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ПРИНЦИПИ ПРАВА: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

До актуальних проблем юриспруденції варто 
віднести проблематику юридичної природи прин-
ципів права, їхньої класифікації. Провідну роль 
принципів забезпечує їхнє пряме або непряме 
закріплення в межах норм права, оскільки безпо-
середньо принципи права всебічно відображають 
його сутність.

Варто згадати, що перші дослідження принци-
пів права з’явились у другій половині 40-х років 
ХХ ст. і цей процес триває до сьогодні, а інтерес 
науковців до цієї проблеми продовжує зростати. 
Перехід України до ринкової економіки, інтегра-
ція її у світове товариство економічно розвинених 
країн вимагають приведення національного зако-
нодавства до рівня світових стандартів [1, с. 40].

Принципи права є імперативними, безумов-
ними та такими, що концентровано відображають 
закономірності суспільних відносин, пронизують 
весь механізм суспільних правовідносин, вклю-
чаючи організаційну та соціально-економічну 
структуру соціальних зв’язків.

Актуальність дослідження зумовлена тим, що 
принципи права спрямовують і надають синхронно-
сті всьому механізмові правового регулювання 
суспільних відносин, досконаліше розкривають 
місце права в суспільному житті та його розвиткові.

У юридичній науці виокремлюють принципи 
права, принципи юридичної відповідальності, 
принципи правової держави та інші. Як пра-
вило, ідеться про вихідні, основоположні, орієн-
товні, закономірні вимоги, які покладені в основу 

певного правового явища. Принципи є загаль-
нообов’язковими та становлять найважливіші 
елементи будь-якого правового явища. У них 
зосереджений світовий досвід історії та розвитку 
права, досвід певної цивілізації. Принципи – це 
вихідні положення, які закріплюють об’єктивні 
закономірності суспільного життя. Їх провідна 
роль забезпечується прямим чи непрямим їхнім 
закріпленням у нормах права [2, с. 48].

Ю.О. Волошин справедливо стверджує, що тер-
мін «принцип» вживається у різних значеннях: 
1) основні засади вихідні ідеї, що характеризу-
ються універсальністю, загальною значущістю, 
вищою імперативністю і відображають суттєві 
положення теорії, вчення, науки, системи вну-
трішнього і міжнародного права, політичної, 
державної чи громадської організації (гуманізм, 
законність, справедливість, рівність громадян 
перед законом тощо); 2) внутрішнє переконання 
людини, що визначає її ставлення до дійсності, 
суспільних ідей і діяльності [3, с. 110].

В.О. Котюк зазначає, що в теорії права існує два 
терміни «принципи права» і «правові принципи». 
Вони відрізняють один від одного тим, що пра-
вові принципи виникають, як правило, задовго до 
виникнення системи права і законодавства. Пра-
вові принципи, які закріплені в системі права і зако-
нодавства, переходять у принципи права [4, с. 30].

А.М. Колодій підкреслює, що в юридичній 
літературі минулого та сучасності немає єдиної 
точки щодо визначення поняття принципів права. 
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Незважаючи на відмінність у поглядах на про-
блему принципів права, юридична наука у відпо-
відні історичні епохи була єдиною у проголошенні 
певних положень та ідей як принципів права. 
Іншими словами, принципи права – це такі правові 
явища, які безпосередньо пов’язують зміст права 
з тими закономірностями суспільного життя, на 
яких ця правова система побудована і які вона 
закріплює. Сама ця залежність зумовлює харак-
тер правотворчості, зміст правових норм, способи 
і методи реалізації права [5, с. 20-21].

Серед наукових досліджень питання принципів 
права в рамках цієї статті пропонується звернути 
увагу на праці таких вітчизняних дослідників, 
як Ю.О. Волошин, О.В. Зайчук, А.М. Коло-
дій, О.В. Старчук, О.В. Стрєльцова, М.В. Цвік, 
Л.С. Явич та інших вчених, які сприяють осмис-
ленню змісту, ролі та значення фундаментальних 
принципів права в сучасних умовах.

Метою цієї статті є аналіз наукових робіт щодо 
сутності принципів права, висвітлення окремих 
результатів дослідження щодо понятійного апа-
рату, їх класифікація, визначення ролі та зна-
чення принципів права в системі джерел сучас-
ного українського права.

О.В. Стрєльцова зазначає, що принципи права 
характеризують зміст права, його закономірності 
й призначення в суспільстві. Принципи права за 
своєю сутністю є узагальненим відображенням 
об’єктивних закономірностей розвитку суспіль-
ства [6, с. 243].

Генезис принципів права є процесом склад-
ним і суперечливим, його витоки лежать у зако-
номірностях суспільного життя людей. Проте 
через різні (об’єктивні і суб’єктивні) обставини, 
те, що повинно бути закріплене як найважливіші 
основи даного типу права, не у повній мірі фіксу-
ється у нормативно-правових актах, а записане 
у них не завжди є реальним принципом права. До 
того ж може мати місце і свідома фальсифікація 
юридичних принципів. У цьому випадку індика-
тором реальної наявності того чи іншого прин-
ципу права стає не стільки об’єктивне, скільки 
суб’єктивне право, юридична практика, правові 
суспільні відносини, правопорядок. При цьому 
доречно зауважити, що визнання як права юри-
дичних норм і комплексів суб’єктивних прав дає, 
на наш погляд, широке уявлення про структуру 
цього явища, а тому сприяє більш діалектичному 
підходу і до самих принципів права. Принципи 
права, як його юридичні основи можуть і повинні 
отримувати свою об’єктивізацію у безпосеред-
ньому змісті законодавства, створюючи при цьому 
ті прошарки правової матерії, які можуть стано-
вити самостійну структурну ланку, що безпосе-
редньо регулює суспільні відносини [7, с. 102].

Визнаючи в праві систему суспільного порядку, 
засіб суспільної згоди, шлях і засіб запобігання 

та вирішення розбіжностей, потрібно відповідно 
конструювати і принципи права. Принципи охо-
плюють всю правову матерію – і ідеї, і норми, 
і відносини, а також надають їй логічності, послі-
довності, збалансованості. У принципах права 
синтезується світовий досвід розвитку права, 
досвід цивілізації. Принципи відіграють роль 
орієнтирів у формуванні права. Зокрема, еволю-
ція права походить від ідей до норм, потім через 
реалізацію норм – до суспільної практики. Саме 
починаючи з появи ідей, а ідея досить часто фор-
мується у вигляді правового принципу, принцип 
визначає, направляє розвиток права. Зокрема, 
особиста недоторканість людини виникла в якості 
правової ідеї. Оскільки ця ідея мала досить важ-
ливий, загальний характер (торкалася не приват-
ного випадку, а загальної ситуації), її можна вва-
жати правовим принципом. Відповідно до того, 
як складались історичні умови (в кожній країні 
своєрідно і неодночасно), правовий принцип пере-
творювався у норми. Приймалися закони про 
заборону довільного позбавлення волі, про недо-
торканість житла тощо. На основі цих законів 
складалася суспільна практика і правовий прин-
цип слугував її стрижнем. Отже, з формуванням 
правової ідеї починається життя права [8, с. 22].

П.Т. Полежай визначає, що значення прин-
ципів для права полягає в тому, що саме в них 
найяскравіше виражена його сутність у всій бага-
томанітності утворюючих її сторін і закономір-
ностей, відображені найбільш істотні риси змі-
сту правового регулювання суспільних відносин, 
а отже в них мають у концентрованій формі відо-
бражатись ознаки права [9, с. 49]

Отже, з гносеологічної точки зору важливо під-
креслити те, що категорія «принцип» тісно пов’я-
зана з категоріями «закономірність» і «сутність». 
Однопорядковий характер цих понять дає під-
стави визначати правові принципи через законо-
мірності розвитку суспільства (загальносоціальні 
принципи) і права (юридичні принципи), а також 
через сутність і основний зміст останнього. Слід 
також підкреслити, що термін «принцип» похо-
дить від латинського слова «principium», яке 
означає основні, найзагальніші, вихідні поло-
ження, засоби, правила, що визначають природу 
і соціальну сутність явища, його спрямованість 
і найсуттєвіші властивості [10, с. 42].

Принципи права є не тільки правовою, а й філо-
софською і соціологічною категоріями, оскільки 
вони спрямовують суспільну свідомість. Враху-
вання світогляду й економічних основ, що закла-
дені в принципах права, розкриває їх взаємодію 
з суспільною психологією на рівні норм традицій-
ної культури [11, с. 35–36]. 

Принципи права не є надбанням права однієї 
будь-якої країни або права будь-якого конкрет-
ного історичного періоду. Вони кореняться у всій 
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історії права. Важливо зазначити, що формулю-
вання деяких принципів походять із римського 
права. Протягом всієї історії права ці принципи 
складали його сутність і застосовувались у різ-
них історичних умовах, що вказує на певну зако-
номірність. Принципи спираються не на будь-
який порядок у суспільстві, а саме на правовий 
порядок з його демократичним і гуманістичним 
напрямком. Тоталітарні режими або взагалі 
заперечували право, відкидали його і спиралися 
на відкриту тиранію, або визнавали право та його 
принципи на словах, а фактично його ігнорували. 
У принципах права міститься його демократична 
і гуманістична традиція, його історична спадко-
ємність [8, с. 24].

У розумінні школи природного права прин-
ципами права визначаються моральні норми, 
які існують у самій природі суспільних відно-
син і мають керівний вплив на позитивне право. 
Таке розуміння принципів права сформувалося 
у ХVІІІ ст. Особливого розвитку ця ідея отримала 
у період Великої французької революції. Історич-
но-правова школа у ХІХ ст. сформувала проти-
лежну позицію. Її зміст полягав у тому, що прин-
ципи права слід шукати у самих текстах правових 
норм за допомогою логічного розміркування, ана-
лізу, відшукування суспільно-економічних ідей, 
що містять принципи права. Таке позитивістське 
розуміння принципів права стало однією з основ 
правової держави [12, с. 44]. 

О.В. Зайчук, звертаючись до історії права, до гли-
бин законодавства, до ідей правників та філософів, 
виокремлює три групи міжгалузевих принципів 
права. Кожна група, на його думку, характеризує 
певний бік права, але не щодо структури (ідеї, норми, 
відносини), а стосовно змісту правової матерії. 

Перша група принципів характеризує загальне 
відношення до права та закону. До принципів 
можна віднести наступні положення: кожний 
громадянин окремо і суспільство загалом, під-
коряючись законам, повинні мати можливість 
примусити до виконання закону і самого волода-
рюючого; закон – це те, що народ наказує та вста-
новлює; законів повинні додержуватись; свобода 
міститься у дотриманні законів, а не в їх ігнору-
ванні; хто користується правом, той не порушує 
будь-чиїх інтересів; закон не має зворотної дії.

Друга група принципів характеризує став-
лення до людини як вищої цінності. Як принципи 
виступають такі положення: людина не має бути 
засобом досягнення мети; всі люди народжуються 
вільними і рівними у правах; людина має право 
на особисту недоторканість; ніхто не може бути 
визнаний винним у скоєнні злочину, інакше, 
як за вироком суду (презумпція невинуватості); 
здійснення громадянином своїх прав не повинно 
порушувати прав інших громадян. 

Третя група принципів пов’язана з встанов-
ленням істини при вирішенні спорів, із дослі-
дженням доказів. Сюди можна віднести такі 
положення: ніхто не може бути суддею у власній 
справі; ніхто не може посилатися у своє виправ-
дання на незнання законів; нехай буде вислухана 
і друга сторона; відповідальність наступає тільки 
за вину. Наведений перелік не є вичерпним, однак 
він відображає загальний підхід до проблеми, 
бажання сконцентрувати у принципах права їх 
юридичний зміст і звільнити їх від ідеологічних 
конструкцій [8, с. 23-24].

Варто зауважити, що класифікація принци-
пів права має теоретичне і практичне значення. 
Вона дає змогу краще пізнати юридичну природу 
принципів права; установити вертикальні і гори-
зонтальні зв’язки між різними групами (видами) 
принципів права в рамках одного і того ж їх роду; 
визначити місце кожного з них у системно-ієрар-
хічній структурі права; виробити рекомендації 
щодо підвищення їх регулятивної ефективності.

А.М. Колодій наголошує, що розглядаючи 
питання про класифікацію принципів права, її 
критерії та види слід зазначити, що, по-перше, 
загальноправові принципи права, що мають все-
загальний характер, знаходять своє більш кон-
кретне втілення у принципах кожної галузі. 
По-друге, основні принципи права отримують спе-
цифічну модифікацію у галузях права і у сферах 
правоутворення, правореалізації і правоохорони. 
А тому в сфері правоутворення можна вести мову 
про відносно автономні принципи правотворчо-
сті, а серед них і законотворчості, у правореаліза-
ції – передусім про принципи правозастосування, 
у правоохоронні – про принципи правосуддя, 
юридичної відповідальності тощо. По-третє, саме 
основні принципи диференціюються на загально-
соціальні і спеціально-юридичні (системні і струк-
турні), а серед загальносоціальних досить чітко 
виділяються політичні, економічні, соціальні, 
ідеологічні, моральні основи права. 

Звідси можна стверджувати, що слід виді-
ляти: 1) принципи правосвідомості; 2) принципи 
правоутворення; 3) принципи правотворчості, 
а серед них законотворчості та нормотворчості; 
4) принципи системи права: а) загальноправові 
(основні); б) міжгалузеві; в) галузеві; г) принципи 
інститутів права; 5) принципи структури права: 
а) загальносоціального і юридичного; б) публіч-
ного і приватного; в) регулятивного й охоронного; 
г) матеріального і процесуального; д) об’єктив-
ного і суб’єктивного; 6) принципи правореалі-
зації, а серед них принципи правозастосування; 
7) правоохоронні принципи, а серед них, осо-
бливо, принципи правосуддя й юридичної відпові-
дальності. Принципи системи і структури права, 
що змінюються у принципи правоутворення, пра-
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вореалізації і правоохороні, можна назвати прин-
ципами правового регулювання, визнаючи при 
цьому особливу роль загальноправових (основних) 
принципів [10, с. 43].

Всі принципи права можна класифікувати 
залежно від способів зовнішнього вираження 
в тих або інших формально-юридичних джерелах: 
міжнародних нормативно-правових актах і дого-
ворах, конституції та конституційних законах, 
звичайних законах і навіть підзаконних актах.

Таким чином, залежно від того, чи принципи 
права становлять основу системи права в цілому, 
або окремі її нормативно-правові сукупності 
(інститути права, галузі права тощо), їх можна 
поділяти за сферою дії на наступні види: загаль-
ноправові; міжгалузеві; галузеві; інституційні. 
Загальноправові принципи характерні для права 
в цілому, визначають якісні особливості всіх пра-
вових норм національної правової системи неза-
лежно від специфіки регульованих ними суспіль-
них відносин. Міжгалузеві принципи властиві 
кільком спорідненим галузям права, а галузеві 
притаманні конкретній галузі права, підкрес-
люють її особливість. У свою чергу, інституційні 
діють у межах однорідних суспільних відносин, 
що регулюються нормами окремого інституту. 
Принципи окремих інститутів права становлять 
цілком самостійну наукову категорію і виступа-
ють конкретизуючим елементом системи загаль-
них принципів права [13, с. 201].

Отже, підсумовуючи вищезазначені поло-
ження, варто підкреслити, що принципи права 
є одним з найбільш ефективних каталізаторів про-
цесу еволюції будь-якої правової системи, хоча 
і еволюція права має свої внутрішні закономір-
ності, і ці закономірності задають певний напрям 
новацій у цій сфері. 

Значення принципів права відображається 
у тому що вони виступають каркасом, фундамен-
тальною конструкцією правової системи; прин-
ципи права є орієнтиром у формуванні та розвитку 
права; істотно впливають на формування право-
свідомості людей, можуть бути безпосередньою 
основою для прийняття індивідуальних юридич-
них рішень у конкретних справах; при прогали-
нах в законодавстві принципи права можуть вико-
ристовуватися як юридична підстава при розгляді 
питання про право, при цьому вони виступають 
як джерело права, принципи права сприяють пра-
вильному тлумаченню правових норм.

На відміну від норм права принципи права 
жорстко не фіксують зміст поведінки, вони здатні 
більш швидко реагувати на зміни суспільного 
життя, а отже, застосування і тлумачення норм 
права має відбуватися відповідно до принципів 
права. Іншими словами, принципи права є сво-
єрідною системою координат, у рамках якої роз-
вивається право, є втіленням результату раціо-
нального наукового осмислення закономірностей 

розвитку права, і одночасно є вектором, який 
визначає напрямок його розвитку.

Роль принципів права виявляється ще більш 
значимою, коли мова йде про усунення прогалин 
в законодавстві. У випадку, коли закон не про-
писує або недостатньо чітко визначає з приводу 
певного питання, суд повинен знаходити рішення 
в світлі принципів права.
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Анотація

Бабенко А. М., Борисова О. О., Шаповалова І. О. 
Принципи права: поняття та класифікація. – Стаття.

Досліджено найбільш поширені визначення 
поняття принципів права, запропоновані вченими. 
Визначено проблематику юридичної природи принци-
пів права, їхньої класифікації.

Звертаючись до витоків історії права, до ідей прав-
ників та філософів досліджено три групи міжгалузевих 
принципів права, а саме: 1) загальне відношення до 
права та закону; 2) ставлення до людини як вищої цін-
ності; 3) встановленням істини при вирішенні спорів, із 
дослідженням доказів. 

Визначено, що класифікація принципів права дає 
змогу краще пізнати юридичну природу принципів 
права; встановити вертикальні і горизонтальні зв’язки 
між різними групами (видами) принципів права в рам-
ках одного і того ж їх роду; визначити місце кожного 
з них у системно-ієрархічній структурі права; виро-
бити рекомендації щодо підвищення їх регулятивної 
ефективності.
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Охарактеризовано класифікацію принципів права 
залежно від способів зовнішнього вираження в фор-
мально-юридичних джерелах: міжнародних норматив-
но-правових актах і договорах, конституції, консти-
туційних законах, звичайних законах та підзаконних 
нормативно-правових актах. Визначено, що за сферою 
дії принципи права поділяють на: загально-правові; 
міжгалузеві; галузеві; інституційні.

Досліджено роль та значення принципів права в пра-
вовій системі, визначена їхня природа, система фунда-
ментальних цінностей сучасних демократичних право-
вих держав, які відіграють роль орієнтирів у формуванні 
права. Принципи права символізують дух права, пов’я-
зують право з мораллю, політикою, економікою, пере-
водять на мову правових категорій і репрезентують 
суспільні інтелектуально-ціннісні настанови і тенденції.

Зроблено висновок, що принципи права спрямо-
вують і надають синхронності всьому механізмові 
правового регулювання суспільних відносин, доско-
наліше розкривають місце права в суспільному житті 
та його розвиткові. Як і будь-яка правова норма, прин-
цип права знаходить своє вираження у позитивному 
праві, через таке закріплення йому надається якість 
загальнообов’язковості. Правові засади знаходять своє 
зовнішнє вираження в традиційних формах – у Кон-
ституції, у законах, у судовій практиці, а також у пра-
вовій доктрині.

Ключові слова: принципи права, норми права, 
система права, джерела права, правова система.

Summary

Babenko A. M., Borysova O. O., Shapovalova I. O. 
Principles of law: concepts and classification. – Article.

The most common definitions of the concept of 
principles of law proposed by scientists have been 
researched. The problems of the legal nature of the 
principles of law and their classification are defined.

Turning to the origins of the history of law, the 
ideas of jurists and philosophers were explored for three 

groups of interdisciplinary principles of law, namely: 
1) the general relationship to law and the law; 2) treating 
a person as a higher value; 3) establishing the truth when 
resolving disputes, with the study of evidence.

It was determined that the classification of the 
principles of law makes it possible to better understand 
the legal nature of the principles of law; to establish 
vertical and horizontal connections between different 
groups (types) of legal principles within the framework 
of one and the same kind; determine the place of each 
of them in the system-hierarchical structure of law; 
develop recommendations for increasing their regulatory 
effectiveness.

The classification of the principles of law depending 
on the methods of external expression in formal and legal 
sources is characterized: international legal acts and 
treaties, the constitution, constitutional laws, ordinary 
laws and subordinate legal acts. It was determined 
that the principles of law are divided into: general law; 
interdisciplinary; industry; institutional.

The role and significance of the principles of law in 
the legal system have been studied, their nature, the 
system of fundamental values of modern democratic legal 
states, which play the role of guidelines in the formation 
of law, have been determined. The principles of law 
symbolize the spirit of law, connect law with morality, 
politics, economics, translate into the language of legal 
categories and represent social intellectual and value 
guidelines and trends.

