the purpose of protecting 
the health or morals of others, the precedent practice 
of the ECtHR recognizes a wide margin of discretion 
for states. When deciding the limits of state interven-
tion to protect public morals, the Court proceeds from 
the lack of a unified international concept of "pub-
lic morals". The limits of freedom of creativity are 
established by states in accordance with the norms 
of social ethics and morality. The restrictions on free-
dom of creativity in the practice of the ECtHR are 
comparatively narrower in cases related to encroach-
ments on the democratic foundations of society in 
the interests of national security, territorial integ-
rity or public safety, to prevent riots or crimes. In 
decisions regarding the restriction of the right to 
freedom of creativity in order to protect the reputa-
tion or rights of others, the ECtHR indicates that cre-
ators are not immune to possible restrictions defined 
in paragraph 2 of Article 10 of the Convention, 

and a person who exercises the freedom of expression 
of his creative opinion accepts on himself, in accor-
dance with the conditions established in the specified 
clause, obligations and responsibilities. Summariz-
ing the decisions of the ECtHR in the field of limit-
ing the right to freedom of creativity, the following 
evaluation criteria can be identified in the prece-
dent practice of the ECtHR: the method of quantita-
tive assessment of risks (it is not possible to satisfy 
the realization of the freedom of creativity of a few 
people at the expense of violating the rights of mil-
lions); interference with freedom of creativity due to 
alleged harm (the Court disapproves of restrictions 
on freedom of expression of creative views due to 
alleged harm, which does not exist); mass access to 
the results of creativity (special attention is paid to 
whether the work is intended for a wide audience or 
a narrow circle of readers); a form of creative expres-
sion (the expression of ideas in a literary metaphori-
cal style should be evaluated in this context); the con-
tent of the work is real facts or fiction (coverage in 
the work of factual material or the use of fiction for 
the purpose of humiliating the honor and dignity 
of real persons). 

Having analyzed the decision of the Europe-
an Court of Human Rights regarding the violation 
of Article 10 of the Convention, it can be determined 
that the intervention of states in the freedom of cre-
ativity is considered justified by the Court, if it is 
legal, commensurate with the purpose of the restric-
tion and has a justified purpose. For the most part, 
the ECtHR justifies the restriction of the right to 
freedom of creativity for the purpose of protecting 
the health or morals of other persons; restrictions on 
the right to freedom of creativity that are necessary 
in a democratic society in the interests of nation-
al security, territorial integrity or public safety, to 
prevent riots or crimes; restriction of the right to 
freedom of creativity in order to protect the reputa-
tion or rights of others. The main criteria for evalu-
ating the reasonableness of intervention by the state 
in the precedent practice of the ECtHR: the method 
of quantitative risk assessment; justification of inter-
ference with freedom of creativity due to alleged 
harm; mass access to the results of creativity; a form 
of creative expression; the content of creativity.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ:  

УКРАЇНА ТА ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА

У статті досліджено модель адміністративно – правового регулювання діяльності органів місцевого самовря-
дування Федеративної республіки Німеччина та проведено порівняльний аналіз з моделлю України. Особливу 
увагу приділено питанням реформування системи адміністративно – правового регулювання діяльності органів 
місцевого самоврядування в рамках євроінтеграції України до Європейського Союзу. За результатами досліджен-
ня зроблено комплексні висновки щодо впровадження європейського досвіду в аспекті реформування діяльності 
органів місцевого самоврядування враховуючи позитивні та негативні сторони поставленої проблеми. 

Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевого самоврядування відіграє велику роль 
у ефективному функціонуванні системи місцевого самоврядування і є його невід’ємною складовою частиною. 
Україна проходить етап реформування місцевого самоврядування в рамках євроінтеграції і використовувати 
ефективний досвід країн ЄС є однією з цілей процесу реформування. Тому перед науковою спільнотою постає про-
блема порівняльного дослідження моделей адміністративно-правового регулювання діяльності органів місцево-
го самоврядування в країнах ЄС та на його основі створення досконалої моделі у нашій країні з використанням 
їх досвіду і вдосконалення законодавства України. Федеративна Республіка Німеччина є країною лідером у ЄС 
і є ключовим партнером України в співпраці в рамках євроінтеграції та вступу України в ЄС. Україна має велику 
кількість програм по співпраці з Федеративною Республікою Німеччина в сфері реформування місцевого самовря-
дування і перейняття її досвіду, тому порівняльна характеристика моделі адміністративно-правового регулюван-
ня діяльності органів місцевого самоврядування України та Федеративної Республіки Німеччини є актуальною 
темою дослідження з подальшим практичним застосуванням в рамках вдосконалення законодавства України. 

Ключові слова: органи місцевого самоврядування, адміністративно-правове регулювання, євроінтеграція 
України, місцеве самоврядування України, місцеве самоврядування Федеративної Республіки Німеччина.