It was concluded that the principles of law direct and 
provide synchronicity to the entire mechanism of legal 
regulation of social relations, more fully reveal the place 
of law in social life and its development. Like any legal 
norm, the principle of law finds its expression in positive 
law, due to such consolidation it is given the quality of 
universal obligation. Legal principles find their external 
expression in traditional forms – in the Constitution, in 
laws, in judicial practice, as well as in legal doctrine.

Key words: principles of law, norms of law, legal 
system, sources of law, legal system.



8 Прикарпатський юридичний вісник

© Г. А. Волошкевич, 2022

УДК 349.2
DOI https://doi.org/10.32782/pyuv.v3.2022.2

Г. А. Волошкевич 
orcid.org/0000-0003-2729-251X

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри державно-правових дисциплін

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

ВІЙСЬКОВО-ОКРУЖНІ СУДИ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ У СИСТЕМІ ВІЙСЬКОВОЇ ЮСТИЦІЇ 
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Актуальність проблеми. Сучасний історич-
ний етап розвитку української держави позначе-
ний низкою кардинальних змін, що відбуваються 
у всіх сферах суспільного життя: політичній, еко-
номічній, культурній тощо. Не оминув цей процес 
і судову систему країни, яка переживає свою чер-
гову трансформацію. Зокрема, одним з нововве-
день стає поступова відмова від системи окремого 
військового судочинства, що призвело до лікві-
дації частини військових суддів в Україні. Ці дії 
викликали неоднозначну реакцію з боку, як фахів-
ців-правників, так і рядових громадян. Початок 
російської агресії у 2014 році та її переростання 
з локального конфлікту на Донбасі на повномасш-
табну війну супроводжується різким збільшенням 
кількості т.зв. «військових правопорушень». Це 
актуалізує питання відновлення військової юсти-
ції, тим паче досвід таких країн як Ізраїль, де 
функціонує Військовий апеляційний суд, а також 
окружні військові суд, показує, що існування 
подібних спеціалізованих судів не протирічить 
статусу демократичної держави. Перші кроки 
у напряму запровадженні системи військового 
судочинства вже зроблені, так зміни до Конституції 
України прийняті у Законі України «Про внесення 
змін до Конституції України (щодо правосуддя) 
від 02.06.2016 № 1401-VIII, у статті 125 передба-
чили можливість створення спеціалізованих судів. 
У зв’язку з вищезазначеним, актуальним буде роз-
глянути історичний досвід російської держави, 
у складі якої тривалий час перебували українські 
землі, щодо організації системи військової юстиції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика розвитку військових судів у доре-
волюційний період залишається малодосліідже-
ною у вітчизняній літературі. У дореволюційний 
період, законодавство обмежувало обговорення 
діяльності військових судів, тож світ побачило 
лише кілька праць з цієї проблематики, зокрема 
роботи С. Абрамович-Барановського, І. Шендзі-
ковського, І. Іллюстрова. У радянський період 
військова юстиція практично випала з поля зору 
дослідників, виняток становить лише робота 
П.А. Зайончковського присвячена військовим 
реформам кінця ХІХ ст. З початком 90-х рр. 
ХХ ст. починають з’являтися публікації присвя-
чені функціонуванню військових судів на теренах 

України. Певною спробою переоцінки судової сис-
теми в цілому, а також військової юстиції стало 
дослідження А.Ярмиша. Водночас, слід конста-
тувати, що проблематика військових судів не опи-
нилася в центрі уваги українських дослідників, 
і про їх діяльність на українських землях лише 
побіжно згадується у статтях С. Оверчука, В. Сер-
дюка, О. Ткачука, В. Шевченко. 

У запропонованій статті ставиться за мету 
відтворити та проаналізувати роль військово-ок-
ружних судів у системі військової юстиції Росій-
ської імперії, визначивши їх склад, порядок утво-
рення, функціональне призначення. Крім того, 
в ході роботи планується визначити та розглянути 
основні проблемні питання з які постали перед вій-
ськово-оружними судами у процесі їх діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Система військо-
вих судів у російській державі існувала протя-
гом тривалого часу, однак саме в другій половині 
ХІХ ст. вона зазнала кардинальних змін. Заходи 
з модернізації судової системи та армії Російської 
імперії, які послідовно проводилися царським 
урядом починаючи з 60-х рр. ХІХ ст., не могли 
не вплинути систему військової юстиції. Насам-
перед, основним завданням ставало приведення 
військової юстиції у відповідність з оновленими 
засадами судочинства та судоустрою, які базу-
валися на нових принципах буржуазного права. 
Одночасно необхідно було усунути і існуючі недо-
ліки старої системи, що перешкоджали нормаль-
ному функціонуванню судових установ. Крім 
того, реформування системи управління армією, 
в ході якого, зокрема передбачалося проведення 
заходів з реорганізації воєнного міністерства та 
запровадження військових округів, також об’єк-
тивно зумовлювало необхідність перегляду старої 
системи військового судоустрою. 

Структура модернізованої системи військо-
вих судових установ була викладена у роз-
робленому в 1867 році спеціальною комісією 
на чолі з ад'ютантом Крижанівським новому 
Військово-судовому статуті (далі – ВСС).  
На зміну старої, двохступінчатої моделі військо-
вого судоустрою, приходить нова, триступенева 
система армійських судів, яка включала в себе: 
полкові суди, військово-окружні суди та Голов-
ний військовий суд [1, c. 24]. 
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Предметом нашого наукового аналізу ста-
нуть військово-окружні суди, чия поява знач-
ною мірою була зумовлена переходом російської 
армії внаслідок реформ 60-х рр. ХІХ ст. на нову, 
військово-окружну систему управління армією. 
Ідея децентралізації старої системи управління, 
шляхом передаі частини повноважень у сфері 
управління та судочинства, тривалий час обгово-
рювалася у російському військовому та політич-
ному керівництві. Водночас, в умовах існування 
абсолютної монархії, такі пропозиції неминуче 
наштовхувалися на протидію значної частини 
консервативно налаштованого дворянства та 
генералітету, які вбачали у цьому послаблення 
монархічної влади, втрату контролю за одним 
з головних стовпів царату – збройними силами. 
Тож лише поразка у Кримській війні, дозво-
лила прихильникам реформаторського курсу 
проштовхнути раніше непопулярні у вищих 
урядових колах реформи. Спочатку, ідея запро-
вадження в країні спеціальних військових окру-
гів була викладена військовим міністерством 
в січні 1862 р. у доповідній записці на ім’я росій-
ського монарха. Протягом наступних декіль-
кох років створений «спеціальний комітет по 
облаштуванню та організації військ» займався 
підготовкою до проведення в життя планів 
міністерства і у 1865 році в Російській імперії 
постають 14 військових округів: Варшавський,  
Київський, Віленський, Одеський, Петербурзь-
кий, Фінляндський, Ризький, Харківський, 
Московській, Казанський, Кавказький, Орен-
бурзький, Західно-Сибірський та Східно-Сибір-
ський [2, с. 92]. 

Переведення армії на територіальну систему 
управління обумовило і реформування існу-
ючої судової системи, яка тепер повинна була 
також базуватися на територіальному прин-
ципі. У своєму докладі Олександру ІІ військовий 
міністр Д. Мілютін зазначав, що затвердження 
військово-окружної системи зумовлює необхід-
ність створення військово-судових комісій при 
військово-окружних управліннях. Російський 
імператор визнав слушними думки про нові прин-
ципи судоустрою викладені міністром і в подаль-
шому його наробки були використані при розробці 
положень ВСС в частині, яка визначала правовий 
статус нової судової установи. 

Військово-окружні суди створювалися у кож-
ному військовому окрузі і займалися розглядом 
справ, які виходили за межі юрисдикції полкових 
судів та виступали по відношенню до цих судів 
в якості апеляційних інстанцій. 

Головним завданням військово-окружних 
судів був розгляд правопорушень вчинених 
наступними особами:

1) військовими, що перебували на дійсній 
військовій службі, за всі злочини й провини, за 

винятком порушень постанов про друк, які під-
лягали розгляду у загальних судових установах 
із дотриманням лише деяких особливих пра-
вил, зазначених у військово-судовому уставі. 
Аналіз матеріалів архівних установ дозволяє 
говорити, що основними категоріями справ, які 
розглядали військово-окружні суди українських 
губерній були фінансові правопорушення, що 
вчинялися представниками офіцерського кор-
пусу російської армії, та конфлікти по службі 
між представниками офіцерського та рядового 
складу. Так, Київський військово-окружний суд 
в 1873 році розглянув 35 справ, з яких 12 стосу-
валися конфліктів між рядовими та офіцерським 
складом, 7 – розкрадання коштів військових 
підрозділів або крадіжки матеріальних ціннос-
тей; 9 – випадків самовільного залишення місця 
служби (дезертирство) [3] ; 

2) військовими, що не перебували на дійсній 
військовій службі (тобто не входили до складу 
війська, однак мали військові чини), – лише за 
злочини й провини, що відносилися до порушення 
обов'язків військової служби; 

3) чини запасу – за неявку під час призову на 
дійсну службу або до навчальних зборів, за зло-
чини й провини, вчинені під час цих зборів, за 
порушення вимог військової дисципліни тощо. ; 

4) цивільні чиновники військового відомства – 
за посадові злочини й за порушення правил вій-
ськової дисципліни [4, с. 114-116]. 

Звільнені у відставку віддавалися військовому 
суду лише за ті вчиненні під час служби злочинні 
діяння, які були пов'язані з порушенням обов'яз-
ків військової служби. Так, у 1867 році Київ-
ський військово-окружний суд розглянув справу 
колишнього командира батареї Альбевського, що 
був звинувачений у розтраті коштів та казенного 
майна під час перебування на службі [5]. Якщо 
злочин відбувався співучасниками військового 
й цивільного відомств, то справа про їх сукупно 
розглядалося судом цивільного відомства. Однак, 
якщо при цьому зачіпалися інтереси військової 
служби й дисципліни, то всі співучасники відда-
валися військово-окружному судові. 

Ці справи розглядалися у військово-окружних 
судах за умови, що вони виходили за межі юрис-
дикції нижніх, полкових судів. Зокрема, це тра-
плялося у тому випадку коли злочин вчинявся 
офіцером, а також, якщо при проступок вчине-
ний особами рядового складу російської армії 
відносився до категорії тяжких (вбивства, тілесні 
ушкодження, збитки більше 300 крб. тощо).

Під час військових дій юрисдикція військо-
во-окружних судів розширювалася і вони отри-
мували право розглядати справи про злочини та 
проступки вчинені військовополоненими та гро-
мадянами інших держав, територія яких буде 
зайнята армією [4, с. 1191].
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Крім того, військово-окружні суди виступали 
апеляційною інстанцією по відношенню до пол-
кових судів і переглядали їх вироки у випадку 
подання апеляції зацікавленою стороною. 

Вироки військово-окружних судів вважався 
«остаточними» і повинні були приводилися 
у виконання негайно, за винятком низки передба-
чених законом випадків: опротестування вироку 
прокурором; оскарження вироку засудженим або 
його представником; рішенням самого суду пере-
дати вирок на розгляд військового міністра для 
«Найвищого розсуду». Останнє мало місце, коли:

 – офіцери й чиновники військового відомства 
засуджувалися до покарання, що передбачало 
позбавленням всіх прав стану, або офіцери розжа-
лувалися в рядові;

 – засуджені втрачали орденів або інших наго-
родні відзнаки;

 – суд клопотався про пом'якшення засуджено-
му покарання і встановлення більш м’яких санк-
цій, ніж ті, що були передбачені законодавством. 

 – розглядалися справи окремих категорій 
осіб, для яких закон передбачав вилучення із за-
гальної підсудності (злочини духовних осіб проти 
віри, посадових злочинах осіб військово-судового 
відомства, державних злочинах військовослуж-
бовців тощо) [6, с. 149]

Крім розгляду справ по першій і другій інстан-
ції військово-окружний суд здійснював нагляд 
за посадовими особами, що входили до складу 
судового відомства: секретарями та їхніми поміч-
никами, військовими слідчими, кандидатами на 
судові посади й особами, що виконують техніч-
но-допоміжні функції.

Слід зазначити, що в часи гострих соціальних 
конфліктів, на кшалт єврейських погромів, селян-
ських бунтів революції 1905–1907 рр., спостеріга-
лась тенденція до розширення сфери діяльності 
військово-окружних судів і включення до їх компе-
тенції не лише справ про злочини військовослуж-
бовців, а й цивільних осіб, що звинувачувалися 
у вчиненні особливо тяжких злочинів, перш за все 
політичного характеру. Так, за законом 4 вересня 
1881 р. у місцевостях де був запроваджений стан 
надзвичайної охорони, генерал-губернаторам, а де 
вони були відсутні – міністрові внутрішніх справ, 
мали право вилучати окремі справи з відання 
цивільних судів та передавати їх на розгляд вій-
ськово-окружних судів. Причому, як справедливо 
зазначає О. Ярмиш, категорія подібних справ не 
була чітко визначеною, що «відкривало широ-
кий простір до свавілля» чиновників [7, с. 42]. 

Зазвичай, в науковій літературі, насампе-
ред радянського періоду, панує погляд на вій-
ськово-окружні суди, як інструмент боротьби 
з революційним рухом. Складно заперечувати 
той факту, що ці судові установи активно брали 
участь у розправах над представниками револю-

ційного руху. Так, у 1879 році в Київському вій-
ськово-окружному суді на розгляді перебувало 
8 справ основними обвинуваченнями у яких висту-
пало: «приналежність до групи народовольців» та 
«агітація проти царського самодержавства» [8]. 
Водночас, варто звернути увагу, що військово-ок-
ружні суди брали активну участь у здійснені судо-
чинства над учасниками єврейських погромів, які 
в той час були масовим явищем на українських 
територіях. Так, у 1881 році Київський військово- 
окружний суд розглянув більше 40 справ, що 
стосувалися причетності до єврейських погро-
мів і покарав винних. Вже в наступному році 
кількість справ пов’язаних з нападами на євреїв 
зменшилася до 15 [8]. Звісно, не можна робити 
однозначний висновок, що саме діяльність вій-
ськово-окружних судів призводило до зменшення 
насилля над єврейською спільнотою на україн-
ських землях. Водночас, напевно справедливо 
буде зауважити, що загроза суворого вироку зі 
сторони військово-окружного суду могла стати 
додатковим стримуючим фактором.

Важливе значення для розуміння сутності та 
характеру діяльності військово-окружних судів 
є питання про їй склад, порядок формування т 
правовий статус суддів. Його аналіз в свою чергу 
дозволяє відповісти на питання, чому російський 
уряд активно залучав військово-окружні суди для 
здійснення судочинства над цивільним населен-
ням, хоча у його розпорядженні перебували суди 
загальної та мирової юстиції.

Особливістю військово-окружних судів був їх 
колегіальний характер, а також існуючий поділ чле-
нів суду на дві категорії – постійних та тимчасових. 

До числа постійних членів суду відносилися: 
голова, військові судді та військові слідчі. Число 
постійних суддів не було законодавчо закріпле-
ним, тож у різних військових округах кількість 
постійних членів суду залежала від характеру та 
обсягів судового навантаження. Так, наприклад, 
у складі Московського військово-окружного суду 
нараховувалося дев’ять судів, тоді як в Одеському 
військово-окружному суді – лише шість, а в Хар-
ківському – п’ять [9, с. 180]. 

При формуванні постійного складу військо-
во-окружних судів принцип виборності не засто-
совувався. Натомість, кандидатури військових 
суддів та голова суду підбиралися військовим 
міністром і призначалися царем. При обранні кан-
дидатур враховували низку вимог, що були вста-
новлені російським законодавством. По-перше, 
судді військово-окружних судів обиралися з числа 
вищого командного складу російської армії: як 
правило вони були штаб-офіцерами, а почасти 
мали і генеральські звання. Жодних вимог щодо 
співвідношення кількості штаб-офіцерів та гене-
ралів у судах не існувало, тож в кожному окре-
мому випадку це співвідношення варіювалося. 
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Щодо посади голови суду, то його обов’язки згідно 
зі ст. 153 Військово-судового статуту могли вико-
нувати виключно військовослужбовці у ранзі не 
нижче генеральського [4, с. 33]. 

Додатковою вимогою біла наявність у вій-
ськових суддів юридичної освіти (ст. 150 ВСС). 
Проте, очевидно, що в перші роки забезпечити 
подібними кадрами усі штатні посади у суха було 
дуже складною справою через дефіцит військових 
юристів. Тож, в початковий період існування вій-
ськово-окружних судів, на практиці, при виборах 
суддів могли обходити цю вимогу, а відсутність 
теоретичної підготовки у членів суду частково 
компенсувалася за рахунок включення до складу 
суду чиновника з військового міністерства, який 
мав юридичну освіту. З часом, коли була нала-
годжена система підготовки, як цивільних, так 
і військових юристів, у міністерстві з’явилася 
більш реальна можливість забезпечити військову 
юстицію підготовленими фахівцями-правниками. 

 Крім зазначених вимог, в законодавстві вста-
новлювалися загальні для всіх кандидатів на 
посаду суддів обмеження, як то: відсутність суди-
мості або перебування під судом та слідством, 
неприпустимість перебування кандидата під опі-
кою через марнотратство тощо [4, с. 33]. 

Звільнення чи переміщення постійних військо-
вих суддів відбувалося за ініціативою військового 
міністра і не потребувала згоди зі сторони самого 
судді. Подібна процедура звісно ставила суддю 
в залежне становище від вищестоящого керівни-
цтва, і негативним чином позначалася на одному 
з ключових принципів буржуазного судоустрою – 
незалежності суду та представників суддівського 
корпусу. Так, у подальшому, коли військово-ок-
ружні суду отримають право розглядати справи 
про політичні злочини, ця залежність створить 
умови для тиску на суддів зі сторони чиновників 
з метою змусити їх прийняти необхідне царському 
уряду рішення. Водночас, дозволяли і швидко при-
бирати тих суддів, які виявлялися не схильними 
слідувати вимогам міністерства. Зокрема, суддя 
Київського військово-окружного суду генерал 
Кузьмін був звільнений зі своєї посади одразу після 
того, як виніс «занадто м’який» (вислів сучасника) 
вирок дванадцяти народовольцям [10, с. 174]. 

Другою категорією суддів були так звані тим-
часові члени суду. За своїми функціями, структу-
рою, призначенням, інститут тимчасових членів 
військово-окружних судів мав багато спільних 
рис з створеним в ході судової реформи 1864 р. 
інститутом присяжних засідателів. Проте, звісно, 
специфіка військового судочинства не могла не 
накласти на нього свій відбиток, що обумовить 
і наявність і значних відмінностей між зазначе-
ними нами інститутами. Кількість тимчасових 
членів у військово-окружних судах була значно 
меншою ніж кількість присяжних. На відміну від 

присяжних, які обиралися представниками гро-
мадськості, тимчасові судді призначалися Голов-
ним начальником військового округу з числа 
кадрових офіцерів, які відповідали критеріям 
визначеним у ВСС. Зокрема, кандидати в тимча-
сові судді повинні були знаходитися на військовій 
службі не менше восьми років, з них чотири – на 
стройових посадах, не перебувати під слідством та 
судом, не піддавалися суворим дисциплінарним 
покаранням [4, с. 33]. 

Строк виконання тимчасовими суддями своїх 
обов’язків був доволі незначний – чотири місяці. 
Зважаючи на той факт, що в ході судового процесу 
тимчасові члени не лише повинні були давати 
загальну оцінку діям обвинуваченого, а й вирішу-
вати разом з суддею усі основні питання судочин-
ства, встановлений малий строк перебування їх 
у судах не давав можливості отримати необхідний 
їм практичний досвід. Іншим недоліком інсти-
туту тимчасових суддів у військово-окружних 
судах слід визнати їхню залежність від вищесто-
ящого керівництва, що негативним чином впли-
вало на об’єктивність прийнятих рішень. Запро-
вадження суду присяжних в цивільних судах 
давало підсудному додаткові гарантії захисту від 
неправомірного переслідування з боку влади чи 
зацікавлених осіб. У військово-окружних судах, 
подібний механізм захисту був ослаблений вій-
ськовою субординацію, підпорядкованістю тим-
часових членів суду вищим офіцерам, які таким 
чином продовжували зберігати можливість впли-
вати на прийняття ними рішень.

Оцінюючи стан підготовки суддів до вико-
нання покладених на них обов’язків, слід визнати 
її не в повній мірі задовільною. Численні повідом-
ленні в пресі і джерелах мемуарного характеру, 
свідчать про відсутність у суддів належного рівня 
теоретичної підготовки, відсутність прагнення до 
належного виконання своїх обов’язків, панування 
серед суддів осіб похилого віку, які не могли вико-
нувати суддівські функції тощо [11, с. 95-96]. 

Крім постійних військово-окружних судів, 
російське законодавство передбачало можливість 
створення і тимчасових судових установ. Подібна 
потреба виникла через значну завантаженість 
військово-окружних судів та їх віддаленістю від 
місця розташування окремих частин та гарнізонів. 
У зв’язку з цим, урядом було прийнято рішення 
про організацію виїзних судових засідань – в міс-
цях постійної дислокації великих армійських під-
розділів, не менше двох разів на рік, повинні були 
запроваджуватися тимчасові суди із трьох суддів 
(офіцерів): одного постійного із числа постійних 
членів військово-окружного суду й двох тимча-
сових, які розглядати справи, що накопичились 
за цей період. Так, з 1874 по 1902 рік тимчасовий 
військовий суд функціонував на Правобережній 
Україні у м. Кам’янець-Подільську [12]. 
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Крім того, у випадку гострої необхідності 
(вчинення тяжкого злочину, резонансна справа) 
Головний начальник військового округу отриму-
вав право створити тимчасовий суд і до спливу 
шестимісячного строку. Зокрема, досить часто 
подібні установи створювалися для розгляду 
справ про єврейські погроми [13, с. 48-59].

До складу військово-окружного суду входив 
також один військовий слідчий для проведення 
попереднього слідства та кандидати на судові 
посади. Останні являли собою кадровий резерв за 
допомогою якого військово-судове відомство здій-
снювало заповнення вакантних посад у системі 
військової юстиції. На відміну від подібного інсти-
туту, що існував при цивільних судах, у системі 
військової юстиції кандидат на судові посади ста-
новив штатну одиницю і перебував на грошовому 
утриманні. Пов’язано це було з особливою роллю 
означених осіб, яку вони відігравали у судових 
процесах – виступали в якості представників обви-
нувачених. Норми ВСС не передбачали створення 
спеціальної корпорації захисників при військових 
судах, хоча право підсудного на захист і можливість 
представництва його інтересів у суді були чітко 
обумовлені в ході судової реформи. Положень, які 
б забороняли участь у судовому процесі приватних 
адвокатів не існувало, проте, як свідчать джерела, 
військове відомство не дуже позитивно відноси-
лося до участі у суді цивільних осіб, а тому на прак-
тиці подібні випадки зустрічалися дуже рідко. За 
таких умов, кандидати на судові посади у військо-
вому відомстві, що відповідали всім необхідним 
вимогам: офіцери, наявна юридична освіта тощо, 
з точки зору уряду ідеально підходили до виконання 
функцій захисника. Щоправда, слід зауважити 
що у подібного механізму були і свої значні недо-
ліки, які владі було вигідно не помічати. Позаяк 
призначення вищеозначених кандидатів здійс-
нював військовий міністр, а самі вони становили 
виключно службовців військового відомства, то 
держава та судді отримували додаткові механізми 
впливу на захисників під час судового процесу, що 
вело до порушення принципу незалежності адво-
ката у судовому процесі. Професор військово-ю-
ридичної академії М. Володимиров писав з цього 
приводу: «Особи, яким доручається захист честі, 
свободи, навіть життя, повинні бути незалеж-
ними. Незалежність суджень повинна становити 
основну, обов’язкову рису адвокатської діяльно-
сті», натомість захисники з судового відомства не 
в повній мірі відповідали цим вимогам [14, с. 50]. 

Таким чином, ми можемо зробити висновок, 
що у військово-окружних судах обвинувачені 
мали значно меншу правову захищеність у порів-
нянні з загальними цивільними судами: інститут 
присяжних засідателів був фактично відсутній, 
а адвокатура перебувала у залежності від пред-
ставників держави та військового командування. 

Висновки. Утворені в ході військово-судової 
реформи 1867 року військово-окружні суди стали 
важливим елементом тодішньої системи військо-
вої юстиції. Їх запровадження було пов’язано, як 
з процесом реорганізації управління армією, так 
і реформуванням судової системи в цілому. Дер-
жава намагалася покращити стан відправлення 
судочинства у військовій сфері, і прагнула до 
формування суддівського корпусу на професій-
ній основі та намагалась забезпечити реалізацію 
окремих принципі в буржуазного судочинства: 
колегіальність, право на захист, можливість апе-
ляції тощо. Водночас, специфіка військової сфери 
та небажання царського уряду послаблювати кон-
троль за військовими судами, а відповідно і армією, 
призвела при розбудові військово-окружних судів 
до відходу від ряду таких важливих принципів, 
як: незалежність від адміністрації судді та пред-
ставника захисту, неможливість поширення юрис-
дикції військових судів на цивільних осіб і т.п. 

Література
1. Военно-судебный устав (XXIV кн. Св. Воен. 

Постан. 1869 года) : Разъясненный: а) Мотивами, на 
которых он основан, и б) решениями Главного Воен-
ного Суда по 1 Сентября 1878 года, и дополненный: 
всеми позднейшими узаконениями, с разъяснением 
их также по мотивам, приказами по военному ведом-
ству и циркулярами Главного Шт. Сост. Н. Мартынов.  
Варшава : Типография Ивана Котти, 1879. 372 с. 

2. Зайончковский П.. Военные реформы 1860–
1870 гг. в России. М., 1952. 

3. Центральний державний історичний архів Укра-
їни, м. Київ (Далі – ЦДІАК України). Ф. 316, Київ-
ський військово-окружний суд, м. Київ. Опис 6. 15 арк. 

4. Швейковский В. Устав Военно-судебный. СПб. : 
Законоведение, 1914. 145 с.

5. ЦДІАК України. Ф. 316, Київський військо-
во-окружний суд, м. Київ. Опис 1а. 5 арк.

6. Абрамович-Барановский С.С. Лекции по воен-
ному судопроизводству. Спб., 1913. 324 с. 

7. Ярмиш О. Судові органи царської Росії в період 
імперіалізму (1900-1917 рр.). К. : НМК ВО, 1991. 87 с.

8. ЦДІАК. Ф. 316, Київський військово-окружний 
суд, м. Київ. Опис 1. 95 арк.

9. Адрес-календарь. Общая роспись начальствую-
щих и прочих должностных лиц по всем управлениям 
в Российской Империи на 1891 г. Том 2. – Б.м., 1891 г.,  
260 с. Харьковский календар на 1887 год. Харьков, 
Типография харьковского губернського правления, 
1888. 1327 с. 

10.  Полянский Н. Царские военные суды в борьбе 
с революцией 1905–1907 гг. М. Изд-во Моск. ун-та, 
1958. 238 с. 

11. Анисимов С. Как это было: Записки политиче-
ского защитника о судах Столыпина. М., 2011. 460 c.

12. Державний архів Хмельницької області.  
Ф. 291. Тимчасовий військовий суд. Оп. 1. 17 арк. 

13. Пудалов Б. Евреи в Нижнем Новгороде. Ниж-
ний.Новгород. Нижегор. гуманит. центр, 1998. 162 с. 

14.  Володимиров В. Конспективный курс стар-
шего класса Николаевской академии Генерального 
штаба. Часть 2. Законы военного судоустройства и 
судопроизводства. Спб., 1893. 250 с. 



13Випуск 3(44), 2022

Анотація

Волошкевич Г. А. Військово-окружні суди укра-
їнських губерній у системі військової юстиції Росій-
ської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) – 
Стаття.

Метою статті є аналіз місця та ролі військово-ок-
ружних судів українських губерній у системі військо-
вої юстиції Російської імперії, визначивши їх склад, 
порядок утворення, функціональне призначення. 

Методологічною основою роботи стало викори-
стання загальнонауковими методами, у тому числі 
й тими, що переважно використовуються в істори-
ко-правових дослідженнях. Серед них важливе місце 
посідають історичний та логіко-теоретичний методи, 
які постають в органічній єдності. Щодо спеціаль-
но-наукових методів, основне застосування знайшов 
формально-юридичний метод, завдяки якому було 
проаналізовано правовий статус військово-окруж-
них судів у відповідності до діючих нормативно-пра-
вових актів. 

Наукова новизна дослідження зумовлена тим, що 
стаття є сучасним науковим дослідженням, у якому 
визначено та охарактеризовано особливості станов-
лення та функціонування військово-окружних судів на 
регіональному рівні – українських губерніях, що вхо-
дили до складу Російської імперії. 

У запропонованій статті розглядаються проблемні 
питання місця та ролі військово-окружних судів 
у системі військової юстиції Російської імперії в дру-
гій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Встановлено 
основні причини створення військово-окружних судів 
в якості окремої ланки у системі військової юстиції. 
Розглянуто та визначено перелік осіб, що входили до 
складу військово-окружних судів, встановлено основні 
нормативні вимоги, які висувалися до кандидатів на 
заміщення вакантної посади у суді, проаналізовано 
ступінь підготовки суддів до виконання покладених 
на них завдань. Визначені основні категорії справ, що 
знаходилися у юрисдикції військово-окружних судів, 
а також встановлено особливість процедури розгляду 
справ у зазначеній категорії судів. Зроблено висновок, 
що у військово-окружних судах обвинувачені мали 
значно меншу правову захищеність у порівнянні з 
загальними цивільними судами: інститут присяжних 
засідателів був фактично відсутній, а адвокатура пере-
бувала у залежності від представників держави та вій-
ськового командування. 

Ключові слова: військова юстиція, військовий суд, 
військово-окружні суди, Військово-судовий статут, 
судді. 

Summary

Voloshkevych H. А. Military district courts of Ukrain-
ian governorates in the military justice system of the 
Russian empire (later half of 19th – early 20th century). – 
Article.

The purpose of the article is to analyze the place and 
role of military district courts of Ukrainian governorates 
in the system of military justice of the Russian Empire, 
determining the court composition, procedure for their 
formation, and functional purpose.

The methodological basis of the work is the use of 
general scientific methods, including the ones used 
specially in historical and legal research. Among them, 
combination of historical andlogical-theoretical methods 
take an important place.

As for special scientific methods, legalistic method 
was applied to analyze the legal status of military district 
court sinaccordance with applicable legal acts.

The scientific novelty of the study is stipulated by 
the fact that the article is a modern scientific study in 
which the peculiarities of the creating and functioning of 
military district court sat the regional level (Ukrainian 
governorates which were apart of the Russian Empire) are 
defined and characterized.

The article examines problematic issues of the place 
and role of military district courts in the system of 
military justice of the Russian Empire in the latter half 
of 19th – early 20th centuries. The main reasons for the 
military district courts creation as a separate unit in the 
military justice system aredefined. The list of members 
of the military district courts isexamined, the main 
regulatory requirements for candidates to cover the court 
vacanciesaredetermined, the level of judges’ trainingto 
perform the assignedtasks is analyzed.

The main categories of cases under the military 
district courtjurisdiction as well as the peculiarity of the 
procedure for hearing cases were determined. It was found 
out thatthe accused had much less legal protection in 
military district courts compared to general civil courts: 
the institute of jurors was virtually absent, and defense 
lawyers were dependent on the staterepresentatives and 
the military command.

Key words: military justice, military court, military 
district courts, Military Court Statute, judges.
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Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. стриж-
нем польсько-українського протистояння, який 
визначав подальший політичний, соціально- 
економічний та національно-культурний розви-
ток обох народів, було внесення істотних змін 
в систему виборів до австрійського парламенту 
та Галицького сейму. Від результатів проведення 
реформ могло істотно змінитися не лише стано-
вище поляків і українців у складі Австро-Угор-
щини, а й їх взаємовідносини.

Вивчення парламентської діяльності Ю. Роман-
чука у контексті польсько-українських відносин 
у цей період, подолання успадкованих з минулого 
нашарувань, має вагоме теоретичне й практичне 
значення для розбудови парламентаризму.

Висвітлення діяльності окремих українських 
політиків цього періоду, зокрема, Ю. Роман-
чука а також їх праця у процесах реформування 
виборчих систем до центрального і крайового 
законодавчих органів дозволяє чітко простежити 
й усвідомити суть міжнаціонального протисто-
яння, показати та оцінити значення реформ для 
реалізації національно-державних устремлінь 
українців.

Життєвий шлях Ю. Романчука влучно охарак-
теризував його сучасник І. Сохоцький: «Дев’ятде-
сят літ його життя – це ціла епоха в житті нашого 
народу. У тім часі пережив він «весну народів 
1848 року» та зв’язані з нею великі надії, розчару-
вання й упадок політичної думки 1860–80-х років, 
відродження її та щораз бистріший розвиток на 
всіх ділянках національного життя, що довів до 
створення на галицькій землі незалежної україн-
ської держави в 1918 році. В праці над розвитком 
народу стояв Романчук завжди в перших рядах» 
[1, с. 109].

Упродовж 1891–1897 рр. і 1901–1918 рр. він, 
член австрійського парламенту (1907–1910 рр., 
1916–1917 рр. голова УПР, з 1910 р. – віце-прези-
дент парламенту). Усі ці роки Ю. Романчук про-
живав у Відні, столиці Австро-Угорської імперії.

Будучи депутатом до австрійського парла-
менту, він усіма способами відстоював права свого 
народу, скеровував свою парламентську діяль-
ність на подолання проблем у соціально-економіч-
ній сфері, розвитку культурно-освітнього життя 
українства в Австро-Угорщині [2].

Відтак, проаналізувавши парламентську 
діяльність Ю. Романчука можна стверджувати, 
що парламентар захищав та виборював права 
українців, гостро критикуючи віденський уряд та 
польське керівництво Східної Галичини. Багато-
векторність постулатів політика з парламентської 
трибуни під час депутатства, вражають [3].

Ю. Романчук завжди об’єктивно відобра-
жав становище українського народу. Це застав-
ляло його займати опозиційну позицію до уряду. 
Спільно із однодумцями часто голосував проти 
найважливіших проектів держави дотримуючись 
звичайної парламентської практики розділяючи 
потреби держави від потреб уряду. Та все ж, попри 
неприхильність до уряду, разом з товаришами 
голосували за затвердження бюджетів, стверджу-
ючи, що потреби держави важливіші, а ніж відно-
сини з тимчасовим урядником. Відтак, українські 
депутати, особливо східно-галицького мандату, 
сподіватись, що в майбутньому будуть прийняті 
до уваги потреби українського народу [4, s. 936]. 

На думку політика, уряд повинен був зважати 
на нагальні потреби народів Австро-Угорщини 
спрямовані на забезпечення їх існування і побуто-
вих потреб. Серед народів, чиї потреби були най-
більш нагальними на той момент були в першу 
чергу українці. 

Як голова Українського парламентського клубу 
Ю. Романчук виступав в австрійському парла-
менті щодо способу проведення виборчої реформи. 
Основна вимога – здійснити розподіл мандатів не 
за територіальним принципом, а за національ-
ними виборчими округами та не допустити нерів-
ноправних виборів у Галичині порівняно з іншими 
округами. Заборонити місцевій владі відкрито 
сприяти польському електорату, змінити правила 
про виборчі комісії з метою усунення зловживань 
на виборах, створити верховний трибунал для їх 
розслідувань, дотримуватися співвідношення 
між податковою та виборчою спроможністю, рів-
нем культури та іншими обставинами, які давали 
право громадян на участь у виборах [5, c. 34].

При обговоренні правок до виборчої реформи 
Ю. Романчук переконував депутатів у тому, що 
3,5 млн українців – вірний, тихий, але водночас 
бідний і знедолений народ монархії, водночас, він 
ще й позбавлений своїх представницьких прав 
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і цим не переймалася ані влада, ані жодна з партій 
коаліції [6, s. 17900]. За його підрахунком, укра-
їнці, повинні були мати 46 депутатів у імперській 
Раді, а не шосту частину з цього. Реформи уряду 
він вважав фіктивними та формальними, які не 
відповідали вимогам часу [6, s. 17900].

У парламентських дебатах Ю. Романчук захи-
щав конституційні права усіх народів імперії, але 
найбільше вболівав за долю українського народу. 
Критикуючи звіт членів уряду і депутатів владної 
коаліції, які у 1894 р. відвідали Східну Галичину 
і давали високу оцінку її розвитку, наголошував, 
що вони бачили її лише з одного боку – зручного 
для себе. Не дивно, що члени уряду вимагали при-
пинити легенди про важку долю селянства, і диву-
вались, чому українці мають таке мале представ-
ництво в імперській Раді. Населення Східній 
Галичині не мало інформації про конституційні 
закони, національну і політичну рівність та сво-
боду. За словами Ю. Романчука «У Галичині вся 
влада в руках представників польської партії, яка 
складається в більшості з дворянства і при цьому 
правління землі, яке саме виходить з цієї партії 
і вона слідкує за ним» [7, s. 17901].

Одночасно із загальнодержавними справами, 
Ю. Романчук у своєму виступі вимагав, щоб уряд 
однаково ставився до усіх країн монархії. Насам-
перед йдеться про рівне число представництва 
депутатів, однакову кількість середніх, фахових 
шкіл, закладів учительської освіти, розвитком 
залізниці й інших засобів комунікації, промис-
ловості і сільського господарства, часткового 
регулювання водного господарства, дієвого полі-
тичного управління і юстиції. На його думку, 
це сприяло б подоланню нерівності [8, s. 19786]. 
Така постановка питання могла бути вирішена 
лише при умові, якщо б чиновники переймались 
державними справами, не враховуючи симпатій 
і побажань з політичних, національних або соці-
альних та партійних міркувань.

Ю. Романчук стверджував, що парламент, 
у багатьох випадках просто «машинально при-
ймав закони», більшість з яких не обговорюва-
лися і не голосувались належним чином. Усю про-
вина за це політик покладав на президію та уряд, 
що хотіли затвердити якомога більше законів, 
вигідних лише для влади [9, s. 25832].

Масова міграція населення зі Східної Гали-
чини стала ще одним болючим питанням, яке 
піднімав Ю. Романчук у стінах парламенту. Зав-
дяки йому, це привернуло значну увагу не тільки 
в державних структур а й за кордоном. Комітету 
з кримінального права у своїх доповідях та звітах 
зазначав що: причинами цьому були несприят-
ливі економічні умови, що призвели населення до 
еміграції [9, s. 25832].

Чисельність населення, що бажали покинути 
Східну Галичину постійно зростала. 28 червня 

1895 р. Ю. Романчук наголосив у парламенті, що 
селяни зважуються на цей крок «не з великої при-
страсті до подорожей, а через гірку нужду, щоб 
втекти від мучительного голоду або взагалі не рід-
них відносин у своїй Батьківщині» [10, s. 19787]. 
Політик доводив, що польські посадовці призвели 
до того, що невеликі земельні ділянки, що були 
у власності селян, не могли прогодувати населення, 
що постійно зростало. Водночас влада не пропону-
вала населенню інших шляхів заробітку. Відтак, 
сотням робітників, що бажали виїхати до США, 
було відмовлено у видачі паспортів [10, s. 19787]. 

В цьому контексті парламентар нагадав про 
4-ту статтю конституції яка гарантувала кожному 
громадянину імперії не лише право вільного пере-
міщення, а й свободу переселення, за винятком 
військовозобов’язаних. Ю. Романчук зауважив 
уряду, що такі дії влади незаконні, а також полі-
тично небезпечні. Таким чином забезпечували 
великим землевласникам дешевих робітників» 
[10, s. 19787].

Для вирішення цієї проблеми, політик пропо-
нував парламенту зупинити міграцію українців 
шляхом створення нових робочих місць, додатко-
вих джерел заробітку і збільшення денної оплати 
праці, а тих, хто виїхав, взяти під свій захист 
і нагляд [10, s. 19787].

Неодноразово Ю Романчук оголошував в пар-
ламенті про проблеми українців при проходженні 
військової служби. Насамперед, політик вважав, 
що потреби в утриманні чисельної армії були 
зайвими і збитковими. Варто згадати, що 30 % 
солдатів строкової служби збройних сил Австро- 
Угорської монархії складали юнаки-українці 
[11, s. 1333]. Попри бажання солдатів, українська 
мова мало використовувалась в армії. На пере-
конання парламентаря, рідна мова має своє 
власне значення для солдатів, як і в цілому для 
нації. Як приклад, він наводив кадетську школу 
в Львові, у якій українська мова була знехтувана 
повністю [12, s. 1335]. 

Релігійні питання також були проблемою 
в житті солдатів. Люди доволі часто скаржились 
парламентарю, що релігійні свята українців, 
навіть найбільші, не дотримувались армійським 
командуванням, що солдати-українці, особливо 
ті, які знаходились за межами країни, та й ті, які 
служили в країні, під час великих свят, примушу-
вались до виконання важких робіт. Коли члени 
їх родин святкували Великдень, вони проводили 
ці дні у напруженій роботі з думкою про Батьків-
щину [13, s. 1336].

Намагався Ю. Романчук підтримувати й освітні 
потреби українських солдатів у період проход-
ження строкової служби в армії [11, s. 1333]. 
В своїй більшості солдати з Галичині та Буковині 
були неграмотними. Відтак, політик запропону-
вав «національну асоціацію освіти» українців, 
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щоб під час служби їх навчали читати і писати. 
Не отримавши підтримки з даного питання 
Ю. Романчук вислови протест у парламенті щодо 
прийняття аналогічної пропозиції, запропоно-
вану польським представництвом щодо солда-
тів-поляків [14, s. 1334].