Klymenko D. O., Berezhna K. V. COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF THE MODEL OF ADMINISTRATIVE 
AND LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITIES OF LOCAL GOVERNMENT BODIES: UKRAINE  
AND THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

The article examines the model of administrative and legal regulation of the activities of local self-government bodies 
of the Federal Republic of Germany and compares it with the model of Ukraine. Particular attention is paid to the issue 
of reforming the system of administrative and legal regulation of the activities of local self-government bodies within 
the framework of the European integration of Ukraine into the European Union. Based on the results of the study, 
comprehensive conclusions were made regarding the implementation of European experience in the aspect of reforming 
the activities of local self-government bodies, taking into account the positive and negative aspects of the problem.

Administrative and legal regulation of the activities of local self-government bodies plays a major role in the effective 
functioning of the local self-government system and is an integral part of it. Ukraine is undergoing a stage of reforming 
local self-government within the framework of European integration, and using the effective experience of EU countries 
is one of the goals of the reform process. Therefore, the scientific community faces the problem of analyzing models 
of administrative and legal regulation of the activities of local self-government bodies in EU countries and, on its basis, 
creating a perfect model in our country using their experience and improving the legislation of Ukraine. The Federal 
Republic of Germany is a leading country in the EU and is a key partner of Ukraine in cooperation within the framework 
of European integration and Ukraine's accession to the EU. Ukraine has a large number of cooperation programs 
with the Federal Republic of Germany in the field of reforming local self-government and adopting their experience, 
therefore, the comparative characteristics of the model of administrative and legal regulation of the activities of local 
self-government bodies of Ukraine and the Federal Republic of Germany is a relevant topic of research with further 
practical application within the framework of improving the legislation of Ukraine. 

Key words: local self-government bodies, administrative and legal regulation, European integration of Ukraine, 
local self-government of Ukraine, local self-government of the Federal Republic of Germany.

Метою даної статті є порівняння моделей 
адміністративно-правового регулювання діяль-
ності органів місцевого самоврядування України 
та Федеративної Республіки Німеччина. 

Україна отримала статус кандидата на член-
ство в ЄС, статус кандидата офіційно запускає 
процес набуття Україною членства в Європей-
ському Союзі. З набуттям нового статусу України 
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23 червня 2022 року перед країною постає новий 
етап в інтеграції України до Європейського Сою-
зу та подальшого реформування України в бага-
тьох аспектах, особлива роль в цьому належить 
трансформації законодавства України в цілому. 
В контексті Євроінтеграції України реформування 
адміністративно–правого регулювання діяльності 
органів місцевого самоврядування та інтеграція 
нашої моделі адміністративно–правого регулю-
вання діяльності органів місцевого самоврядуван-
ня, виходить на новий рівень, що ставить перед 
науковою спільнотою перспективні задачі [1]. 

Євроінтеграція є головним і незмінним зовніш-
ньополітичним пріоритетом України, а подальша 
розбудова та поглиблення взаємовідносин між 
Україною та ЄС здійснюється на принципах полі-
тичної асоціації та економічної інтеграції.

Україна вже активно працювала з країнами парт-
нерами ЄС у багатьох сферах реформування країни, 
включаючи діяльність органів місцевого самовря-
дування України, аби не втрачати темпи інтеграції 
до ЄС та розпочинати подальшу підготовку до член-
ства потрібно ставити за мету завершення всебічної 
трансформації всіх сфер нормативно-правової бази 
законодавства України за принципами Євросоюзу 
та його нормативно-правовими актами. 

Євроінтеграція України за останні роки в цілому 
набула швидкого темпу. Визначними подіями у цій 
сфері, окрім отримання статусу кандидату в ЄС, 
є набуття чинності Угоди про асоціацію між Укра-
їною та Європейським Союзом. Хоча Угода про асо-
ціацію охоплює позиції в багатьох сферах взаємних 
інтересів співробітництва України та ЄС та взаємно-
го зближення, проте більшість сфер впливу стосу-
ється діяльності органів місцевого самоврядування, 
що, в свою чергу, спонукає просувати процес реформ 
та адаптації законодавства в Україні в цій сфері [1].

В рамках євроінтеграції Україна повинна про-
водити системний аналіз моделей діяльності орга-
нів місцевого самоврядування та впроваджувати 
найефективніші моделі адміністративно-право-
вого регулювання діяльності органів місцевого 
самоврядування країн ЄС удосконалюючи законо-
давство України в цій сфері. Під моделлю місцево-
го самоуправління розуміється форма організації 
влади територіальною громадою з метою най-
більш ефективного вирішення питань місцевого 
значення [2].

Існує декілька моделей, які істотно відрізня-
ються одна від одної за принципами формування 
органів місцевого самоврядування, характеру їх 
взаємовідносин із органами державної влади, за 
формами взаємодії представницьких і виконав-
чо-розпорядних органів у системі місцевого само-
врядування, досвід яких може бути використаний 
в Україні, наприклад Федеративна Республіка 
Німеччина, модель якої є змішана. Змішаний тип 
моделі також поширений в Австрії, ця модель 

характеризується ознаками англо-американської 
та континентальної моделі [3 с. 659–661].