Отже, упродовж 25-ти років Ю. Романчук депу-
тат австрійського парламенту. В 1907–1910 рр. 
і 1916–1917 рр. – голова УПР, з 1910 – віце-пре-
зидент парламенту. Багаторічний керівник 
нечисленної української парламентської групи, 
боровся за права української мови, за збільшення 
кількості шкіл у Галичині і проти адміністратив-
ного свавілля. Його становище в українському 
представництві було впливовим, а після обрання 
головою української парламентської репрезента-
ції і віце-президентом палати депутатів – стало 
визначальним [2, с. 134]. 

Під керівництвом Ю. Романчука зусилля укра-
їнського парламентського представництва скеро-
вувалися на зростання політичного впливу укра-
їнців, залучення важелів державної політики до 
розв’язання українсько-польського конфлікту, 
досягнення українцями низки практичних здо-
бутків у культурно-освітній та економічній сфері. 
У роки, що безпосередньо передували початку 
Першої світової війни, українське парламентське 
представництво зосередилося на виборчій реформі 
до Галицького сейму й заснування українського 
університету у Львові.

Українське парламентське представництво, 
очолюване Ю. Романчуком досягнуло певних 
успіхів, однак його діяльність не була позбав-
лена недоліків, одностайності та внутрішніх кон-
фліктів. Неодноразово Ю. Романчуку доводилося 
примирювати опонентів. Внутрішньо і зовніш-
ньо-фракційні протистояння не тільки псували 
авторитет фракції, а й інколи негативно познача-
лися на кінцевому результаті. 

Аналізуючи парламентську діяльність 
Ю. Романчука, можна зробити висновок про те, 
що в умовах польської переваги у Галичині та її 
впливу на австрійський уряд, українська політика 
не могла мати надто значних результатів. Водно-
час українське представництво у центральному 
парламенті стало важливим чинником, з яким 
доводилося рахуватись. Як голова українського 
парламентського представництва, Ю. Роман-
чук особисто вів переговори з політичних питань 
з австрійськими прем’єр-міністрами та цісарем, 
входив до політичної еліти Австро-Угорщини.
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Анотація

Грицько В. В. Юліан Романчук – віце-президент 
Віденського парламенту: деякі аспекти політичної 
діяльності (1883–1918). – Стаття.

У статті концептуально висвітлено парламентську 
діяльність Ю. Романчука в окреслений період. Про-
аналізовано та узагальнено досвід функціонування 
парламентських структур досліджуваного періоду; 
з’ясовано основні чинники, що впливали на їх роз-
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виток; визначено місце парламентської діяльності 
Ю. Романчука у збереженні національних політич-
них традицій; з’ясовано значення політичних гасел та 
ідей в суспільному поступі українства Східної Гали-
чини; визначено вплив українського політикуму на 
національне виховання молоді; з’ясовано його роль 
у забезпеченні права українців на вільний розвиток 
національної культури. Доведено, що парламентська 
діяльність Ю. Романчука виступала рушійною силою 
і складовою частиною загальноукраїнського партій-
но-політичного поступу, сприяла формуванню націо-
нальної свідомості українців.

Завдяки системному підходу у вивченні депутат-
ської діяльності Ю.Романчука відкриваються мож-
ливості для реконструкції взаємозв’язку всіх ланок 
українсько-польських відносин протягом останніх 
двох століть. На основі українських та польських дже-
рел важливо з’ясувати роль і внесок представників 
українського народу в процес демократизації тогочас-
ного суспільства. Боротьба за розвиток демократич-
них засад у державі, парламентаризм, удосконалення 
законодавства та справедливість застосування його 
норм завжди впливали на долі народів та їх видатних 
представників.

Зусиллями української парламентської делегації 
під керівництвом Ю. Романчука були спрямовані на 
зростання політичного впливу українців у державі, 
залучення важелів державної політики до вирішення 
українсько-польського конфлікту, досягнення україн-
цями низки практичних здобутків у культурно-освіт-
ній, та економічні сфери.

Вивчення парламентської діяльності Ю. Роман-
чука у контексті польсько-українських відносин у цей 
період, подолання успадкованих з минулого нашару-
вань, має вагоме теоретичне й практичне значення для 
розбудови парламентаризму.

Висвітлення діяльності окремих українських полі-
тиків цього періоду, зокрема, Ю. Романчука а також 
їх праця у процесах реформування виборчих систем 
до центрального і крайового законодавчих органів доз-
воляє чітко простежити й усвідомити суть міжнаціо-
нального протистояння, показати та оцінити значення 
реформ для реалізації національно-державних устрем-
лінь українців.

Ключові слова: парламент, подання, Східна Гали-
чина, австрійський парламент.

Summary

Hrytsko V. V. Julian Romanchuk – vice-president of 
the parliament of Viena: som aspects of political activity 
(1883–1918). – Article.

In Ukrainian historiography, Yu. Romanchuk's par-
ticipation in Polish-Ukrainian parliamentary relations of 
the late 19th and early 20th centuries. was hardly consid-
ered in the context of the struggle of two peoples for dem-
ocratic rights. Its study mainly concerned various periods 
of the 19th century. Moreover, the researchers' attention 
was generally focused on the activities of the Ukrainian 
faction of the Galician Diet and the Vienna Parliament. 
The layer of the problem of reforming the elections to the 
Austrian parliament, in which both Polish and Ukrainian 
political forces led by Y. Romanchuk were interested, fell 
out of sight. The so-called "Polish question" remained 
in the "shadow", because at that time the Poles also did 
not have their own state. The struggle for the reform of 
the system of elections to the Galician Diet became par-
ticularly acute after the adoption of the draft reform of 
parliamentary elections. It is obvious that these reforms 
should be considered as a whole in order to more clearly 
establish the cause-and-effect relationships in the con-
frontation between Polish and Ukrainian politicians in 
Eastern Galicia at the beginning of the 20th century.

Thanks to the systematic approach in the study of 
Y. Romanchuk's parliamentary activity, opportunities 
are opened for the reconstruction of the interconnection 
of all links of Ukrainian-Polish relations during the last 
two centuries. Based on Ukrainian and Polish sources, 
it is important to find out the role and contribution of 
representatives of the Ukrainian people in the process of 
democratization of society at that time. The struggle for 
the development of democratic foundations in the state, 
parliamentarism, improvement of legislation and the 
justice of applying its norms have always influenced the 
fate of peoples and their prominent representatives.

The efforts of the Ukrainian parliamentary delegation 
under the leadership of Yu. Romanchuk were directed at 
the growth of the political influence of Ukrainians in the 
state, the involvement of the levers of state policy in the res-
olution of the Ukrainian-Polish conflict, and the achieve-
ment of a number of practical achievements by Ukrain-
ians in the cultural, educational and economic spheres.

Key words: parliament, submission, Eastern Galicia, 
Austrian parliament.
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ІНТЕРКУЛЬТУРАЛІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ У ПРАВОВІЙ ПОЛІТИЦІ ДЕРЖАВИ 

Постановка проблеми. Теоретико-правова 
школа розробила різного роду наукові доктрини, 
що стосуються аспектів співвідношення націо-
нального та етнічного у правовій системі суспіль-
ства та забезпечення культурних прав різних 
соціальних груп. Питання встановлення рівно-
сті, толерантності та інклюзивності на сучасному 
етапі розвитку суспільства та правової ідеології 
є досить актуальним.

У юридичній науці прийнято загалом виокрем-
люють три ключові моделі організації правової 
політики в декларованій сфері: національну дер-
жаву, мультикультурне і полікультурне (поліет-
нічне) суспільство. Зважаючи на те, що існування 
«чистих» національних держав сьогодні прак-
тично виключене власне через процеси глобаліза-
ції, із інших двох моделей саме мультикультурна 
є найбільш привабливою. Вважається, що саме 
мультикультурне співіснування, яке найповніше 
відповідає ліберальним філософсько-правовим 
концепціям, розглядає суспільство як сукупність 
індивідів, які самовизначаються у культурній сфері.

Проте мультикультуралізм не є єдиною, цен-
тральною концепцією демократичних держав, він 
часто критикується і має свої девальваційні про-
яви в окремих політиках та національних право-
вих системах.

Всі соціально-правові явища підлягають тран-
сформації у звязку з новітніми процесами сучас-
ного глобалізованого суспільства. Змінюється 
і потреба переосмислення наукових доктрин етно-
національної політики, оскільки існуюча нині на 
праксіологічному рівні багатьох держав Європи 
доктрина не відповідає новітнім викликам та не 
може повною мірою забезпечити потреби багато-
національного суспільства. 

Стан дослідження. В умовах глобалізаційної 
трансформації та пандемічної кризи активізува-
лися дослідження цілісного рівня, які б спеціалі-
зувалися на аналізі закономірностей формування 
нормативно-правового забезпечення стратегії 
національної політики держави.

Питання правового регулювання культур-
них прав окремих етнічних груп, глобалізації 
та суверенітету, міграційних криз були предме-
том розгляду таких науковців: О.М. Балинської, 
Н.П. Бортник, С.Г. Стеценка, І.Жаровської, 
Н.Ортинської, М.Ю. Щирби та інших. Безумовно 

ширше це питання досліджували представники 
іноземних правових шкіл, зокрема R. Zapata-
Barrero, Parker B., Walter S., A. Elias, F.Mansouri, 
S.Hobolt  та інші. 

Однак потребує додаткового аналізу парадигма 
змінної ідеології мультикультуралізму в сучасній 
європейській правовій доктрині. 

Метою цієї наукової статті є аналіз інтеркуль-
туралізму як постмультикультурологічній ідеї 
розвитку правової етнонаціональної політики 
у сучасних умовах розвитку державності. 

Виклад основних положень. Мультикультура-
лізм, як інструмент політики міграції та різнома-
нітності в західних суспільствах, був просунутий 
у 1970-х роках на основі емансипаційних соці-
ально-політичних рухів того періоду. Вказуючи 
на його еволюцію протягом наступного півсто-
літнього функціонування, науковці зображують 
мультикультуралізм як невід’ємну «частину біль-
шої революції прав людини, що включає етнічне 
та расове розмаїття» [1]. Довгий час мультикуль-
туралізм сприймався як оптимальна політична 
парадигма для подолання недоліків асиміля-
ційної політики епохи до громадянських прав. 
У наступні десятиліття після руху за громадянські 
права багато західних емігрантських суспільств 
стали свідками поступового переходу від ідеоло-
гій виключення до більш егалітарних підходів до 
соціальної політики, які наголошували на правах 
меншин і культурному різноманітті. 

Його основні принципи, які ґрунтуються на 
рівності прав і можливостей для всіх, незалежно 
від етнічного походження, залишаються незмін-
ною рисою політичної системи і правового регу-
лювання етнонаціональної і громадської полі-
тики держав і політичних формулювань. Таким 
чином, у своїй нинішній формі мультикультура-
лізм включає в себе прийняття етнічного та куль-
турного розмаїття, інклюзивну імміграційну 
політику та законодавство, що забороняє расову 
дискримінацію. 

Представники української школи права 
Ю.О. Халілова-Чуваєва та І.В. Бубнов доводять, 
що «в контексті правового мультикультуралізму 
усередині європейських реалій необхідно вхо-
дити з того, що ми – громадяни єдиного співто-
вариства, які мають рівні права та обов’язки, 
незважаючи на розбіжності в культурі, мові, тра-
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диціях. Право кожної людини полягає у тому, 
що вона може обирати власну ідентичність, але 
верховенство громадянської (національної) само-
бутності є пріоритетним» [2, с. 74].

Особливості мультикультуралізму з погляду 
праксіології полягає в тому, що національні осо-
бливості окремої держави мають домінуючий 
вплив на ефективність доктрини. Практично 
всі держави Європи визнали неефективність 
такої ідеології. Відновлені дебати щодо ступеня 
визнання претензій меншин створюють значні 
проблеми для досліджень міграції та різноманіт-
ності та суміжних наукових галузей. 

Проте Австралія має іншу позицію, саме ця 
країна констатує ефективність на сучасному етапі 
доктрини мультикультуралізму. Більше того 
наголошують на соціально-економічних пере-
вагах, які він може надати. По-перше, мульти-
культуралізм як інструмент політики поселення 
мігрантів має здатність керувати зростаючою 
різноманітністю, характерною для австралій-
ського суспільства. По-друге, це може функціону-
вати як стратегія боротьби з расизмом, яка може 
ліквідувати расову дискримінацію та забезпе-
чити соціальну справедливість. По-третє, щодо 
великої мети забезпечення єдиної національ-
ної ідентичності, це може забезпечити єдність 
у різноманітності через відданість австралійській 
національній ідентичності та почуття спільних 
цінностей. Нарешті, він пропонує значні еконо-
мічні можливості, використовуючи недостатньо 
використаний потенціал навичок мігрантів [3].

Завдяки наголосу на спільних цінностях, наці-
ональному громадянстві та верховенстві права 
австралійський мультикультуралізм досі розгля-
дається як економічно та соціально життєво важ-
лива політика, що зміцнює національні інтереси. 

Однак такі політико-соціальні умови є радше 
винятком ніж загальною правовою практикою. 
Тому розвиток юридичної думки намагається 
досягнути оптимального поєднання всіх аксіо-
логічних парадигм в одній системі. Нині можна 
говорити про постмультикультурологічний роз-
виток системи правового регулювання етнонаціо-
нальної політики. 

Р. Запата-Баретто (R. Zapata-Barrero) вмоти-
вовує наступне. По-перше, зростаюча інтенсив-
ність парадигми міжкультурної політики має 
бути поміщена в сучасний постмультикультурний 
період, який визнає сильні сторони парадигми 
мультикультурної політики, але також обме-
ження її процесу визнання відмінностей. Роль, 
яку відіграє нова парадигма національної грома-
дянської політики (оновлена   версія асиміляції), 
яка віддає перевагу обов’язкам перед правами, 
також буде вважатися вирішальною для кращого 
контекстуалізації міжкультуралізму.

По-друге, слід визначити основні відмінні 
риси інтеркультуралізму, які легітимізують його 
належне місце в дискусії про різноманітність 
сьогодні. Не відкидаючи політичні підходи, що 
ґрунтуються на правах і обов’язках, міжкульту-
ралізм приділяє більше уваги політичному під-
ходу, що ґрунтується на контактах, спрямова-
ному на сприяння спілкуванню та стосункам між 
людьми різного походження, включаючи грома-
дян країни. Цей підхід зосереджується на спіль-
них зв’язках, а не на відмінностях. Він також 
розглядає різноманітність як перевагу та ресурс, 
і зосереджує свої політичні цілі на згуртованості 
громади та переформатуванні загальної громад-
ської культури, яка розміщує різноманітність 
всередині, а не поза межами так званої Єдності. 
Саме з цим не може впоратися старий мульти-
культурологічний проект [4].

Нині аргументована необхідність відмови-
тися від цього старомодного універсалістського 
погляду на політику різноманітності як на єдиний 
комплексний і невід’ємний спосіб управління вза-
ємозв’язком єдності та різноманітності.

Постмультикультуралізм втілюється в ідеї 
інтеркультуралізму. Він розуміється як підхіді 
до управління розмаїттям, що заснований на кон-
такті, який акцентує увагу на міжгруповій вза-
ємодії, обміні та діалозі. Останній пов’язується 
з європейськими цінностями, такими як права 
людини, демократія та культура миру та діалогу, 
а також з європейською ідентичністю. Цей погляд 
на різноманітність як складову нової європейської 
ідентичності вказує на той факт, що остання не 
є ані попередньою якістю, ані історичною даністю, 
а скоріше процесом становлення, ідентичністю, 
яку потрібно досягти. Кілька десятиліть потому 
інтеркультуралізм почав набувати більшої між-
народної популярності в дослідженнях інтеграції 
іммігрантів і колах управління різноманітністю. 

Ця актуалізація нової парадигми була при-
скорена з випуском Білої книги Ради Європи 
2008 року [5]. Рада Європи вважає, що повага 
та сприяння культурному розмаїттю на основі 
цінності, на яких побудована Організація, 
є важливими умовами для розвиток суспільств, 
заснованих на солідарності. «Біла книга про між-
культурний діалог», включає позицію 47 дер-
жав-членів Ради Європи, яка полягає в тому, що 
спільне майбутнє залежить від нашої здатності 
захищати та розвивати права людини, закріплені 
в Європейському Конвенція про права людини, 
демократію і верховенство права та до спри-
яти взаєморозумінню. Це пояснюється тим, що 
міжкультурний підхід пропонує перспективну 
модель управління культурним розмаїттям. Він 
пропонує концепцію, засновану на індивідуаль-
ній людській гідності (охоплюючи наші спільні 
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інтереси людство і його спільну долю). Європей-
ська ідентичністьмає базуватися на спільних 
фундаментальних цінностях, повазі до спільного 
спадщини та культурного розмаїття, а також 
поваги до рівної гідності кожного індивіда.

У цьому відношенні важливу роль відіграє 
міжкультурний діалог. Це дозволяє запобігати 
етнічним, релігійним, мовним і культурним поді-
лам. Це дозволяє рухатися вперед разом, щоб 
конструктивно впоратися з нашими різними 
ідентичністями демократично на основі спільних 
загальнолюдських цінностей: демократичне гро-
мадянство та участь повинні бути зміцнені; між-
культурним компетенціям слід навчати і вивчати; 
простір для міжкультурного діалогу слід створю-
вати і розширювати; і міжкультурний діалог слід 
прийняти на міжнародному рівні.

Робота також проводиться на рівні міжнарод-
них організацій. Разом з іншими міжурядовими 
установами, що об’єднують громадянське сус-
пільство та громадян Середземномор’я, 10-річна 
стратегія Фонду Анни Лінд «Працювати разом до 
2025» виступає за інтеркультуралізм як альтерна-
тиву екстремістському наративу.

Стратегія фонду має комплексний харак-
тер і включає: освітні заходи для досягнення 
міжкультурного громадянства (постійне інвес-
тування в міжкультурну освіту є центральним 
елементом регіону, що характеризується куль-
турним розмаїттям і посиленням переміщень 
людей, що веде до створення мультикультур 
суспільства; створення партнерських відносин, 
сприяння обмін ноу-хау, практиками та навчаль-
ними ресурсами між освітянами та молоддю 
в сфера міжкультурної освіти для активної уча-
сті в житті суспільства; розробка єдиного методо-
логічного інструментарію); розвиток соціального 
підприємництва для міжкультурного діалогу, 
що сприятиме взаємному навчанню, обміну іде-
ями, інноваційні підходи, досвід; інформаційна 
підтримка суспільства, соціологічні опитування, 
громадська ініціатива у сфері єдиної етнополі-
тики; узгодження позицій лінгвістичного спря-
мування, уніфікація перекладу; впровадження 
культури медіа для налагодження міжнаціо-
нального та міжетнічного діалогу; забезпечення 
міжкультурного діалогу на місцях; створення 
міжрегіональної мережі інституцій забезпечення 
діалогу та співпраці та інші [6]. 

Висновок. Донедавна мультикультуралізм 
позиціонувався як оптимальна політична пара-
дигма для подолання недоліків асиміляційної 
політики епохи до громадянських прав. У своїй 

нинішній формі мультикультуралізм включає 
в себе прийняття етнічного та культурного розма-
їття, інклюзивну імміграційну політику та зако-
нодавство, що забороняє расову дискримінацію. 

Проте невирішена криза асиміляції мігрантів, 
проблеми політичної участі, домінування прав 
меншості над загальногромадськими правами вка-
зують на низьку ефективність політики, що ґрун-
тується на цінностях мультикультуралізму. Нині 
аргументована необхідність відмовитися від цього 
універсалістського погляду на цю доктрину як на 
єдиний комплексний і невід’ємний спосіб управ-
ління взаємозв’язком єдності та різноманітності.

Постмультикультуралізм втілюється в ідеї 
інтеркультуралізму як підході до управління роз-
маїттям, що заснований на контакті, який акцентує 
увагу на міжгруповій взаємодії, обміні та діалозі. 
Останній пов’язується з європейськими цінно-
стями, такими як права людини, демократія та 
культура миру та діалогу, а також з європейською 
ідентичністю. Цей погляд на різноманітність як 
складову нової європейської ідентичності вказує на 
той факт, що остання не є ані попередньою якістю, 
ані історичною даністю, а скоріше процесом ста-
новлення, ідентичністю, яку потрібно досягти.

Вмотивовано, що така трансформація запровад- 
жується у нормотворчій практиці країн Ради 
Європи («Біла книга про міжкультурний діа-
лог») так і на рівні інститутів громадянського 
суспільства. 
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Анотація

Ковний Ю. Є. Інтеркультуралістична концепція 
у правовій політиці держави. – Стаття.

Статтю присвячено аналізу інтеркультуралізму як 
постмультикультурологічній ідеї розвитку правової 
етнонаціональної політики у сучасних умовах роз-
витку державності.

 Вмотивовано, що донедавна мультикультуралізм 
позиціонувався як оптимальна політична парадигма для 
подолання недоліків асиміляційної політики епохи до 
громадянських прав. У своїй нинішній формі мульти-
культуралізм включає в себе прийняття етнічного та куль-
турного розмаїття, інклюзивну імміграційну політику 
та законодавство, що забороняє расову дискримінацію. 

Проте невирішена криза асиміляції мігрантів, 
проблеми політичної участі, домінування прав мен-
шості над загальногромадськими правами вказують 
на низьку ефективність політики, що ґрунтується на 
цінностях мультикультуралізму. Нині аргументована 
необхідність відмовитися від цього універсалістського 
погляду на цю доктрину як на єдиний комплексний і 
невід’ємний спосіб управління взаємозв’язком єдності 
та різноманітності.

Доведено, що постмультикультуралізм втілюється в 
ідеї інтеркультуралізму як підході до управління розма-
їттям, що заснований на контакті, який акцентує увагу 
на міжгруповій взаємодії, обміні та діалозі. Останній 
пов’язується з європейськими цінностями, такими як 
права людини, демократія та культура миру та діалогу, 
а також з європейською ідентичністю. Цей погляд на 
різноманітність як складову нової європейської іден-
тичності вказує на той факт, що остання не є ані попе-
редньою якістю, ані історичною даністю, а скоріше про-
цесом становлення, ідентичністю, яку потрібно досягти. 

Аргументовано, що така трансформація запрова-
джується у нормотворчій практиці країн Ради Європи 
(«Біла книга про міжкультурний діалог») так і на 
рівні інститутів громадянського суспільства. Розгля-
нуто Стратегію Фонду Анни Лінд «Працювати разом 
до 2025» як приклад імплементації інтеркультура-
лізму в праксіологічному аспекті. 

Ключові слова: мультикультуралізм, інтеркульту-
ралізм, правова політика, етнонаціональна політика. 

Summary

Kovnyi Yu. Ye. Interculturalist concept in the legal 
policy of the state. – Article.

The article is devoted to the analysis of interculturalism 
as a post-multicultural idea of the development of legal 
ethno-national policy in the modern conditions of the 
development of statehood.

 It is motivated by the fact that until recently, 
multiculturalism was positioned as the optimal political 
paradigm for overcoming the shortcomings of the 
assimilation policy of the pre-civil rights era. In its current 
form, multiculturalism includes acceptance of ethnic and 
cultural diversity, inclusive immigration policies, and 
legislation prohibiting racial discrimination.

However, the unresolved crisis of assimilation of 
migrants, the problems of political participation, the 
dominance of minority rights over general public rights 
indicate the low effectiveness of policies based on the 
values   of multiculturalism. The need to abandon this 
universalist view of this doctrine as a single comprehensive 
and integral way of managing the interrelationship of 
unity and diversity is now argued.

It is proved that post-multiculturalism is embodied 
in the idea of   interculturalism as a contact-based 
approach to diversity management that emphasizes 
intergroup interaction, exchange and dialogue. 
The latter is linked to European values   such as human 
rights, democracy and a culture of peace and dialogue, 
as well as to European identity. This view of diversity 
as a component of a new European identity points to 
the fact that the latter is neither a prior quality nor a 
historical given, but rather a process of becoming, an 
identity to be achieved.

It is argued that such a transformation is introduced 
in the normative practice of the Council of Europe 
countries ("White Paper on Intercultural Dialogue") and 
at the level of civil society institutions. The strategy of 
the Anna Lindh Foundation "Working together until 
2025" is considered as an example of the implementation 
of interculturalism in a praxeological aspect.

Key words: multiculturalism, interculturalism, legal 
policy, ethno-national policy.
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LEGAL IDEOLOGY: CONCEPT AND MEANING IN MODERN CONDITIONS  
OF THE UKRAINIAN STATE FUNCTIONING

Problem statement. In the modern theory of state 
and law, the concepts of ideology, in particular legal 
ideology, are collective in nature and do not allow 
us to understand the essence of the phenomenon of 
ideology. This, of course, does not correspond to the 
goals of theoretical knowledge. This state of affairs 
is due to the fact that for several decades the Soviet 
theory of law did not consider the question of the 
relationship between jurisprudence and ideology as 
such, which is included in the subject of professional 
jurisprudence. As a result, questions of the impor-
tance of legal ideology in the mechanism of Legal Reg-
ulation, the legal system and the formation of civil 
society remain without sufficient understanding. 

The aim of the article. There is an analysis of the 
concept of legal ideology and determination of the 
role of this legal phenomenon in the formation and 
development of civil society at the present stage of 
the Ukrainian state.

Analysis of recent research and publications. 
The question of the concept and role of legal ideo- 
logy in the formation of civil society was consid-
ered by many domestic and foreign scientists. 
Among the well-known Ukrainian scientists whose 
works we used in our research should be noted: 
T. G. Andrusyak, O. G. Danilyan, O. P. Dzyoban, 
V. M. Kalitinsky, A. I. Lutsky, M. P. Nedyukha, 
O. M. Sytnik,  and others.

Presentation of the main material. To under-
stand the importance of legal ideology in the func-
tioning of the state, it is necessary to clarify the con-
cept of this complex legal phenomenon. This requires 
studying its various aspects and manifestations. 
Thus, in a large encyclopedic dictionary, legal ide-
ology is considered as a system of legal ideas, prin-
ciples, theories, concepts that reflect and evaluate 
legal reality. It emphasizes the practical meaning of 
legal ideology. In particular, it is noted that in the 
practical and applied aspect, legal ideology contrib-
utes to the formation of ideas, proposals, principles 
and recommendations for improving legal relations, 
norms and institutions [1]. Hence, we can note that 
the legal ideology has a functional nature. It forms 
certain values in a person's mind and determines the 
perception of legal reality and models of legal behav-
ior corresponding to such values. 

We support the opinion of A. Sytnyk that law and 

the state are integral components of Social Deve- 
lopment and necessary tools for ensuring the rule of 
law, freedom and Justice.  In this sense, they develop 
and improve according to the existing natural uni-
versal ideals and values. Their direct implementa-
tion occurs due to the state influence on a wide range 
of Public Relations, consciousness and behavior of 
people with the help of an ideological value-oriented 
legal factor regarding compliance with the prin-
ciples of law. The latter, in turn, are based on the 
ideals of justice, freedom, equality, and responsi-
bility. Therefore, we trace a rather significant role 
of legal ideology in the process of State-Legal Reg-
ulation, which is part of the mechanism of social 
regulation [2]. It should be noted that legal ideology 
is formed together with law, since it is considered 
an idea of law and its explanation. Moreover, legal 
ideology in its concept combines the definitions of 
ideology and law and is associated with a system of 
principles, ideas, theories, concepts that reflect the 
scientific understanding of legal reality. 

V. Khropanyuk considers legal ideology as a 
theoretical form of reflection of public life. This 
approach indicates the importance of ensuring 
the unity of Science and practice, theoretical and 
empirical consciousness of society, ideas and inter-
ests, legal norms and social order [3, p. 204]. In this 
context, the goal of ideology is always to influence 
the consciousness of the social community. Only by 
influencing people's minds can they be directed to 
transform reality. This can be achieved only through 
the influence of legal ideology on the consciousness 
of each individual individually. The legal ideology is 
aimed at establishing universal social standards and 
the normative order and process of social changes. 
In this sense, the legal ideology should establish a 
standardized approach to assessing the state and 
prospects of functioning of legal reality. For the 
formation of a state governed by the rule of law, 
ensuring the interaction of Social Psychology and 
state institutions and local self-government bodies 
is of great importance.

Continuing to consider the legal ideology, it is 
necessary to emphasize its indissoluble connection 
with reality. Because in the absence of such a connec-
tion, it could not exercise its influence on society.  
Developing certain ideals, the legal ideology provides 
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for real changes in the political, legal, social and 
other spheres of public life. Under such conditions, 
its social significance increases many times, since it 
is a carrier of socio-cultural values and attitudes that 
transform former and form new social institutions. 

In addition, legal ideology plays a significant role 
in shaping the basic values of civil society. Success-
ful functioning and development of society without 
an ideology corresponding to its goals is impossi-
ble. Ideology, in particular legal, strengthens civil 
society, ensuring its political and social stability. It 
strengthens the legal system, of which it is a com-
ponent together with legislation and legal practice. 
Legal ideology forms an individual, public legal con-
sciousness, contributes to the establishment of the 
rule of law by influencing the economy, politics, cul-
ture, and, in fact, various spheres of life.

A detailed and meaningful analysis of legal ideol-
ogy is provided by M. Nedyukha, drawing attention 
to the multidimensional nature of this concept.  The 
author interprets it as a social phenomenon, a legal 
category, a structural element of legal consciousness, 
a component of the ideological function of the state, 
the theoretical basis of State Legal Policy [4, p. 44]. 
Therefore, in the multiparadigmal dimension, legal 
ideology can be considered as: a system of legal ideas, 
views, concepts and theories that reflect the inter-
ests of society; socio-legal education that ensures the 
formation of civil society [5, p. 28]. This approach to 
understanding legal ideology shows its relationship 
with the legal reality, the legal policy of the state, 
and the value orientations of a Democratic state.

The scientist emphasizes legal ideology as the 
highest form of understanding legal reality, which 
is designed to establish social standards of life as 
universal, normative order as a social component of 
social order [4, p. 28]. The scientist also focuses on 
the process of forming a legal ideology, which should 
be subject to the tasks of establishing Ukraine as a 
legal, democratic, and sovereign state. 

Legal ideology has a certain structure, the ele-
ments of which scientists include: legal concepts, 
ideas, doctrines that describe existing legal rela-
tions and influence their development; legal values 
and goals that fix the most important regulatory 
and axiological ideas for society, which reflect the 
key priorities of legal development; legal ideals that 
reflect the desired guidelines for the development of 
the legal system in society; legal principles that are 
the basis of Legal Regulation and determine the main 
parameters of the Legislative System [6, p. 86,]. So, 
the structure of legal ideology is described as a set 
of well-established formal and substantive connec-
tions between various elements of legal ideology that 
ensure its functioning and guarantee its integrity. 

Conceptual and structural features of legal con-
sciousness are related to legal ideas about such con-
cepts as legal regulation, legal system, legislative 

system, legal relations, law-making, lawful behav-
ior, legality, law and order, and so on. After all, if 
these concepts do not exist, it also makes it impossi-
ble for citizens to fully understand the legal reality, 
form and content of certain public relations.

The next mandatory structural element of legal 
ideology is legal goals, values and ideals. Legal ide-
ology is responsible for strengthening legal guar-
antees to ensure the protection of human and civil 
rights and freedoms. Thus, the legal ideology of civil 
society and the rule of law ensures state and social 
development. 

A. Lutsky closely connects with legal values, goals 
and ideals the legal principles that establish the nat-
ural legal basis of human rights and freedoms, the 
leading role of the Constitution and normative acts 
in the legal regulation of Public Relations [6, p. 89]. 
In this aspect, the legal ideology will express its 
potential in the case of consolidation of legal ideas in 
the principles, legal constructions, norms of law and 
their implementation in the activities of the state 
and basic institutions of civil society. The main legal 
ideas should be expressed in all branches of law and 
law enforcement practice. This determines the role 
of legal ideology in the process of Legal Regulation. 
So, the role of legal ideology in the formation of the 
rule of law state consists in its direct participation in 
the production of legal principles.

The influence of legal ideology on the processes 
of Legal Regulation can be traced as on general the-
oretical, and at the level of specific legal reforms. 
At the general theoretical level, legal relations and 
their regulatory regulation require an appropri-
ate legal ideology, and at the level of specific legal 
reforms, there are ideological changes in public legal 
consciousness in terms of the perception of law by 
society. It should be added that each state seeks to 
influence the public legal consciousness, to form a 
system of values in it, which would, first of all, be 
expressed in legal norms. 

Therefore, the system of legal ideas, principles, 
values, ideals, theories, concepts that are formed in 
society, reflect the objective state of legal relations 
and determine the foundations of public perception 
of the rule of law, is also a legal ideology. And its 
role in the development of public legal relations is 
to purposefully and systematically influence the law 
and the legal system. 

Legal ideology is usually considered as the dom-
inant of the development and functioning of civil 
society, a criterion of right-wing Progress, and one 
of the tools for changing legal reality. A qualitative 
feature of legal ideology is its practical nature, so it 
transforms the values developed in the theoretical 
concept into practical application. Therefore, it can 
be noted that in this way the legal ideology partic-
ipates in the formation of society, since influenc-
ing public institutions, legal relations, public and 
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individual legal awareness influences civil soci-
ety as a whole.In the modern period, the ideas of 
a democratic civil society and a state governed by 
the rule of law are becoming particularly relevant. 
This is explained by the consolidation in the Consti-
tution of Ukraine of new conceptual provisions of 
legal policy that reflect the ideology of democratic, 
social, and legal statehood. It is characteristic that 
a state governed by the rule of law and a developed 
civil society should have a developed legal ideology 
that expresses the objective legal needs and inter-
ests of the people, the nation and society as a whole. 
Civil society can be considered as an important idea 
that is included in the content of the legal ideology 
of the modern state, which is of significant value 
within the legal system. 

The influence of legal ideology on the develop-
ment of civil society in Ukraine is based on: the prac-
tical implementation of constitutionally proclaimed 
and established legal, democratic and social mecha-
nisms; the definition and scientific justification of 
basic legal concepts and ideas that can later turn into 
Centers for the development and improvement of 
legal culture; the spread and deepening in the pub-
lic consciousness of high legal culture, its constant 
improvement; the implementation of public influ-
ence on the processes of law-making and law enforce-
ment [6, p. 319].

The ideal of an ideal civil society implies a way of 
realizing the ideal society as a whole, an attempt to 
present a structure in which socio-economic, politi-
cal, legal and other structures are perfect, not only in 
themselves, but also in general. That is, the ideal of a 
perfect society is a real image of such a social system, 
in which all its components are perfect [7, p. 76].

Now the Legal Society is increasingly considered 
by scientists as an ideal of Social Development, the 
approach to which helps to understand the role of 
law in public life. V. Kalitinsky, considering modern 
varieties of legal ideology, partially touched upon 
the issue of the ideal social system. The scientist pre-
sents a valuable idea regarding the social legal ideal, 
interpreting the latter as a determining factor in the 
activity of the rule of law state, which performs the 
function of a means of legal socialization of a per-
son. The author calls the social legal ideal a guide of 
society to universal goals, which creates an image 
of the perspective of the future legal society, the 
principle of transforming legal reality, reflecting 
legal values and goals. The researcher aptly empha-
sized the influence of the public legal ideal, which is 
accepted by society as a direction of development, on 
the legislator and the practice of law enforcement. 
This makes it possible to predict future behavior in 
legally significant situations [8, p. 14]. So, we can 
state that the ideal of a developed civil society is 
formed by the moral and legal values that are inher-
ent in society in a particular historical period. 

T. Andrusyak considered the legal ideology as a 
reflection of law – pershoosinnovations of public life 
in the public consciousness. Moreover, the author 
considers the legal consciousness of society and the 
legal order to be integral components of legal ideol-
ogy. Legal ideology, being a special part of legal con-
sciousness, combines legal principles, views, aspira-
tions and requirements of society [9, p. 125]. Hence, 
we see that law is the main and inseparable element 
of Social Development, a legitimate mechanism 
for ensuring justice, equality, and freedom, which 
develops and improves in accordance with existing 
universal ideals. In addition, the right, being an 
ideological phenomenon, it has a significant impact 
on the legal ideologue. First of all, we notice the 
influence of law, as a regulator of Public Relations, 
on the consciousness of a person, forming motives, 
goals, incentives and restrictions on the activities 
of individuals. In general, all types of consciousness 
are permeated with law and feel its effect, but in the 
closest interaction with law is the legal conscious-
ness. Therefore, legal ideology, as a component of 
legal awareness, is not only a source of law, but also 
an object of its influence.

Conclusions. Our analysis of the works only par-
tially reveals the variety of opinions and suggestions 
that can be effective at the current stage of socie-
ty's development. Legal ideology, as a theoretical 
phenomenon, is one of the most ambiguously inter-
preted phenomena in the scientific literature. It 
forms the image of a value-fixed model of legal life 
a civilized society. Legal ideology acts not only as a 
way to ensure social and legal interests, but also as 
a system of views, concepts, and theories that allow 
the individual and society as a whole to navigate the 
surrounding legal reality. Its specificity lies not 
only in the synthesis of accumulated knowledge, but 
also in their effective combination in order to ensure 
the organization of the right life of society. 
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Summary

Markovych Kh. M. Legal ideology: concept and 
meaning in modern conditions of the Ukrainian state 
functioning. – Article.

The article is devoted to the theoretical analysis of 
the concept of legal ideology. Particular attention is paid 
to clarifying the role of this complex legal phenomenon 
in the formation of civil society in modern conditions of 
state functioning. The article highlights the opinions of 
scientists regarding the interpretation of legal ideology 
and its importance in social life. The practical importance 
of legal ideology is emphasized. It was noted that legal 
ideology contributes to the formation of ideas, proposals, 
principles, and recommendations regarding improving 
legal relations, norms, and institutions. It indicates its 
functional nature. It was found that the state and the 
law are integral components of social development. They 
develop and improve by universal ideals and values. Law is 
a legitimate mechanism for ensuring justice, equality, and 
freedom. It is observed that the legal ideology is formed 
together with the law. It is considered a representation 
of law and its explanation. Legal ideology, in its concept, 
combines the definitions of ideology and law. It is related 
to a system of principles, ideas, theories, and images 
that reflect the scientific understanding of legal reality. 
The goal of ideology, which consists of influencing the 
social community's consciousness, is considered. It is 
shown that only by influencing people's consciousness 
can they be directed to transform reality. A close 
connection between legal ideology and reality has been 
established. By developing certain ideals, legal ideology 
foresees fundamental changes in political, legal, social, 
and other spheres of public life. The structure of legal 
ideology, which ensures its functioning and integrity, 
is emphasized separately. It has been proven that civil 
society is an important idea that is included in the content 
of the legal ideology of the modern state. It is concluded 
that legal ideology strengthens civil society, ensuring 
its political and social stability. It forms individual and 

public legal awareness and promotes the establishment 
of law and order by influencing the economy, politics, 
culture, and various spheres of life.

Key words: legal ideology, legal awareness, civil 
society, law, state.

Анотація

Маркович Х. М. Правова ідеологія: поняття та зна-
чення в сучасних умовах функціонування української 
держави. – Стаття.

Стаття присвячена теоретичному аналізу поняття 
правової ідеології. Особливу увагу приділено з’ясу-
ванню ролі цього складного правового феномену у фор-
муванні громадянського суспільства в сучасних умовах 
функціонування держави. У статті висвітлено думки 
науковців щодо трактування правової ідеології та її 
значення в суспільному житті. Наголошено на прак-
тичному значенні правової ідеології. Відзначено, що 
правова ідеологія сприяє формуванню уявлень, про-
позицій, принципів і рекомендацій щодо вдоскона-
лення правових відносин, норм й інститутів. Це вказує 
на її функціональну природу. З’ясовано, що держава 
і право є невід’ємними складовими суспільного роз-
витку. Вони розвиваються і вдосконалюються згідно 
з загальнолюдськими ідеалами й цінностями. Право 
є законним механізмом забезпечення справедливості, 
рівності та свободи. Простежено, що правова ідеоло-
гія формується разом із правом. Її вважають уявлен-
ням про право та його поясненням. Правова ідеологія 
у своєму понятті поєднує визначення ідеології та права 
й пов’язана з системою принципів, ідей, теорій, кон-
цепцій, які відображають наукове осмислення право-
вої дійсності. Розглянуто мету ідеології, яка полягає у 
впливі на свідомість соціальної спільноти. Показано, 
що лише за допомогою впливу на свідомість людей їх 
можна спрямувати на перетворення дійсності. Вста-
новлено тісний зв’язок правової ідеології з реальністю. 
Розробляючи певні ідеали, правова ідеологія, передба-
чає реальні зміни в політичній, правовій, соціальній 
та інших сферах суспільного життя. Окремо наголо-
шено на структурі правової ідеології, яка забезпечує 
її функціонування та цілісність. Доведено, що грома-
дянське суспільство є важливою ідеєю, що входить у 
зміст правової ідеології сучасної держави. Зроблено 
висновки, що правова ідеологія зміцнює громадянське 
суспільство, забезпечуючи його політичну та соціальну 
стабільність. Вона формує індивідуальну, суспільну 
правосвідомість, сприяє утвердженню правопорядку за 
допомогою впливу на економіку, політику, культуру та 
різні сфери життя.