Характерними особливостями таких моделей є: 
1) значна автономія органів місцевого самовря-

дування;
2) відсутність на місцях повноважних пред-

ставників центральної влади, які б опікали орга-
ни місцевого самоврядування; 

3) виборність ряду посадових осіб місцевого 
самоврядування; 

4) органи місцевого самоврядування можуть 
робити лише те, що прямо передбачено зако-
ном – це так званий позитивний принцип право-
вого регулювання; 

5) контроль за діяльністю органів місцевого 
самоврядування здійснюється переважно непря-
мим шляхом – через центральні міністерства, 
а також тут діє жорсткий судовий контроль.

Слід зазначити, що модель самоврядування 
Федеративної Республіки Німеччина часто пред-
ставляється у якості самостійної муніципальної 
системи, в якій виділяють місцеве (комунальне) 
управління Німеччини. Правові засади цієї сис-
теми закладені ще у прусському Статуті міст, 
запровадженому фон Штейном у 1808 році. Він 
передбачав розвиток системи самоврядування на 
рівні з представницьким міським органом, який 
утворював колегіальний виконавчий орган – 
магістрат.

У Німеччині існує 5 різних органів організації 
влади на місцях, але фактично в Німеччині функ-
ціонує чотири таких моделі: 

1) південнонімецька модель (землі – Баварія, 
Саксонія, Баден-Вюртенберг): самоврядування 
здійснюється через представницький орган (раду) 
і бургомістра, які обираються населенням гро-
мади. Бургомістр є головою виконавчого коміте-
ту та водночас головою цієї ради. Він має досить 
сильні позиції в системі місцевого самоврядуван-
ня, оскільки у багатьох випадках без погодження 
з радою вирішує кадрові питання, володіє суттє-
вими правами у фінансово-бюджетній сфері;

2) північнонімецька модель (землі – Нижня 
Саксонія, Північна Рейн-Вестфалія): представ-
ницький орган (рада) обирає директора громади, 
який є главою виконавчої влади і формує свій 
виконавчий орган; 

3) модель рада-бургомістр (землі Рейнланд – 
Пфальц, Саар, сільські громади землі Шлезвіг-Голь-
штейн): виборний представницький орган (рада гро-
мади чи міська рада) обирає бургомістра, який має 
досить широку компетенцію, одноосібно вирішую-
чи багато важливих питань громади; 

4) рада-магістратура (земля Гессен, земля-мі-
сто Гамбург): виборний представницький орган 
(рада) обирає голову ради і формує з числа профе-
сійних управлінців свій колегіальний виконавчий 
орган (магістратуру) [4 с. 93–105].
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У Німеччині виділяють три умови адміністра-
тивно-правового регулювання місцевого самовря-
дування: федеральне законодавство, законодав-
ство окремих земель і прийняті самими громадами 
правові відносини. 

Нормами федерального законодавства є насам-
перед Основний закон Федеративної Республіки 
Німеччина 1949 року, але провідне місце в правово-
му регулюванні місцевого самоврядування займає 
законодавство земель, хоча в різних землях правове 
становище комун має свої особливості [4, с. 93–105].

Законом «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні» визначено, що місцеве самоврядування в Укра-
їні – це гарантоване державою право та реальна 
здатність територіальної громади – жителів села чи 
добровільного об’єднання у сільську громаду жите-
лів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під 
відповідальність органів та посадових осіб місцево-
го самоврядування вирішувати питання місцевого 
значення в межах Конституції і законів України.

Система місцевого самоврядування в структур-
но-організаційному плані являє собою сукупність 
органів місцевого самоврядування, органів само-
організації населення та організаційних форм, за 
допомогою яких відповідна територіальна грома-
да або її складові частини здійснюють завдання 
та функції місцевого самоврядування, вирішують 
питання місцевого значення [5].

Система місцевого самоврядування включає:
1) територіальну громаду;
2) сільську, селищну, міську раду;
3) сільського, селищного, міського голову;
4) виконавчі органи сільської, селищної, місь-

кої ради;
5) районні та обласні ради, що представля-

ють спільні інтереси територіальних громад сіл, 
селищ, міст;

6) органи самоорганізації населення.
Місцеве самоврядування в Україні здійснюєть-

ся на принципах: 
1) народовладдя; 
2) законності;
3) гласності; 
4) колегіальності; 
5) поєднання місцевих і державних інтересів; 
6) виборності; 
7) правової, організаційної та матеріально-фі-

нансової самостійності в межах повноважень, 
визначених цим та іншими законами; 

8) підзвітності та відповідальності перед терито-
ріальними громадами їх органів та посадових осіб;

9) державної підтримки та гарантії місцевого 
самоврядування; 

10) судового захисту прав місцевого самовря-
дування.