Ключові слова: правова ідеологія, правосвідомість, 
громадянське суспільство, право, держава.
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ПАТРОНАТ, КЛІЄНТЕЛА, ФЕДЕРАЛІЗМ: ЕТРУСЬКО-МАЛОАЗІЙСЬКА КОНЦЕПЦІЯ 
ПОХОДЖЕННЯ ГОЛОВНИХ ПОНЯТЬ РИМСЬКОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

Юридична історія Стародавнього Риму – це 
процес експлікації приватноправових патрон-клі-
єнтських відносин у публічну сферу [1, p. 9-24]. 
Отже, головними поняттями римського публіч-
ного права, що зародилися в лоні стародавньої 
цивілістики, слід визначити терміни «патронат» 
і «клієнтела» [2, p. 39-56]. Але хто, як і коли сфор-
мулював зміст понять «патронат» / «клієнтела»? 
Спробі надати відповідь на це історико-правниче 
питання присвячено нижченаведений екскурс.

Як ми вже писали в минулих статтях [3; 4; 5], 
кожен новий етап римської історії визначався уріз-
номанітненням практик домінування юридичного 
принципу Laudatio temporis acti [6, c. 36], що при-
зводило до перейняття та творчої переробки найдав-
ніших форм «державності». Лише Град Рим (Urbs 
Roma), згідно зі світоглядом античних мешканців 
Середземномор’я, міг вважатися «республікою», 
тобто «державою» в повноцінному сучасному зна-
ченні слова [7, c. 20-21] (ось головні модерні євро-
пейські відповідники римської лексеми «респу-
бліка»: «Stato», «State», «État», «Staat», «Estado»).

Отже, якщо давньоримська Res Publica Populi 
Romani («Республіка Римського Народу») при-
близно відповідала сучасному публічно-право-
вому терміну Stato, то патрон-клієнтські право-
відносини античної доби приблизно нагадували 
майбутню феодальну соціально-ієрархічну 
систему «сюзеренітет-васалітет» [8, p. 527-546]. 
Все середземноморське суспільство давньорим-
ських часів складалося з патронів та клієнтів, де 
патрони найчастіше репрезентували патриціат, 
а клієнти походили з плебсу («людської маси») 
[6, c. 108]. Згодом, ускладення суспільних проце-
сів і зовнішньополітичних розрахунків зумовило 
використання патрон-клієнтської цивілістичної 
термінології під час укладання різноманітних 
угод Стародавнього Риму з навколишніми полі-
тичними утвореннями [9, c. 255-260]. Подібні 
угоди «патронату-клієнтели» народили прин-
цип федералізму, котрий на момент впровадження 
режиму принципату Октавіаном Августом (роки 

імператорства: 27 р. до н. е. – 14 р. н. е.) вважався 
фундаментом міжнародно-правового позиціону-
вання римлян [10, p. 50-82].

Як відомо, Urbs Roma засновано бл. 754/753 рр. 
до н. е. Проте, на той час Апенніни перебували 
в центрі уваги двох найважливіших середземно-
морських політій (πολιτεία) – Карфагенської олігар-
хічної політії (роки існування: 814–146 рр. до н. 
е.) та Етруської федеративної політії (роки існу-
вання: 800-286 рр. до н. е.). Протягом VII–VI ст. 
до н. е. до Карфагену й Етрурії додалися ще Маси-
лійська і Сиракузька політії, уособлюючи ареал 
елліністичної колонізації Західного Середзем-
номор’я – т. зв. Μεγάλη Ἑλλάς («Велику Грецію») 
[6, c. 99]. На момент завершення республікан-
ського періоду давньоримської історії (фактично 
в 27 р. до н. е.), зовнішньополітична діяльність 
римських правителів і полководців зводилася до 
нейтралізації та поглинання вищеозначених утво-
рів: Карфагену, Етрурії, Масилії, Сиракуз.

Досвід багатостолітньої історії співжиття та 
взаємних впливів зумовив домінуючі принципи 
запозичення («рецепції») римлянами термінів, 
понять і традицій етруського, фінікійського, 
грецького походження. Грецька πολιτεία перетво-
рилася на латинське словосполучення Res Publica, 
з тією лише різницею, що римляни надавали цей 
почесний статус тільки собі [11, p. 34-48]. Ніхто 
в Ойкумені, відповідно до римських публічно-пра-
вових уявлень, не міг претендувати на аналогіч-
ний «республіканізм» («політійність» грецькою, 
«державність» на сучасний лад), оскільки Ста-
родавній Рим ототожнював себе з центром Уні-
версуму [9, c. 374-375, 414]. Крім того, політичні 
традиції Μεγάλη Ἑλλάς («Великої Греції») пропо-
нували римлянам багатий політико-правовий 
досвід елліністичних «базилей» (т. зв. «царств») 
і влади «базилевсів» (т. зв. «елліністичних царів») 
[9, c. 155-159], започаткувавши розвиток вчення 
про диференціацію форм політійного («політич-
ного») правління – базилеї, аристократії, тимо-
кратії, демократії, олігархії, тиранії тощо [12].
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Добротний ґрунт для запозичення римлянами 
грецьких концептів і філософем підготувала участь 
племені етрусків у розбудові Urbs Roma («Граду 
Рим») [6, c. 100-104]. Власне, «Римська політія» 
почалася саме з етрусків та їхньої унікальної пле-
мінної культури. Etrusci – прямі цивілізаційні 
попередники римлян [13]. Зокрема, в 754/753 рр. 
до н. е. rex Ромул побудував місто за допомогою 
дружинників трьох племен – латинян, сабінян, 
етрусків. Римляни рецепіювали ряд важливих 
етруських понять [6, c. 107-110, 119-120, 143-145]:

Fas – етруський термін, що означав природ-
ність детермінації громадського життя боже-
ственними правилами;

Jus – етруський термін, що вживався у зна-
ченні «справедливий стан речей»;

Religare – етруське дієслово «з’єднувати», що 
використовувалося замість латинського «congluti-
natio», як синонім сакрального єднання громади;

Imperium – етруський термін для позначення 
«головної» / «верховної» влади, що застосову-
вався виключно в сакральному значенні, також 
розумівся як «джерело влади»;

Fides – етруський принцип вірності клієнта 
патрону та патрона клієнту, згідно з яким будь-
яка угода між верхнім і нижнім учасниками юри-
дичних ієрархічних відносин визнавалася непо-
рушною.

Від названого поняття fides [6, c. 108, 143] 
надалі зросла латинська лексема foedus («угода», 
«союзність»). Разом із важливими принципами 
й термінами, етруски передали стародавнім рим-
лянам ключові символи владних повноважень 
(«інсигнії», «порфіру»), а також демократич-
ний перебіг процедури виборів [13]. Очевидно, 
що обрання «рексів» в Regnum Romanum (період 
754–509 рр. до н. е.) відбувалося згідно етруського 
звичаю [14]. Виходить, що етруски надали рим-
лянам усі зовнішні прояви владно-розпорядчої 
діяльності. Навіть сама «влада», в її римському 
звучанні та розумінні («imperium»), походить 
з етруської культури [6, c. 143].

Важливо наголосити: першопочаткові 
етруски мігрували на Апенніни з Малої Азії, 
несучи федеративні принципи міжплемінного 
співжиття [14]. Якщо і потрібно десь шукати 
походження специфічно римської форми «дер-
жавного» («політійного», «республіканського») 
устрою, то робити це треба в етруському «прото-
федеративному» середовищі.

Геродот Галікарнаський (роки життя: бл. 
484-425 рр. до н. е.) стверджував, нібито етруски 
мігрували на Апенніни з Лідії [15, p. 42-45]. Ста-
лося це в період т. зв. «Катастрофи Бронзової 
доби» (XIII–IX ст. до н. е.), за часів напівлегендар-
ної Троянської війни [16, 1.94]. Згідно тверджень 
Геродота, неврожайні роки сприяли концентро-
ваній міграції «народів моря». Серед останніх 

особлива роль належала негрецьким племенам 
«тирренів» («тирсенів») [16, 1.94]. Згодом, ряд 
античних авторів проводили прямі аналогії між 
етрусками і тирренами. На їхню думку, тир-
рени вели родовід від індоєвропейських племен, 
які втекли з Егеїди та Малої Азії за часів руйну-
вання крито-мікенської культури і Хеттського 
«царства» [14; 15]. Відтак, сказання «Енеїди» 
(«Aenēis») Публія Вергілія про троянського Енея, 
легендарного предка Ромула, набувають особли-
вого сенсу в контексті повідомлень Геродота Галі-
карнаського [14, p. 234].

Висловимо гіпотезу. Наприкінці Бронзової 
доби (бл. 1200 р. до н. е.), предки етрусків прожи-
вали в Малій Азії [14, p. 209-210], але були зму-
шені залишити свої споконвічні землі через збіг 
кількох критичних обставин – 1) погіршення клі-
мату, 2) багаторічний неврожай, 3) супутній роз-
пад найбільшого в Анатолії Хеттського «царства» 
[17]. «Іліада» Гомера, присвячена напівлегендар-
ній Троянській війні, цілком могла характеризу-
вати комплекс багаторічних соціально-політич-
них і міграційних проблем Егейського узбережжя, 
вказуючи на декілька послідовних міжплемінних 
військових конфліктів [14, p. 232-234]. Отже, 
концепт «Троянської війни» Гомера, ймовірно, 
розповідає не просто про один легендарний епі-
зод, а про цілу серію війн корінного населення 
Анатолії проти грецьких завойовників-ахейців. 
Етруски (стародавні тиррени), цілком можливо, 
становили якусь частину найдавнішого населення 
Малої Азії, котра протистояла прибульцям-гре-
кам, але зазнала поразки.

Таласократичний спосіб життя етрусків 
(тобто пріоритет морської політики) детерміну-
вав наявність заморських колоніальних утво-
рень під їхнім контролем [13]. Серед таких коло-
ній, на думку деяких істориків [13], перебувало 
узбережжя острова Сардинія, де присутність 
предків італійських етрусків помітна з XV ст. до 
н. е. Не виключаємо, що на Сардинію мігранти- 
етруски переселилися вже після падіння Хетт-
ського «царства» та після руйнування ахейцями 
Трої (Іліона) [17]. На берегах Сардинії спадко-
ємці лідійських тирренів уклали племінний союз 
«нурагів», котрий годували грабіжницькі напади 
на північ Давнього Єгипту [13]. Оскільки древнім 
малоазійським найменуванням племені «етрус-
ків» вважалося слово «тиррени», то й море, що 
відокремлювало Сардинію від континенталь-
них Апеннін, отримало в грецькій географічній 
номенклатурі назву «Тірренського» [14].

Предки етрусків не змінювали способу життя. 
Як на малоазійській батьківщині, так і на Сардинії, 
вони однаково займалися грабунком єгипетських 
прибережних володінь. Деякі єгиптологи вва-
жають «тирренів» племенем «туршу» з переліку 
найбільш войовничих «народів моря», котрі теро-
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ризували Єгипет з XII по IX ст. до н. е. [18]. Гіпоте-
тичні предки етрусків грабували єгиптян, брали їх 
в полон, продавали в рабство ахейцям, дорійцям, 
ассирійцям, фінікійцям. Утім, самі давні єгип-
тяни теж значно вплинули на спосіб життя, мис-
тецтво і навіть зовнішній вигляд етрусків [6; 18].

Бл. 1200-1100 рр. до н. е. сардинська політія 
етрусків облаштувала перші колонії на тиррен-
ському узбережжі Апеннінського півострова 
(у межах сучасної Італії). Відсутність гаваней 
для спорудження портових міст робила Італію 
ефективною зоною захисту награбованих скар-
бів (вивозилися на Апенніни з Єгипту чи інших 
близькосхідних держав). Описана багатьма істо-
риками і географами проблематичність підходу 
суден до італійського узбережжя могла здатися 
таласократам-етрускам позитивним моментом, 
так як не викликала інтересу «народів моря» до 
Італії. Якщо Сицилія і Сардинія дійсно перебу-
вали в полі зору середземноморських піратів, то 
Італія, внаслідок відсутності природних підхо-
дів, вважалася надто важкою здобиччю. Вико-
ристовуючи момент, в ІХ ст. до н. е. етруски 
повністю колонізували сучасну область Емілі-
я-Романья, де неподалік сучасної Болоньї засну-
вали городище Вілланова [19].

Резюмуємо гіпотезу. З високою ймовірні-
стю етруски мали малоазійське походження 
[16, 1.94], первісно жили в межах Стародав-
ньої Лідії перед Катастрофою Бронзової доби 
[14, p. 234-235]. Етрусків слід вважати одним із 
зафіксованих стародавніми єгиптянами «народів 
моря» [14, p. 225], які харчувалися морськими 
розбоями і контактували з т. зв. Хеттським «цар-
ством» (коректна назва: «Хатті») [17; 18]. Втор-
гнення інших «народів моря», особливо предків 
стародавніх греків (ахейців і дорійців), що зни-
щило давню і високотехнологічну крито-мікен-
ську культуру Егеїди, паралельно зруйнувавши 
Гелеспонтську Трою, започаткувало еллінізацію 
областей Троади, Фрігії, Лідії, Іонії, Карії, Лікії. 
Ця колонізація, разом із природними кліматич-
но-географічними процесами, поховала «держав-
ність» Хатті [17]. Сумний кінець землеробської 
цивілізації хеттів змусив етрусків полишити Малу 
Азію [15], сконцентрувавши сили на о. Сардинія, 
звідки мігранти почали масштабне освоєння пів-
нічної частини Апеннін [13]. Захищені природою 
прибережні території виявилися добрим притул-
ком піратам. В Італії етруски продовжували роз-
вивати таласократичну економіку, але інтенсив-
ність грабунку єгипетської території (основної 
прибуткової статті) сильно впала. В цих явищах 
очевидна географічна зумовленість – Мала Азія 
розташована дуже близько до найбагатших райо-
нів Нижнього Єгипту (дельти Нілу), тоді як пів-
нічна і центральна Італія рівновіддалена, як від 
Єгипту, так і від Малої Азії, а тим паче, від кві-

тучих торговельних факторій Фінікії або Ассирії 
[18]. Відхід тирренів=етрусків із Малої Азії зберіг 
їм життя, але скоротив інтенсивність навал «наро-
дів моря» в рамках Катастрофи Бронзової доби. 
Власне, закінчення Катастрофи ми пропонуємо 
прив’язати до облаштування етрусків в конти-
нентальній Італії. Вже після конституювання 
«Етруської Федерації», грабунок Єгипту припи-
нив вважатися основним сенсом життя племені 
тирренів. Підкорення місцевих європейських пле-
мен так само не мало жодного сенсу – рівень євро-
пейського матеріально-технічного розвитку не міг 
конкурувати зі зрілими культурами Близького 
Сходу. Почався закономірний перехід таласокра-
тів-етрусків до сільського господарства. Однак, 
пам’ять про піратське коріння не зникла. Етруски 
ідентифікували себе таласократією до самого під-
корення римлянами в 286-265 рр. до н. е. [19; 20].

З огляду на все сказане, обстоюємо твер-
дження: етруски – справжні фундатори римських 
юридичних понять «патронат» та «клієнтела». 
Ось чому їхня малоазійська ґенеза має виключне 
значення для теми дослідження (вказує на орі-
єнтальне походження фундаментальних засад 
римського права). Разом із тим, повідомлення 
Геродота Галікарнаського про малоазійське похо-
дження етрусків-тирренів надає нам ще дещо 
важливе [6, c, 85]. Якщо, з урахуванням усіх 
можливих застережень, ми дійсно приймаємо на 
віру гіпотезу малоазійського походження етрус-
ків [14], в такому разі необхідно враховувати 
фактор хеттського ідейного впливу [6, c. 87]. 
Тобто концепція правовідносин «патронат-клієн-
тела», імовірно, зародилася навіть не в етруській 
Італії, а саме в Малій Азії (майбутня Лідія та при-
леглі регіони) [17; 18].

Якщо користуватися виключно першодже-
релами [15, p. 36-55], то цілком реалістичним 
виглядає припущення про ідейно-політичне спад-
коємництво «Хатті – Етрурія – Рим» [6, c. 85-87]. 
Звісно,   гадане наступництво не мало суттєвого 
повсякденного значення для тих римлян, які 
жили в республіканський період 509-27 рр. до 
н. е., але саме з глибин хеттської епохи, через 
лідійських предків етрусків, римські «квіріти» 
(«громадяни») успадкували форму устрою («феде-
рацію»), форму правління («республіку») і спе-
цифіку розуміння «влади imperium» (пов’язану 
з формою політичного режиму). Твердження, без-
умовно, має безліч слабких сторін, але аргументів 
на його користь існує аж ніяк не менше, ніж аргу-
ментів проти [14, p. 234-235].

Отож, сконструюємо суб’єктивний погляд.
Переселення етрусків на Сардинію (або відразу 

в Італію) супроводжувалося консервацією ста-
родавнього малоазійського суспільно-політич-
ного ладу. Керували етрусками «базилевси» або 
«рекси», наділені владою командирів військових 
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дружин [19]. Для прикладу, в період Римської Рес-
публіки, аналогічні військові повноваження мали 
центуріони, з тією лише різницею, що давньорим-
ські центуріони служили в умовах жорсткої ієрар-
хічної системи підпорядкування вищому коман-
дуванню, тоді як етруські «рекси» не підкорялися 
нікому (в аспекті військово-політичному).

Хоча окремі етруські «рекси» свавільно пла-
нували і здійснювали напади на Єгипет чи Близь-
кий Схід, верховний «імперіум» (формальна 
вища влада) належав Раді Старійшин – бази-
левсів (мудреців) і рексів (воєначальників). Така 
конструкція повністю відтворилася в момент 
заснування Urbs Roma рексом Ромулом (роки 
правління: 754–716 рр. до н. е.), коли безпосе-
реднє командування військовою дружиною та 
общинним устроєм передавалося персоні «рекса» 
(влада Regnum), але вища сакральна влада (влада 
Imperium) присвоювалася всій римській громаді 
(Римському Народу), уособленій Римським Сена-
том (Senatus Romanus) [13; 19; 20].

Зауважимо: лексема «Senatus» переклада-
ється з прадавньої латини як «Старійшинство». 
Можемо припустити, що Senatus має принаймні 
етруську семантику [6, c. 110]. Всі справи, пов’я-
зані з напрямками основних грабіжницьких уда-
рів, з годуванням підконтрольного населення, 
з міграціями внаслідок змін зовнішньополітичних 
обставин, вирішувалися етруськими рексами на 
спільних нарадах (очевидний зародок демократич-
них процедур). Функціонувала рада, в якій кожна 
етруська громада (або навіть повноцінне етруське 
плем’я) презентувалася повновладним правите-
лем. Отже, критеріями визнання суб’єктності 
етруської громади вважалися наявність боєздат-
ної військової дружини та авторитетного рекса. 
Утримання дружини й обрання рекса давали кон-
кретній громаді право голосу на Раді Старійшин. 
З цього вияву суб’єктності етруських громад 
народився публічно-правовий принцип федера-
лізму – всі етруски вважалися вірними (fides) 
своїм предкам і своїй єдності, але кожна громада 
мала самостійне політичне «положення» (status).

Зрештою, такі важливі рішення, як тотальна 
міграція з Лідії на Сардинію або в Італію, могли 
прийматися етруськими племенами тільки 
спільно, що й повинно було скласти початковий 
етруський дискурс влади imperium (як «голов-
ної», «верховної» влади, котра належить кож-
ному вільному етруску окремо і всім етруським 
трибам загалом; це, звісно,   сформувало переду-
мови для давньоримського праворозуміння кате-
горії «Imperium»).

Однак, етруски, змістовно впливаючи на скла-
дання форми правління, форми устрою та форми 
режиму для давньоримської політії, вочевидь 
виконували тільки функцію передачі. Якщо гіпо-
теза про наступництво «Хатті-Етрурія-Рим» має 

ознаки вірогідності, тоді вона передбачає, що 
основні принципи римсько-етруського «імпері-
уму» і влади «regnum» зародилися в землероб-
ських світоглядних надрах т. зв. «Хеттського цар-
ства» [17].

Хоча етруски і представляли таласократичну 
силу, займалися морськими розбоями, але першо-
початковим тирренам, що мешкали в Стародавній 
Лідії, аграрні відносини все-таки не були чужими 
[20, p. 43-74]. Землеробські практики, цілком 
можливо, етруски запозичили у найближчих сусі-
дів-хеттів [6, c. 87].

Нагадуємо: пізніший Urbs Roma, збудований 
унаслідок злиття латинян, сабінян і етрусків, став 
саме «аграрним містом», створеним заради отри-
мання земельних наділів племінними ізгоями. 
Аграрна ідеологія Риму вкорінилася так сильно, 
що навіть у середньовічному Християнському 
Світі купецтво та лихварство, ці дві найважливіші 
форми торговельно-економічного життя, піддава-
лися суворому осуду. Останній походив від норм 
республіканського законодавства Стародавнього 
Риму, що забороняли сенаторам займатися комер-
ційними угодами, водночас породжуючи тіньовий 
сектор економіки [6]. Втім, факт залишається 
фактом: римський світогляд юридично перебував 
в опозиції до торговельної діяльності. Після роз-
ширення Римської республіки та встановлення 
імператорського режиму принципату, торгівля 
перейшла не стільки в руки вершницького класу 
квірітів-римлян (де-юре саме «вершники» керу-
вали всіма торговими процесами), скільки скон-
центрувалася в руках етнічних груп – еллінів, 
юдеїв, єгиптян, сирійців. Ось чому торгівельні опе-
рації асоціювалися в аграрному Римі зі східними 
культурами, хоча власні, базовані на сільському 
господарстві соціальні відносини, римляни теж 
могли запозичити зі Сходу – з гіпотетичної малоа-
зійської батьківщини етрусків.
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Анотація

Мельник В. М. Патронат, клієнтела, федералізм: 
етрусько-малоазійська концепція походження голов-
них понять римського публічного права. – Стаття.

В центрі уваги знаходиться проблема гіпотетичної 
малоазійської прабатьківщини фундаментальних засад 
римського публічного права. Такими засадами стаття 
визнає поняття Jus, Fas, Religare, Imperium, Fides. 
Стверджується, що принцип lex foedus походить від 
поняття fides. Усі означені публічно-правові поняття 
за республіканської доби визначали зміст патрон-клі-
єнтських відносин. Особливістю давньоримської полі-
тії стало перенесення цивілістичного дискурсу взає-
модії патрона та клієнта на публічну сферу, в межах 
якої Місто Рим укладало патронатні угоди з іншими 
містами, общинами, царствами. Крім того, Давній Рим 
творчо переосмислив давньогрецьке поняття «полі-
тія», котре виступало античним синонімом сучасного 
слова «державність». На заміну грецькій «політії» 
римляни застосували термін «республіка». Відтак, 
у давньоримську добу «республіка» вважалася не фор-
мою політичного правління, а саме «державністю» 

(в повноцінному сучасному значенні). «Республіка» як 
«державність» наповнювалась інституційними складо-
вими – владою імперіум, сенатом, процедурами вибо-
рів на різних рівнях. Так як більшість науковців ствер-
джують визначальний характер етруського впливу на 
формування ранніх римських політичних і правових 
інститутів, то особливо важливо з’ясувати коріння 
власне етруських релігійно-правових практик. І тут 
починаються історико-правничі складнощі, оскільки 
існують дві головні теорії етногенетичного походження 
етрусків – автохтонна (етруська культура сформува-
лася на Апеннінах) і малоазійська (етруська культура 
сформувалася в межах регіону Лідія). Ми апріорично 
приймаємо східне походження етрусків і намагаємося 
довести гіпотетичний вплив малоазійських тирренів 
(за Геродотом) та Хетського царства на формування 
ключових ранньоримських політико-правових уяв-
лень. Особливість резюмованої гіпотези: прийняття 
співпраці протоетрусків і хетів в якості вихідної точки 
для розуміння ґенези римської юриспруденції.

Ключові слова: римське публічне право, етруски, 
Хетське «царство», політія, федералізм.

Summary

Melnyk V. M. Patronage, Clientele, Federalism: 
the Etruscan & Asia Minor Concept of the Origin of the 
Main Notions of Roman Public Law. – Article.

The article is focuses on the problem of the 
hypothetical Asia Minor homeland for fundamental 
principles of Roman public law. The article recognizes 
the concepts of Jus, Fas, Religare, Imperium, Fides, as 
the main notions of Roman Public Law. It argued that the 
principle of lex foedus derives from the concept of fides. 
All the defined public legal notions were determined the 
content of patron-client relations during the republican 
era. A feature of ancient Roman politics was the transfer 
of the civil discourse of patron-client interaction to the 
public sphere, within which the Urbs Roma concluded 
patronage agreements with other cities, communities, 
and kingdoms. In addition, Ancient Rome creatively 
reinterpreted the ancient Greek concept of “politeia”, 
which was an ancient synonym of the modern word 
“state”. The Romans used the term “republic” to 
replace the Greek “politeia”. Therefore, in the ancient 
Roman era, the “republic” not considered like form of 
political government, but rather a “state” (in the full 
modern sense). The “republic” as a “state” filled with 
institutional components – the power of the imperium, 
the senate, election procedures at various levels. Since 
the majority of scholars affirm the determining nature 
of the Etruscan influence on the formation of early 
Roman political and legal institutions, it is especially 
important to find out the roots of the actual Etruscan 
religious and legal practices. And this is where the 
historical and legal complications begin, since there 
are two main theories of the ethnogenetic origin of 
the Etruscans – autochthonous (Etruscan culture was 
formed in the Apennines) and Asia Minor (Etruscan 
culture was formed within the Lydia region). We a 
priori accept the eastern origin of the Etruscans and try 
to prove the hypothetical influence of the Tyrrhenians 
of Asia Minor (according to Herodotus) and the Hittite 
“kingdom” on the formation of key Early Roman 
political and legal ideas. The peculiarity of the summa- 
rized hypothesis: acceptance of the cooperation of 
Proto-Etruscans and Hittites as a starting point for 
understanding the genesis of Roman jurisprudence.

Key words: Roman Public Law, Etruscans, Hittite 
“Kingdom”, Politeia, Federalism.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ:  
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

Постановка проблеми. Досліджуючи систему 
повноважень Вищої ради правосуддя, можна 
дійти висновку, що вся їх сукупність носить бага-
тофункціональний характер. Обґрунтовуючи 
такий підхід, ми виходимо з положень Консти-
туції України (ст. 131) та Закону України «Про 
Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 року 
(ст. 3), в яких міститься вся сукупність повнова-
жень Вищої ради правосуддя. У цьому зв’язку, 
з нашої точки зору, варто окремо виділити орга-
нізаційні повноваження Вищої ради правосуддя 
в Україні. Вважаємо, що виокремлення органі-
заційних повноважень Вищої ради правосуддя 
є доцільним як з наукової, так і з практичної 
точки зору з метою удосконалення конститу-
ційно-правового статусу цього органу. Важливо 
зазначити, що єдиного нормативно-визначеного 
чи доктринально-опрацьованого підходу щодо 
організаційних повноважень немає. А тому 
постає необхідність у повноцінному аналізі озна-
ченої категорії з метою формування чіткої дефі-
ніції «організаційних повноважень Вищої ради 
правосуддя» та їх систематизації.

Ступінь розробки проблеми. Дослідженню 
окремих аспектів конституційно-правового ста-
тусу Вищої ради правосуддя та повноважень 
цього органу приділяли увагу як науковці, так 
і юристи-практики. А тому методологічну основу 
нашого дослідження становлять праці таких 
учених, як О.А. Боровицького, Л.В. Ватама-
нюк, Р.З. Голобутовського, В.В. Городовенка, 
В.В. Долежана, В.О. Євдокимова, Р.В. Ігоніна, 
М.І. Козюбри, Ю.О. Косткіної, І.В. Назарова, 
В.Т. Нора, Д.В. Приймаченка, С.В. Прилуць-
кого, С.В. Ревера, О.Ф. Скакун, В.І. Татькова, 
Ю.М. Тодики, В.Л. Федоренка, М.І. Хавронюка, 
Щерблюк О.В. та ін.

Метою цієї статті є комплексне дослідження 
поняття «організаційних повноважень Вищої 
ради правосуддя», а також систематизації таких 
повноважень для формування наукової доктрини 
щодо удосконалення конституційно-правового 
статусу Вищої ради правосуддя в Україні.

Виклад основного матеріалу. Загалом можна 
констатувати, що поняття «організація» має 
достатньо широке застосування у багатьох науках 
(філософії, економіці, соціології та ін.) і в прак-
тичній діяльності. Це поняття багатозначне. 
Проте в нашому дослідженні ми, найперше, звер-
немо свою увагу на науковий доробок у сфері 
управління, галузевих юридичних наук, абстра-
гуючись від специфіки сфери для виділення сут-
нісних характеристик поняття «організаційні 
повноваження». Так, енциклопедичний словник 
визначає «організацію» як «процес або сукуп-
ність дій, що ведуть до утворення і вдосконалення 
взаємозв’язків між частинами цілого» [1, с. 931]. 
Відповідно до юридичної енциклопедії «організа-
ція» – це «вибір форм, методів і засобів удоскона-
лення будь-якої діяльності» [2, с. 294].

В «Економічному словнику» «організація» 
(англ. оrganization) визначена як ознака (власти-
вість) явищ, речей, подій, що розглядаються як 
система, яка визначає взаємозалежну поведінку 
частин цілого; форма об’єднання людей для їхньої 
спільної діяльності в рамках структури; установа, 
покликана виконувати задані функції, вирішу-
вати встановлене коло завдань, наприклад, школа, 
інститут, банк, урядова установа; процес делегу-
вання завдань і повноважень (звичайно підлег-
лим) для досягнення цілей організації [3, с. 213]. 
Таким чином, організація – це процес, який поля-
гає у систематичній взаємозалежній координаці-
йній діяльності групи осіб в рамках структури чи 
установи з метою виконання визначених функцій 
шляхом вибору необхідних форм, методів і засобів 
здійснення та удосконалення такої діяльності.

При цьому, звернувшись до чинного законодав-
ства у сфері судоустрою, можна визначити норма-
тивну основу організаційних повноважень Вищої 
ради правосуддя. Відповідно до статті 17 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» від 
2 червня 2016 року, єдність системи судоустрою 
забезпечується, в тому числі, єдиним порядком 
організаційного забезпечення діяльності судів. 
До того ж стаття 48 згаданого Закону передбачає, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19
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що незалежність судді визначається, зокрема, 
окремим порядком фінансування та організацій-
ного забезпечення діяльності судів, установленим 
законом. Також стаття 147 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року 
передбачає, що в Україні діє єдина система забез-
печення функціонування судової влади – судів, 
органів суддівського врядування, інших держав-
них органів та установ системи правосуддя. Тож 
законодавець відносить Вищу раду правосуддя 
до системи органів, що беруть участь в організа-
ційному забезпеченні діяльності судів, а тому, це 
опосередковано передбачає наявність відповідних 
повноважень. З цього приводу Д.В. Приймаченко 
та Р.В. Ігонін зауважують, що поняття «органі-
заційне забезпечення» судів включає в себе різні 
заходи адміністративного, фінансового, інформа-
ційного, матеріально-технічного характеру, спря-
мовані на створення повноцінних умов для діяль-
ності органів судової влади [4, с. 60]. На думку 
О.В. Щерблюк, систему забезпечення організа-
ції судоустрою становить сукупність визначе-
них державою ресурсів (фінансових, матеріаль-
них, технічних, інформаційних, управлінських, 
кадрових), які спрямовані на реалізацію функцій 
і завдань судоустрою та підтримки його у належ-
ному стані, а основними підсистемами (видами) 
її є: 1) організаційно-кадрова; 2) матеріально-тех-
нічна; 3) наукова; 4) інформаційно-аналітична; 
5) нормативно-правова; 6) фінансова [5, с. 99].

Водночас Р.З. Голобутовський висловив власну 
позицію, яка полягає в тому, що переважна біль-
шість повноважень Вищої ради правосуддя пов’я-
зана із вирішенням питань про застосування 
до суддів заходів юридичної відповідальності, 
хоча значне коло її функцій у сфері публічної 
служби є організаційними [6, с. 60].

Таким чином є підстави зазначити, що «орга-
нізаційні повноваження Вищої ради правосуддя» 
являють собою сукупність прав та обов’язків, реа-
лізація яких передбачає системний регулюючий 
скоординований вплив, що функціонально спря-
мований на забезпечення незалежності судової 
влади, забезпечення її підзвітності перед суспіль-
ством, добору суддів та додержання професійної 
етики в діяльності суддів і прокурорів та перед-
бачають окремі напрями розпорядчого, фінансо-
вого, інформаційного, матеріально-технічного 
характеру. При цьому «організаційні повнова-
ження» відображають сутнісні характеристики 
виокремленої групи повноважень, що є складо-
вою вищого порядку – конституційно-правового 
статусу Вищої ради правосуддя.

Сформульоване поняття «організаційних 
повноважень» дає підстави приділити увагу сис-
тематизації цих повноважень Вищої ради пра-
восуддя. Слід зазначити, що С.В. Ревер здійснив 
спробу виокремити організаційні повноваження 

Вищої ради правосуддя. На думку науковця, 
до розглядуваних повноважень потрібно відне-
сти: 1) затвердження або погодження норматив-
них актів у сфері організації діяльності органів 
судової системи України: Положення про єдину 
судову інформаційну (автоматизовану) систему, 
Положення про державну судову адміністрацію 
України та типового положення про її територі-
альні управління, Положення про Службу судо-
вої охорони тощо; 2) участь у вирішенні бюджет-
них питань органів та установ судової системи 
України; 3) затвердження нормативів кадрового, 
фінансового, матеріально-технічного та іншого 
забезпечення судів; 4) вирішення питань кадро-
вого забезпечення [7, с. 59–60]. Сприймаючи таку 
позицію науковця потрібно ще раз підкреслити 
змістовну різнонаправленість організаційних 
повноважень Вищої ради правосуддя, а тому осно-
вою нашої систематизації є функціональна спря-
мованість організаційних повноважень Вищої 
ради правосуддя. А тому враховуючи характер 
та зміст організаційних повноважень Вищої ради 
правосуддя, а також послуговуючись науковими 
підходами вчених, вважаємо за доцільне виокре-
мити такі функціональні напрями в системі орга-
нізаційних повноважень Вищої ради правосуддя 
як організаційно-розпорядчий, організаційно-фі-
нансовий та організаційно-комунікаційний.

Аргументуючи виокремлення організацій-
но-розпорядчого напряму звернемося до основ 
теорії державного управління. Адже загальна 
сукупність організаційно-розпорядчих повно-
важень реалізується методами, прийомами та 
способами у сфері управління. При цьому, ефек-
тивність управління неможливо досягнути без 
раціональної побудови структури організації 
та управління. Під час здійснення державного 
управління у сфері організації та забезпечення 
діяльності органів правосуддя провідне місце 
належить саме організаційним формам, завдяки 
яким налагоджуються функціональні зв’язки 
між елементами судової системи, підтримується 
необхідний режим її життєздатності [8, с. 257]. 
Водночас адміністративні методи управління, які 
ще називають організаційно-розпорядчими, про-
низують усі відносини у сфері державного управ-
ління. Це сукупність прийомів, впливів, заснова-
них на використанні об’єктивних організаційних 
відносин між людьми та загальноорганізаційних 
принципів управління. Характерною особливістю 
адміністративних методів державного управління 
є, зокрема, прямий вплив на керований об’єкт 
шляхом установлення його повноважень (прав 
і обов’язків) [9, с. 273–274]. Крім того, до адміні-
стративних методів належать: формування орга-
нізаційних структур органів управління; затвер-
дження адміністративних норм і нормативів, 
видання наказів та розпоряджень; підбір і розста-
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новка кадрів; розроблення положень, посадових 
інструкцій; контроль за їх виконанням [10, с. 21]. 
Таким чином, на підставі вищесказаного можемо 
виокремити організаційно-розпорядчі повнова-
ження Вищої ради правосуддя, реалізуючи які 
вона затверджує, наприклад Положення про Дер-
жавну судову адміністрацію України та типове 
положення про її територіальні управління після 
консультацій з Радою суддів України; Положення 
про Службу судової охорони за поданням Голови 
Служби судової охорони, погодженим з Держав-
ною судовою адміністрацією України; Положення 
про проведення конкурсів для призначення на 
посади державних службовців у судах, органах 
та установах системи правосуддя за поданням 
Державної судової адміністрації України після 
консультацій з центральним органом виконав-
чої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері державної служби 
тощо. Також на виконання розглядуваних повно-
важень Вища рада правосуддя погоджує: Типове 
положення про апарат суду, яке затверджує Дер-
жавна судова адміністрація України; рішення про 
утворення територіальних управлінь та визна-
чення їх кількості, яке приймається Державною 
судовою адміністрацією України; Положення 
про порядок створення та діяльності служби 
судових розпорядників, яке затверджує Голова 
Державної судової адміністрації України. Крім 
того, Вища рада правосуддя у сфері реалізації 
зазначених повноважень визначає: кількість 
суддів у суді з урахуванням консультативного 
висновку Державної судової адміністрації Укра-
їни в порядку, визначеному Законом України 
«Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 
2016 року; за поданням Голови Державної судової 
адміністрації України граничну чисельність пра-
цівників Державної судової адміністрації Укра-
їни, у тому числі її територіальних управлінь.

Вищевказані організаційно-розпорядчі повно-
важення Вищої ради правосуддя носять, з нашої 
точки зору, внутрішньосистемний міжінсти-
туційний характер та безпосередньо пов’язані 
з діяльністю, в першу чергу, Державної судової 
адміністрації, а також Ради суддів України.

У системі організаційних повноважень Вищої 
ради правосуддя варто виокремити ще один функ-
ціональний напрям – організаційно-фінансові пов-
новаження. Запропоновані організаційно-фінан-
сові повноваження Вищої ради правосуддя тісно 
пов’язані з організаційно-розпорядчими. Адже, 
в широкому розумінні, фінансове забезпечення 
організації судоустрою в Україні полягає в адмі-
ніструванні фінансових ресурсів (бюджетних та 
позабюджетних), створенні фінансових механізмів 
та процедур, які відповідають міжнародним стан-
дартам, що сприятимуть ефективному функціону-
ванню судоустрою [7, с. 79]. А тому підставою для 

виділення окремого напряму в межах організацій-
них повноважень Вищої ради правосуддя стали 
певні передумови. По-перше, питання організації 
фінансування судової влади та її окремих органів 
має власну специфіку в предметі правового регулю-
вання, який потребує окремого аналізу. По-друге, 
виокремлення окремого напряму зумовлено також 
низкою міжнародних стандартів у цій сфері, що 
випливає зі специфіки предмету правового регу-
лювання. По-третє, законодавство кожної окре-
мої держави передбачає індивідуальний підхід до 
повноважень судових рад у частині забезпечення 
фінансування судової влади як обов’язкової скла-
дової її незалежності. При цьому є підстави ствер-
джувати про наявність законодавчо встановленого 
паритету для всіх органів державної влади сто-
совно запровадження єдиних принципів бюджет-
ного фінансування, що ґрунтуються на єдності 
державної влади. У цьому аспекті здійснення 
останньої на засадах поділу на законодавчу, вико-
навчу та судову влади жодним чином не впливає на 
рівність їх представників за ознакою належності 
до того чи іншого виду влади. Очевидно, що у пра-
вовій державі навіть щонайменшого відповідного 
дисбалансу бути не може [11, с. 342–343].

Відповідно до міжнародних стандартів, судові 
органи користуються бюджетною самостійністю 
для того, щоб судді могли належним чином реагу-
вати на внутрішній та зовнішній тиск. Мінімаль-
ною умовою незалежності судових органів є їхнє 
стійке фінансове становище. Належний бюджет, 
заснований на об’єктивних та прозорих крите-
ріях, робить судові органи менш вразливими щодо 
неналежного впливу і, водночас, може гаранту-
вати чесність, непідкупність та компетентність 
суддів за допомогою належного розподілу ресурсів 
на заробітну плату суддів та їхнє навчання. При 
цьому фінансування судової системи, управління 
судами та підготовка суддів повинні бути повністю 
або частково під контролем судових рад або ана-
логічних незалежних та автономних органів [12].

Таким чином, організаційно-фінансові повно-
важення Вищої ради правосуддя – це сукупність 
прав та обов’язків, наявність яких зумовлена між-
народним стандартами та чинним національним 
законодавством у сфері реалізації функцій голов-
ного розпорядника коштів Державного бюджету 
України щодо фінансового забезпечення своєї 
діяльності, участі у визначенні видатків Держав-
ного бюджету України на утримання судів, орга-
нів та установ системи правосуддя відповідно до 
Бюджетного кодексу України та узгодження пере-
розподілу бюджетних видатків між судами, крім 
Верховного Суду у визначеному порядку.

Наступним функціональним напрямом орга-
нізаційних повноважень Вищої ради правосуддя 
є організаційно-комунікаційний. Утворення 
цього напряму в межах організаційних повно-
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важень обумовлений змістовним наповненням 
таких понять як «організація» та «комунікація». 
З приводу «організації» вже йшлося. Щодо кому-
нікації, то це процес, що полягає у взаємодії, як 
мінімум, двох активних суб’єктів, адже взаємодія 
влади з цільовими аудиторіями, якими можуть 
виступати як громадяни, так і громадські органі-
зації та засоби масової інформації, є безперервним 
обміном соціальною інформацією, який здійсню-
ється завдяки наявності комунікативного лан-
цюжка. При цьому відзначається, що ефективність 
функціонування суб’єктів комунікації зале-
жить від якісного зворотного зв’язку [13, с. 94].