Прагнення України інтегруватися до Європей-
ського Союзу зумовлює актуальність порівняль-

ного аналізу моделі адміністративно-правового 
регулювання діяльності органів місцевого само-
врядування. Адаптація української моделі адмі-
ністративно-правового регулювання діяльності 
органів місцевого самоврядування до стандартів 
Європейського Союзу сприятиме поступовому усу-
ненню перепон у розвитку реформування діяльно-
сті органів місцевого самоврядування України. 
Модель реформування місцевого самоврядуван-
ня в Україні прагне дотримуватись принципів на 
яких вона заснована, особливу увагу звертають 
на принцип народовладдя та децентралізації вла-
ди в цілому. На місцях прагнення до розподілен-
ня повноважень між головою відповідної ради 
та органами місцевого самоврядування має на 
меті уникати одноосібного представництва воле-
виявлення громадян та розподіл повноважень 
управлінського характеру. Тому проаналізував-
ши моделі, що функціонують у Федеративній Рес-
публіці Німеччина можна зробити висновки, що 
Україні потрібно використовувати досвід Німеч-
чини не в цілому, а в порядку південнонімецької 
моделі місцевого самоврядування, в якій повно-
важення розподіляються між органами місцевого 
самоврядування та головою і обидві складові цієї 
системи обираються народом. У разі використан-
ня досвіду інших моделей він буде призводити до 
негативних наслідків їх впровадження в України, 
а саме може призводити до монополізації влади на 
місцях і підвищення рівня корупції в Україні. 

Таким чином, з метою вдосконалення адміні-
стративно-правового регулювання органів місце-
вого самоврядування в контексті євроінтеграції 
України потрібно звертати увагу не тільки на дос-
від регулювання органів місцевого самоврядування 
в європейських країнах в цілому, а і на ефективність 
впровадження цього механізму на рівні нашої краї-
ни, особливо в умовах реформи децентралізації. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРАВОВІ НАСЛІДКИ РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ РИМСЬКОГО СТАТУТУ 
МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ В КОНТЕКСТІ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ  

ПРОТИ УКРАЇНИ

У статті розглядаються концептуальні питання, пов’язані із побудовою системи міжнародної кримінальної 
юстиції, ратифікацією Україною Римського статуту Міжнародного кримінального суду і особливостями співро-
бітництва України з Міжнародним кримінальним судом.

Проаналізовано основні причини затримки у ратифікації Україною Римського статуту Міжнародного кримі-
нального суду та звертається увага на непослідовну та суперечливу позицію України, яка не використовує перед-
бачені Римським статутом Міжнародного кримінального суду механізми притягнення до кримінальної відпові-
дальності за злочин геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії.

Досліджено перспективи, негативні та правові наслідки ратифікації Україною Римського статуту Міжна-
родного кримінального суду у контексті повномасштабного військового вторгнення країни-агресора в Україну, 
а також євроінтеграційних процесів та вимог Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Дово-
диться теза, що нератифікація Україною Римського статуту Міжнародного кримінального суду може вплинути 
на можливості притягнення до відповідальності країни-агресора, незважаючи на те, що Україна скористалася 
спеціальною процедурою визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду.

Розглянуто основні аспекти діяльності та питання юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Звертається 
увага, що взаємовідносини України з Міжнародним кримінальним судом будуються на принципі комплементар-
ності (доповнюваності) юрисдикцій. Досліджено сутність, значення та переваги співробітництва України з Між-
народним кримінальним судом, а також можливості притягнення до відповідальності країни-агресора за злочин 
геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії. За результатами такого дослідження зробле-
но висновок, що визнання юрисдикції МКС (не лише спеціальної юрисдикції через п. 3 ст. 12 Римського статуту) 
для України є пріоритетною та неодмінною складовою її європейського шляху розвитку та реальною можливістю 
на міжнародному рівні притягнути до відповідальності топ посадовців країни-агресора за злочини, скоєні в Україні.

Ратифікація Римського статуту Міжнародного кримінального суду надає додаткові можливості для націо-
нального судочинства, призведе до укріплення верховенства права та завдяки доступу до Міжнародного кримі-
нального суду, дозволить притягнути до відповідальності країну-агресора за скоєні злочини під час повномасш-
табного військового вторгнення в Україну.

Ключові слова: ратифікація, Римський статут, юрисдикція, Міжнародний кримінальний суд, міжнародні зло-
чини, злочини міжнародного характеру.

Smyrnov M. I. PROSPECTS AND LEGAL CONSEQUENCES OF UKRAINE’S RATIFICATION OF THE ROME 
STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT IN THE CONTEXT OF RUSSIAN’S MILITARY 
AGGRESSION AGAINST UKRAINE

The conceptual issues, related to the construction of the system of international criminal justice, ratification 
of the Rome Statute of the International Criminal Court and features of cooperation of Ukraine with the International 
Criminal Court, are examined in the article.

The main reasons for the delay in Ukraine's ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court 
are analyzed, and attention is drawn to the inconsistent and contradictory position of Ukraine, which does not use 
the mechanisms of criminal prosecution for the crime of genocide, crimes against humanity, war crimes and the crime 
of aggression provided for by the Rome Statute of the International Criminal Court.

The prospects, negative and legal consequences of Ukraine's ratification of the Rome Statute of the International 
Criminal Court in the context of a full-scale military invasion of Ukraine by an aggressor country, as well as European 
integration processes and the requirements of the Association Agreement between Ukraine and the European Union are 
studied. The thesis is proved that Ukraine's non-ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court 
may affect the possibility of bringing the aggressor country to justice, despite the fact that Ukraine used a special 
procedure of recognizing the jurisdiction of the International Criminal Court.

The main aspects of the activity and jurisdiction of the International Criminal Court were considered. Attention 
is drawn to the fact that Ukraine's relations with the International Criminal Court are based on the principle 
of complementarity of jurisdictions. The essence, significance and advantages of Ukraine's cooperation with 
the International Criminal Court, as well as the possibility of bringing the aggressor country to justice for the crime 
of genocide, crimes against humanity, war crimes and the crime of aggression, have been studied. Based on the results 
of such a study, it was concluded that the recognition of the jurisdiction of the ICC (not only the special jurisdiction due 
to Clause 3 of Article 12 of the Rome Statute) for Ukraine is a priority and indispensable component of its European 
path of development and a real opportunity at the international level to prosecute top officials of the aggressor country 
for crimes committed in Ukraine.
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The ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court provides additional opportunities for 
the national judiciary, will lead to the strengthening of the rule of law and, thanks to access to the International 
Criminal Court, will allow the aggressor country to be held accountable for crimes committed during a full-scale 
military invasion of Ukraine.

Key words: ratification, the Rome statute, jurisdiction, International Criminal Court, international crimes, crimes 
of an international nature.

Постановка проблеми. Об’єктивними пере-
думовами створення та функціонування Міжна-
родного кримінального суду (англ. International 
Criminal Court, далі – МКС) необхідно вважати 
велику кількість збройних конфліктів, військо-
вих агресій та війн, що змусило ряд країн дійти 
згоди щодо неприпустимості безкарності за най-
більш тяжкі злочини, які викликають занепоко-
єння міжнародного співтовариства та необхідно-
сті сприяти запобіганню таким злочинам.

Початок повномасштабного військового втор-
гнення російської федерації (далі – країна-агресор) 
в Україну спровокував нові дискусії на тему ратифі-
кації Україною Римського статуту Міжнародного 
кримінального суду (англ. Rome Statute of the Inter-
national Criminal Court, далі – Римський статут), 
особливостей співробітництва України з МКС, його 
юрисдикції та можливостей притягнення до відпо-
відальності країни-агресора за допомогою МКС за 
злочин геноциду, злочини проти людяності, воєнні 
злочини та злочин агресії.

Внаслідок цього потребують розгляду 
та системного вирішення основні концептуальні 
питання, а саме: які переваги, негативні та право-
ві наслідки матиме для України ратифікація Рим-
ського статуту; як ратифікація Римського статуту 
може вплинути на можливості притягнення до 
відповідальності країни-агресора за допомогою 
такої міжнародної судової інституції, як МКС; 
як Україна та МКС повинні розслідувати злочи-
ни, скоєні під час повномасштабного військово-
го вторгнення країни-агресора; який порядок 
взаємодії МКС з національними судовими орга-
нами у питаннях судового розгляду та виконан-
ня рішень МКС. Є багато інших питань, які теж 
потребують дослідження але всі вони є похідними 
від вирішення концептуальних питань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання, пов’язані із побудовою системи міжна-
родної кримінальної юстиції, ратифікацією Укра-
їною Римського статуту, особливостями взаємодії 
України з МКС постійно перебувають у центрі ува-
ги науковців та практиків. Щодо цих питань свою 
фахову позицію висловлювали Ю. Аленін, Ю. Ано-
сова, В. Антипенко, М. Антонович, О. Базов, Н. Бод-
нар, М. Буроменський, В. Буткевич, О. Виногра-
дова, Р. Волинець, М. Гнатовський, Н. Дрьоміна, 
О. Задорожній, К. Задоя, Н. Зелінська, У. Коруц, 
О. Кучер, М. Пашковський, С. Перепьолкін, 
В. Пилипенко, В. Попович, В. Попко, А. Підгоро-
динська, Т. Рибалко, М. Селівон, О. Червякова, 
К. Юртаєва, Я. Яворський та інші.

Метою статті є розгляд основних концепту-
альних питань, пов’язаних із побудовою систе-
ми міжнародної кримінальної юстиції, її взає-
модією з національною системою правосуддя, 
ратифікацією Римського статуту, особливостями 
співробітництва України з МКС, спроможністю 
національної і міжнародної системи правосуддя 
з притягнення до відповідальності країни-агресо-
ра за найтяжчі міжнародні злочини скоєні в Укра-
їні, а також обґрунтування власних висновків 
та пропозиції, спрямованих на подальше вдоско-
налення законодавства України в частині розгля-
нутих питань.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Створення та діяльність повноцінної, незалежної, 
постійно діючої міжнародної судової інституції як 
МКС, поклало початок новому етапу у розвитку 
міжнародного кримінального правосуддя та мало 
сприяти забезпеченню притягнення до відповідаль-
ності осіб, яких звинувачують у вчинені найтяжчих 
міжнародних злочинів, які викликають занепоко-
єння всього міжнародного співтовариства.

З початку повномасштабного військового 
вторгнення країни-агресора в Україну, правни-
ча спільнота України розпочала інформаційну 
кампанію із закликом до ратифікації Римського 
статуту та обговорення механізму притягнення 
до відповідальності країни-агресора за найтяжчі 
міжнародні злочини скоєні в Україні.

На важливості ратифікації Римського статуту 
для України неодноразово наголошувалось багатьма 
міжнародними організаціями, в тому числі Human 
Rights Watch. Крім того, за підсумками 8-го засідан-
ня Ради асоціацій між Європейським Союзом (далі – 
ЄС) та Україною, ЄС нагадав про зобов’язання Укра-
їни (ст.ст. 8, 24) в рамках Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС щодо ратифікації Римського статуту.

Слід нагадати, що питання ратифікації Рим-
ського статуту стало актуальним з 20 січня 2000 р., 
коли Україна поставила свій підпис під цією між-
народною угодою. Тоді Україна була неготова при-
єднатися до системи міжнародної кримінальної 
юстиції, адже виникло багато питань, які пов’я-
зані з імплементацією Римського статуту в наці-
ональну правову систему України. Вже 11 липня 
2001 р. з’явився спірний висновок Конституцій-
ного суду України [2], який вирішив що лише за 
одним пунктом Римський статут не відповідає 
Конституції України. На його думку, не узгоджу-
валися з Конституцією України положення Рим-
ського статуту, відповідно до яких МКС «допов-
нює національні органи кримінальної юстиції», 
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а Конституція України не передбачала можливо-
сті «доповнення судової системи України» [3].

Слід нагадати, що МКС не замінює національні 
судові органи, не має повноважень національних 
судів, не виключає їх юрисдикції, а лише допов-
нює національні системи кримінального право-
суддя. Основна функціональна спрямованість 
діяльності МКС – це підсилення національної 
спроможності України щодо розслідування та роз-
гляду найтяжчих міжнародних злочинів. Саме 
тому, що юрисдикція МКС заснована на прин-
ципі комплементарності виникли питання щодо 
сумісності положень Римського статуту з нор-
мами Конституції України. Отже, однією із при-
чин нератифікації Римського статуту Україною 
є комплементарний характер юрисдикції МКС.

Виходом зі зазначеної правової колізії мало 
бути внесення змін у ст. 124 Конституцію Украї-
ни, ч. 6 якої передбачає, що «Україна може визна-
ти юрисдикцію МКС на умовах, визначених Рим-
ським статутом МКС» [4]. Метою цих змін було, 
по-перше, усунення правових перешкод до рати-
фікації Україною Римського статуту і, по-друге, 
створення передумов для співробітництва з МКС. 
Навіть після внесення змін до Конституції Укра-
їни щодо визнання юрисдикції МКС, практичну 
реалізацію цих положень законодавцем знову 
було відтерміновано без пояснення причин.

3 травня 2022 р. Верховна Рада України 
ухвалила проект Закону про внесення змін до 
Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни та інших законодавчих актів України щодо 
співробітництва з Міжнародним кримінальним 
судом. КПК доповнився новим розділом ІХ2 «Особ- 
ливості співробітництва з Міжнародним кри-
мінальним судом», яким передбачається обсяг 
і процесуальний порядок такого співробітництва 
[5]. Цілком логічним було б появлення таких змін 
в КПК після ратифікації Україною Римського 
статуту МКС. Але цього не сталося і тому постало 
питання, чи не «ратифікація» це Україною через 
КПК Римського статуту? Ознайомлення із відпо-
відним розділом КПК дозволяє нам дійти виснов-
ку, що мова йде саме про порядок взаємодії МКС 
з національними правоохоронними та судовими 
органами України у питаннях здійснення розслі-
дування, судового розгляду та виконання рішень 
МКС. Тому, ні про яку «ратифікацію» за допомо-
гою КПК в цьому випадку не йдеться. Скоріш за 
все, поява у КПК відповідного розділу пов’язана 
з тим, що ст. 12 Римського статуту передбачає що 
держава, яка визнає юрисдикцію, співробітни-
чає із МКС без будь-яких затримок або винятків 
відповідно до ч. 9 Римського статуту. Крім того, 
Угода про асоціацію між Україною та ЄС покла-
дає на Україну зобов’язання не тільки ратифі-
кувати Римський статут, а ще співпрацювати 
з МКС.

Слід констатувати, що позиція України з питан-
ня ратифікації Римського статуту виглядає доволі 
непослідовною та суперечливою, тому що з одного 
боку ми підписали Римський статут ще у 2000 р. 
та запрошуємо МКС розслідувати злочини, скоєні 
країною-агресором в Україні, а з іншого ми самі 
не ратифікуємо Римський статут та не визнаємо 
його юрисдикцію, окрім спеціальної юрисдикції 
МКС через п. 3 ст. 12 Римського статуту. Крім 
того, можна чути критику, що Україна пропонує 
створити спеціальний міжнародний трибунал 
щодо злочину агресії проти України зі сторони 
країни-агресора, а сама не виконує взяті на себе 
зобов’язання і не ратифікує Римський статут.

З урахуванням всіх цих аргументів виникає 
питання, чому Україна обмежує свої права, мож-
ливості і не використовує передбачені Римським 
статутом механізми притягнення винних до кри-
мінальної відповідальності за злочин геноциду, 
злочини проти людяності, воєнні злочини та зло-
чин агресії?

Деякі правники вказують на негативні наслід-
ки, що можуть спіткати Україну в разі ратифі-
кації. Зокрема, можна зустріти точку зору, що 
ратифікація Україною під час війни Римського 
статуту не на часі, тому що відповідно до Рим-
ського статуту, спеціальні компетентні органи 
іноземних країн отримують велику кількість заяв 
країни-агресора про начебто злочини, які вчиня-
ються військовими Збройних сил України. В тако-
му випадку МКС зобов’язаний буде давати право-
ву оцінку такім подіям.

Після ратифікації Римського статуту його 
юрисдикція буде поширюватись не тільки на дер-
жаву-агресора, а й на саму Україну. Це означає, що 
громадяни України також можуть бути притягнені 
МКС до відповідальності. Але тут слід зауважити, 
що розширення юрисдикції МКС не буде, тому що 
він вже має таку юрисдикцію з 2014 року, на під-
ставі визнання Україною юрисдикції МКС у спеці-
альному порядку. Те що МКС має таку юрисдик-
цію, не означає, що він буде її здійснювати.

Крім того, МКС не притягатиме військових 
Збройних сил України до кримінальної відпові-
дальності за законне застосування сили та вико-
ристання зброї захищаючи свою Батьківщину. 
Те, що боронити свою державу від країни-агресо-
ра законно, підтверджує Статут ООН, який підпи-
сала Україна. Перед судом постають лише ті, хто 
віддавав злочинні накази. Отже, притягнути до 
відповідальності можна лише за геноцид, злочини 
проти людяності, воєнні злочини і злочин агресії 
і лише тих, хто віддавав злочинні накази.

Римський статут передбачає можливість, що 
без його ратифікації держава може визнати юрис-
дикцію МКС в певних справах, подавши про це 
відповідну заяву. Такий механізм, коли з одного 
боку держава не ратифікувала Римський статут, 
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але ухвалила окрему заяву у своєму змісті може роз- 
глядатися як «обмежена ратифікація» з погляду 
визнання юрисдикції МКС. В 2014 [6] – 2015 [7] р.р. 
Україна, не ставши повноправною учасницею 
Римського статуту, скористалася відповідним 
механізмом, звернулася до МКС в режимі ad hoc 
і подала заяви про визнання юрисдикції МКС за 
ст. 7 щодо злочинів проти людяності і ст. 8 щодо 
воєнних злочинів, вчинених на території Украї-
ни вищими посадовими особами країни-агресора 
та керівниками терористичних організацій «днр» 
та «лнр» починаючи з 20 лютого 2014 року і без 
кінцевої дати. Таким чином, Україна скористала-
ся спеціальною процедурою визнання юрисдикції 
МКС для держав, які не приєднались до Римсько-
го статуту, але бажають, щоб МКС розслідував 
міжнародні злочини, що вчиняються на їхній 
території.

Відповідно до Римського статуту, якщо дер-
жава подає такі заяви, вона визнає юрисдикцію 
МКС та бере на себе зобов’язання щодо співпра-
ці та виконання будь-яких рішень (ст. 12) але 
не користується всіма правами організаційного 
і процесуального характеру, як повноцінна дер-
жава-учасник Римського статуту.

Після початку повномасштабного військового 
вторгнення країни-агресора в Україну, у берез-
ні 2022 року Прокурор МКС Карім Хан розпочав 
розслідування міжнародних злочинів, серед яких 
воєнні злочини та злочини проти людяності, що 
вчиняються країною-агресором на території Укра-
їни. Розслідування Прокурора МКС стосується 
як подій, що мають місце з початку повномасш-
табного військового вторгнення країни-агресора 
в Україну, так і подій в період з 2014 до 2022 року. 
Оскільки Україна не ратифікувала Римський ста-
тут, Прокурор МКС повинен був отримати дозвіл 
щоб перейти до етапу розслідування злочинів, що 
ускладнює процес. Лише завдяки підтримці дер-
жав-учасниць Римського статуту та їх рішенню 
передати справу одразу на розслідування, Україні 
вдалося уникнути цієї процедури. Саме безпре-
цедентна кількість звернень держав-учасниць до 
МКС дозволило Україні розпочати розслідування 
за процедурою при відсутності ратифікації Рим-
ського статуту.

Втім, незважаючи на розпочате розслідуван-
ня не варто вважати, що відсутність ратифікації 
з боку України Римського статуту ніяк не відобра-
зиться на можливостях притягнення до відпові-
дальності країни-агресора за допомогою МКС.

Ратифікація Римського статуту дозволяє 
Україні бути повноправним та повноцінним 
учасником процесу в усіх структурах МКС, мати 
права, як організаційного, так і процесуального 
характеру, зокрема: право бути членом Асамблеї 
держав-учасниць МКС; право виносити питання 
на порядок денний Асамблеї та брати активну 

участь в її роботі; можливість формувати бюджет 
на розслідування (тому що сьогодні немає бюдже-
ту на розслідування справ в Україні); право бра-
ти участь у виборах Прокурора МКС; можливість 
брати участь у формуванні складу МКС, вносити 
кандидатуру судді від України, який мав би про-
цесуальний вплив на хід та швидкість розгляду 
певних справ; з’являться багато інших інструмен-
тів впливу на МКС.

МКС слід розглядати як дуже потужний 
інструмент у кримінальному переслідуванні кри-
вавих диктаторів, таких як путін, навіть якщо 
вони переховуються у своїх країнах. Відповідно 
до ст. 89 Римського статуту МКС має право звер-
нутись із проханням про передачу особи, щодо 
якої Прокурор МКС проводить розслідування. 
Таке прохання може бути звернене до будь-якої 
держави, на території якої перебуває чи потенцій-
но може перебувати розшукувана особа.

Отже, якщо МКС буде виданий ордер на арешт 
особи за звинуваченням у найтяжчих злочинах, 
що скоєні на території України, це зробить його, 
як мінімум, невиїзним. Він буде заарештований, 
як цього вимагає Римський статут (ст. 58), якщо 
поїде до однієї зі 123 країн-учасниць МКС. Юрис-
дикція МКС є обов’язковою навіть тоді, коли дер-
жава, на території якої були вчинені злочини, чи 
держава, громадянином якої є обвинувачуваний, 
не є учасницею Римського статуту.

Висновки і пропозиції. Практична відповідь 
на питання коли Україна ратифікує Римський 
статут, який є основою діяльності МКС призведе 
до низки правових наслідків, тому вона має бути 
виваженою та обґрунтованою. Не ратифікуючи 
Римський статут, Україна шкодить сама собі, 
обмежує свої права та не використовує передба-
чені Римським статутом механізми притягнення 
винних до кримінальної відповідальності за зло-
чин геноциду, злочини проти людяності, воєнні 
злочини та злочин агресії.

З метою усунення правових перешкод до рати-
фікації Україною Римського статуту, створення 
належних передумов для повноцінного співро-
бітництва з МКС на постійній основі, необхідним 
є гармонізації національного законодавства Укра-
їни до положень Римського статуту, яка повинна 
мати комплексний характер та супроводжуватись 
відповідними змінами до матеріального та проце-
суального права.

Ратифікація Римського статуту дозволяє Укра-
їні бути повноправним та повноцінним учасником 
процесу в усіх структурах МКС, мати права, як 
організаційного, так і процесуального характеру. 
Ратифікація та імплементація Римського стату-
ту надає додаткові можливості для українського 
судочинства, призведе до укріплення верховен-
ства права та завдяки доступу до МКС, дозволить 
притягнути до відповідальності країну-агресора 
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за скоєні злочини під час повномасштабного вій-
ськового вторгнення в Україну.

Україна має бути зацікавлена ратифікувати 
Римський статут через те, що: по-перше, із при-
єднанням до МКС не здобуде яких-небудь нових 
ризиків; по-друге, ратифікація дасть Україні не 
лише обов’язок співпрацювати з МКС, а додат-
кові організаційні та процесуальні права, яких 
зараз вона не має; по-третє, ратифікація важли-
ва, як механізм притягнення до відповідальності 
на міжнародному рівні путіна, найвищої ланки 
військового командування, інших топ посадов-
ців країни-агресора за найтяжчі злочини, скоєні 
в Україні. Незалежно від того, ратифікувала краї-
на-агресор Римський статут чи ні, це не захистить 
від кримінального переслідування найвищу лан-
ку військового командування країни-агресора за 
наявності достатньої кількості доказів, що вони 
віддавали злочинні накази.

Збройний конфлікт, розпочатий та підтриму-
ваний в Україні з 2014 р. країною-агресором та її 
повномасштабне військове вторгнення в Україну 
24 лютого 2022 р. створили нові виклики для наці-
ональної та міжнародної системи правосуддя, які 
потребували комплексного дослідження спро-
можності системи національного та міжнародно-
го правосуддя з притягнення до відповідальності 
країни-агресора за найтяжчі міжнародні злочини 
скоєні в Україні. Дослідивши спроможність між-
народної системи правосуддя з розслідування зло-
чинів, скоєних під час повномасштабного військо-
вого вторгнення країни-агресора, можна зробити 
висновок, що не слід розглядати МКС для України 
як універсальний механізм вирішення проблеми 
притягнення до відповідальності країни-агресо-
ра. Україна має більш послідовно та наполегливо 
працювати над створенням спеціального механіз-
му (спеціального міжнародного трибуналу) з при-
тягнення до відповідальності країни-агресора за 
найтяжчі міжнародні злочини скоєні в Україні. 
В той же час, необхідно констатувати, що станом 
на сьогодні МКС є найбільш досконалою інсти-
туційною моделлю з нині діючих органів міжна-
родного кримінального правосуддя. Визнання 
юрисдикції МКС (не лише спеціальної юрисдикції 
через п. 3 ст. 12 Римського статуту) для України 

є пріоритетною та неодмінною складовою її євро-
пейського шляху розвитку та реальною можли-
вістю на міжнародному рівні притягнути до від-
повідальності топ посадовців країни-агресора за 
злочини, скоєні в Україні.
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