Крім того, функціонування будь-якої організа-
ції (урядової, бізнесової чи суспільно-політичної 
структури) прямо й безпосередньо залежить від 
системи збирання, оброблення й аналізу інформа-
ції. Збирання, оброблення та інтерпретація інфор-
мації – найважливіші етапи, оскільки від вірогід-
ності інформації залежить характер прийнятих 
рішень, а відтак – і ефективність управління будь-
яким об’єктом. А тому і діяльність Вищої ради 
правосуддя варто розглядати через призму прин-
ципу транспарентності судової влади (складовими 
елементами якого є засади відкритості, прозоро-
сті, гласності, доступності тощо). Дотримання 
принципу транспарентності є вагомим не тільки 
в аспекті інформування соціуму про діяльність 
судової гілки влади загалом, а й виступає необхід-
ною складовою забезпечення належної взаємодії 
органів судової системи між собою та з іншими 
органами державної влади зокрема. Відтак, орга-
нізаційно-комунікаційні повноваження Вищої 
ради правосуддя забезпечують взаємодію цього 
органу з іншими органами державної влади, орга-
нами місцевого самоврядування, органами в сис-
темі правосуддя, підприємствами, установами 
і організаціями незалежно від форм власності, 
які зобов’язані давати відповіді на запити Вищої 
ради правосуддя, з міжнародними організаціями, 
а також з фахівцями та експертами, яких Вища 
рада правосуддя, відповідно до чинного законо-
давства України, має право залучати для здійс-
нення своїх завдань та функцій [14, с. 47]. 

Таким чином, узагальнюючи, зауважимо, 
що організаційно-комунікаційні повноваження 
Вищої рад правосуддя пов’язані з визначеним 
порядком її звітності, взаємодією з іншими 
органами та установами системи правосуддя, 
органами державної влади, місцевого самовря-
дування та інститутами громадянського суспіль-
ства та наданням консультативних актів в межах 
визначених законом. Враховуючи вищевка-
зане, вважаємо, що організаційно-комуніка-
ційні повноваження Вищої ради правосуддя – це 
сукупність прав та обов’язків, реалізація яких 
спрямована на досягнення транспарентності 
судової влади загалом, та Вищої ради правосуддя 

зокрема, шляхом надання повної, об’єктивної 
і належної інформації щодо діяльності та взає-
модії з іншими органами та установами системи 
правосуддя, органами державної влади, місце-
вого самоврядування та інститутами громадян-
ського суспільства у визначених законом межах.

Висновки. Враховуючи вищевикладене можна 
наголосити на тому, що важливе місце у процесі 
забезпечення функціонування судової системи 
належить саме Вищій раді правосуддя. А тому, 
вважаємо, що організаційні повноваження Вищої 
ради правосуддя – це сукупність прав та обов’яз-
ків, реалізація яких передбачає системну коор-
диновану діяльність, що функціонально спрямо-
вана на забезпечення незалежності судової влади, 
забезпечення її підзвітності перед суспільством, 
добору суддів та додержання професійної етики 
в діяльності суддів і прокурорів, які за функціо-
нальним напрямом поділяються на організацій-
но-розпорядчі, організаційно-фінансові та органі-
заційно-комунікаційні.
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Анотація

Халюк С. О. Організаційні повноваження Вищої 
ради правосуддя в Україні: поняття та види. – Стаття.

Стаття присвячена науковому дослідженню док-
тринальних джерел, а також міжнародних актів і 
національного законодавства стосовно змісту понять 
«організація», «організаційне забезпечення» та «орга-
нізаційні повноваження Вищої ради правосуддя». З 
цією метою виокремлено та здійснено науковий аналіз 
наявних доктринальних джерел щодо згаданих понять, 
а також опрацьовано чинні міжнародні та національні 
нормативно-правові акти.

Сформульовано поняття організаційних повнова-
жень Вищої ради правосуддя як сукупності прав та 
обов’язків, реалізація яких передбачає системну коор-
диновану діяльність, що функціонально спрямована 
на забезпечення незалежності судової влади, забезпе-
чення її підзвітності перед суспільством, добору суддів 
та додержання професійної етики в діяльності суддів і 
прокурорів.

Констатовано, що організаційно-розпорядчі повно-
важення Вищої ради правосуддя носять внутрішньо-
системний міжінституційний характер та безпосеред-
ньо пов’язані з діяльністю, в першу чергу, Державної 
судової адміністрації, а також Ради суддів України.

Встановлено, що організаційно-фінансові повно-
важення Вищої ради правосуддя – це сукупність прав 
та обов’язків, наявність яких зумовлена міжнародним 
стандартами та чинним національним законодавством 
у сфері реалізації функцій головного розпорядника 
коштів Державного бюджету України щодо фінансо-
вого забезпечення своєї діяльності, участі у визначенні 
видатків Державного бюджету України на утримання 
судів, органів та установ системи правосуддя відпо-
відно до Бюджетного кодексу України та узгодження 
перерозподілу бюджетних видатків між судами, крім 
Верховного Суду у визначеному порядку.

Запропоновано визначення організаційно-кому-
нікаційних повноваження Вищої ради правосуддя як 
сукупності прав та обов’язків, реалізація яких спря-
мована на досягнення транспарентності судової влади 
загалом, та Вищої ради правосуддя зокрема, шляхом 
надання повної, об’єктивної і належної інформації у 
визначених законом межах.

Ключові слова: організація, організаційні повно-
важення, організаційне забезпечення, конституцій-
но-правовий статус, Вища рада правосуддя.

Summary

Khaliuk S. O. Organizational powers of the Supreme 
Council of Justice in Ukraine: concepts and types. –
Article.

The article is devoted to the scientific study of 
doctrinal sources, as well as international acts and 
national legislation regarding the content of the 
concepts "organization", "organizational support" and 
"organizational powers of the High Council of Justice". 
For this purpose, a scientific analysis of the available 
doctrinal sources regarding the mentioned concepts 
was identified and carried out, as well as the current 
international and national legal acts related to the 
outlined issues were elaborated.

The concept of organizational powers of the High 
Council of Justice is formulated as a set of rights and 
responsibilities, the implementation of which involves 
systematic coordinated activity, which is functionally 
aimed at ensuring the independence of the judiciary, 
ensuring its accountability to society, selecting judges 
and observing professional ethics in the activities of 
judges and prosecutors.

It was established that the organizational and 
administrative powers of the High Council of Justice 
have an intra-system inter-institutional nature and are 
directly related to the activities, first of all, of the State 
Judicial Administration, as well as the Council of Judges 
of Ukraine.

It has been established that the organizational and 
financial powers of the High Council of Justice are a 
set of rights and responsibilities, the existence of which 
is determined by international standards and current 
national legislation in the field of the implementation of 
the functions of the chief manager of funds of the State 
Budget of Ukraine regarding the financial support of its 
activities, participation in the determination of State 
Budget expenditures of Ukraine for the maintenance 
of courts, bodies and institutions of the justice system 
in accordance with the Budget Code of Ukraine and 
agreement on the redistribution of budget expenditures 
between courts, except for the Supreme Court in a 
specified manner.

It is proposed to define the organizational and 
communication powers of the Supreme Council of Justice 
as a set of rights and obligations, the implementation of 
which is aimed at achieving transparency of the judiciary 
in general, and of the Supreme Council of Justice in 
particular, by providing complete, objective and proper 
information within the limits defined by law.

Key words: organization, organizational powers, 
organizational support, constitutional and legal status, 
Supreme Council of Justice.
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ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ: ЗАКОНОДАВЧИЙ АСПЕКТ

Актуальність дослідження. Належне здійс-
нення цивільних прав – одна з ключових проблем 
цивілістики. Наразі державою розроблено низку 
механізмів, спрямованих на пошук ефективних 
шляхів здійснення цих прав. Законодавчо встанов-
лено, що цивільні права та обов'язки виникають із 
дій осіб, передбачених актами цивільного законо-
давства, а також із дій осіб, не передбачених цими 
актами, які за аналогією породжують цивільні 
права та обов'язки. Цивільним законодавством 
України закріплено низку цивільних прав фізич-
них та юридичних осіб, які володіють ними в пов-
ному від моменту свого народження. Впродовж 
життя особа також набуває цивільних прав (осо-
бистих немайнових і майнових прав), проте їх 
цінність залежить від можливості їх здійснення. 
Відтак кожен громадянин повинен знати порядок 
здійснення своїх цивільних прав, що видається 
можливим лише за умови волевиявлення особи.

На сучасному етапі розвитку українського 
цивільного права дослідження особливостей 
здійснення цивільних прав через призму чинного 
законодавства України має важливе значення для 
формування цілісної та правильної правосвідомо-
сті людини. 

Стан наукового дослідження проблеми. Ана-
лізу поняття цивільних прав, меж їх здійснення, 
розв’язанню проблем, пов’язаних із захистом 
цивільних прав та тлумаченню нормативно-пра-
вових актів приділяли увагу такі вітчизняні та 
іноземні вчені, як М. М. Агарков, С. С. Алєксєєв, 
В. І. Борисова, С. М. Братусь, Є. В. Вавілін, 
Ю. Б. Гонгало, Л. І. Григор’єва, В. П. Гріба-
нов, О. В. Дзера, І. В. Жилінкова, Ю. О. Заіка, 
І. А. Ільїн, О. О. Кот, Л. В. Красицька, Н. С. Куз-
нецова, О. Є. Кухарєв, В. В. Луць, Р. А. Майда-
ник, О. І. Мацегорін, Д. І. Мейєр, М. О. Михай-
лів, Є. О. Мічурін, О. В. Розгон, З. В. Ромовська, 
Є. О. Рябоконь, С. В. Павловська, В. Я. Погребняк, 
І. В. Спасібо-Фатєєва, М. О. Стефанчук, В. П. Федо-
ренко, С. Я. Фурса, Є. О. Харитонов, Г. Г. Хар-
ченко, Я. М. Шевченко, Г. Ф. Шершеневич та інші. 

З огляду на різноманітність передбачених 
законом цивільних прав наразі наявна низка спір-

них питань, що стосуються здійснення цивільних 
прав. Сучасна юридична наука вимагає від прав-
ників нових наукових поглядів на правову при-
роду цивільних прав й переосмислення певних 
правових явищ. 

Метою роботи є дослідження законодавчих 
механізмів здійснення цивільних прав в Укра-
їні, а також викладення власного бачення щодо 
вдосконалення чинників правового регулювання 
цих питань.

Виклад основного матеріалу. Статтею 3 Цивіль- 
ного кодексу України (далі – ЦК України) [1] 
окреслено загальні засади цивільного законо-
давства, які також поширюються на здійснення 
цивільних прав, а саме: неприпустимість свавіль-
ного втручання у сферу особистого життя людини; 
неприпустимість позбавлення права власності, 
крім випадків, встановлених Конституцією Укра-
їни та законом; свобода договору; свобода підпри-
ємницької діяльності, яка не заборонена законом; 
судовий захист цивільного права та інтересу; спра-
ведливість, добросовісність та розумність.

Підстави виникнення цивільних прав та 
обов’язків передбачені ст. 11 ЦК України [1]. 
До підстав виникнення цивільних прав та обов’яз-
ків закон, зокрема, відносить: договори та інші 
правочини; створення літературних, художніх 
творів, винаходів та інших результатів інтелек-
туальної, творчої діяльності; завдання майнової 
(матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; 
інші юридичні факти; акти цивільного законо-
давства; рішення суду у випадках, встановлених 
актами цивільного законодавства; акти органів 
державної влади, органів влади Автономної Рес-
публіки Крим або органів місцевого самовряду-
вання у випадках, встановлених актами цивіль-
ного законодавства; настання або ненастання 
певної події у випадках, встановлених актами 
цивільного законодавства або договором.

Отже, цивільні права та обов’язки можуть 
виникати із дій осіб, що передбачені актами 
цивільного законодавства, а також із дій осіб, 
що не передбачені цими актами, але за аналогією 
породжують цивільні права та обов'язки. 
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Кодексом визначено, що особа здійснює свої 
цивільні права вільно, на власний розсуд. Нездійс-
нення особою своїх цивільних прав не є підставою 
для їх припинення, крім випадків, встановлених 
законом.

Зокрема, здійснення цивільного права розумі-
ється науковцями як вчинення уповноваженою 
особою дій, спрямованих на використання мож-
ливостей, закладених у праві, для задоволення 
потреб носія цього права або інших осіб [2, c. 224]. 
У цьому контексті В. М. Марченко наголошує, 
що свобода є підґрунтям та змістом цивільного 
права, яке передбачає можливість для встанов-
лення обмежень з метою забезпечення справедли-
вого правопорядку лише як виняток із загального 
правила [3, с. 45]. Своєю чергою, Н. С. Кузнецова 
вказує, що уповноважена особа є носієм свободи 
як стосовно своїх власних дій, так і щодо свободи 
від стороннього втручання [4, c. 255]. 

Варто вказати, що особа здійснює цивільні 
права у межах, наданих їй договором або актами 
цивільного законодавства. При здійсненні своїх 
прав особа зобов'язана утримуватися від дій, 
які могли б порушити права інших осіб, зав-
дати шкоди довкіллю або культурній спадщині. 
Не допускаються дії особи, що вчиняються 
з наміром завдати шкоди іншій особі, а також 
зловживання правом в інших формах. Здійсню-
ючи цивільні права, особа повинна додержува-
тися моральних засад суспільства. Не допус-
кається використання цивільних прав з метою 
неправомірного обмеження конкуренції, злов-
живання монопольним становищем на ринку, 
а також недобросовісна конкуренція. У разі 
недодержання особою при здійсненні своїх прав 
вимог суд може зобов'язати її припинити злов-
живання своїми правами, а також застосувати 
інші наслідки, встановлені законом [1].

Слушною є позиція науковців, які вважають, 
що наразі немає єдиного підходу до розуміння 
поняття та змісту меж здійснення цивільних прав. 

Обмежуючи свободу кожного певними 
межами, вказує О. І. Ільїн, право забезпечує йому 
за це безперешкодне і спокійне користування 
своїми правами, тобто гарантує йому свободу все-
редині цих меж. Свобода кожної людини сягає 
лише тієї межі, після якої починається свобода 
інших людей. Прагнучи встановити ці межі, 
право сприяє тому, щоб у суспільному житті 
людства царював порядок, заснований на свободі 
[5, с. 83]. М. О. Михайлів наголошує на необхід-
ності розмежування поняття «межі здійснення 
прав» та «обмеження прав» [6, с. 56]. Розвиваючи 
цю думку, Є. О. Мічурін вказує, що обмеження 
прав – це елемент механізму правового регулю-
вання, спрямований на охорону прав суспільства, 
інших уповноважених осіб, здатний за допомогою 
специфічних законодавчих заборон, обов’язків 

чи дозволів впливати на звуження змісту суб’єк-
тивного цивільного права та ускладнення його 
здійснення [7, с. 130]. На переконання М. О. Сте-
фанчука, межі здійснення права відображають 
позитивний аспект у здійсненні суб’єктом свого 
права, тобто ними встановлюються можливі 
(дозволені чи незаборонені) варіанти поведінки 
суб’єкта, а «обмеження» виражають негативний 
аспект, а саме забороняють (звужують чи виклю-
чають) окремі можливості для здійснення суб’єк-
том свого права [8, с. 62]. В. П. Грібанов визна-
чення меж здійснення цивільних прав вважає 
не обмеженням цих прав, а юридичним виразом 
наявного економічно рівного становища людей 
у системі суспільних відносин [9, с. 25].

Аналізуючи думки науковців на вказане 
питання, О. О. Кот доходить висновку, що залежно 
від юридичної конструкції існують індивідуальні 
межі здійснення цивільних прав – тобто межі, 
установлені самими сторонами на рівні договору, 
а отже, це найвищий рівень деталізації таких 
обмежень; загальні межі – звичайні норми зако-
нодавства, які, як правило, є диспозитивними, 
а відтак діють лише за відсутності встановлення 
індивідуальних меж сторонами договору; та над-
загальні межі здійснення суб’єктивних цивільних 
прав, які діють за відсутності будь-яких інших 
обмежень у договорі або у законі [10].

Цивільні права можуть здійснюватися фак-
тичними та юридичними способами. Фактичні дії 
здійснюються будь-якою особою, якій належить 
відповідне право, безвідносно до того, володіє ця 
особа дієздатністю чи ні. Юридичні дії може – 
лише особою, яка володіє дієздатністю. 

Власне від розсуду власника права залежить 
спосіб його здійснення. Також спосіб здійснення 
цивільного права може залежати від мети, для 
досягнення якої воно надається певній особі. 

До принципів здійснення цивільних прав зако-
нодавець відносить закріплені у нормах цивіль-
ного права загальні положення, якими встанов-
лені основні вимоги до поведінки суб’єкта при 
здійсненні ним свого права.

Своєю чергою, здійснення цивільних прав 
залежить від правоздатності, якою наділена особа 
відносно своїх цивільних прав. Крім того, суб’єкт 
правовідносин повинен мати необхідний обсяг 
дієздатності, а дії особи щодо здійснення своїх 
цивільних прав мають відповідати принципам їх 
здійснення.

Слушною з цього приводу є думка Б. С. Щер-
бини, який акцентує на тому, що для здійснення 
суб’єктивного цивільного права необхідними 
є певні передумови: 

– наявність в особи достатнього обсягу правоз-
датності; 

– наявність в особи – суб’єкта права – належ-
ного обсягу цивільної дієздатності; 
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– відсутність юридичних та фактичних пере-
шкод для відповідної поведінки суб’єкта; 

– належний суб’єкт здійснення права [11, c. 15]. 
Своєю чергою, В. М. Марченко наголошує, що 
якщо погодитися з тим, що обсяг дієздатності 
впливає на можливість здійснення суб’єктивного 
права, то можна дійти висновку, що недієздатна 
особа не має жодної можливості здійснювати 
належні їй майнові та особисті немайнові права. 
Тобто наслідком застосування вказаного підходу 
буде фактичне позбавлення особи, визнаної неді-
єздатною, її суб’єктивних прав, адже можливість 
здійснювати суб’єктивне право є складовою части-
ною самого права [3, с. 45].

Залежно від характеру здійснюваного права 
цивільні права можуть здійснюватися безпе-
рервно, періодично, тобто такі права є тривалими 
у часі, або ж одноразово, коли право після його 
здійснення зникає. 

Отже, здійснюючи свої права вільно, на власний 
розсуд, особа має здійснювати належне їй права 
без примусу, що закріплено в ч. 2 ст. 14 ЦК Укра-
їни (особа не може бути примушена до дій, вчи-
нення яких не є обов'язковим для неї) [1]. Також, 
законодавчо забезпечуючи особі можливість не 
здійснювати свої цивільні права, що не є підставою 
для їх припинення, крім випадків, встановлених 
законом, особа має бути убезпечена від настання 
негативних наслідків через нездійснення певного 
права. Зазначене підтверджує тезу, що здійс-
нення цивільних прав є вільним волевиявленням 
особи. Відтак у разі виявлення особою бажання 
реалізувати своє право, держава має гарантувати 
їй таку можливість, але ж у разі усвідомленої 
відмови здійснити право – забезпечити її волеви-
явлення, жодним чином не завдаючи їй шкоди.

Також у порядку, встановленому актами 
цивільного законодавства, особа може відмови-
тися від свого майнового права, що має наслідком 
його припинення. Крім того, особа може за від-
платним або безвідплатним договором передати 
своє майнове право іншій особі, крім випадків, 
встановлених законом. Якщо законом встановлені 
правові наслідки недобросовісного або нерозум-
ного здійснення особою свого права, вважається, 
що поведінка особи є добросовісною та розумною, 
якщо інше не встановлено судом [1].

Якщо відмова від права або відмова від його 
здійснення є усвідомленою та добровільною, 
вона не повинна спричинити для особи жодних 
негативних наслідків. Передача особою свого 
майнового права іншій особі за відплатним або 
безвідплатним договором повинна мати правову 
підставу – цивільний договір.

Відповідно до ст. 15 ЦК України кожна особа 
має право на захист свого цивільного права у разі 
його порушення, невизнання або оспорювання, 
а також на захист свого інтересу, який не супе-

речить загальним засадам цивільного законодав-
ства. Кожна особа має право звернутися до суду за 
захистом свого особистого немайнового або май-
нового права та інтересу (ст. 16). Способами захи-
сту цивільних прав та інтересів можуть, зокрема, 
бути: визнання права; визнання правочину 
недійсним; припинення дії, яка порушує право; 
відновлення становища, яке існувало до пору-
шення; примусове виконання обов'язку в натурі; 
зміна правовідношення; припинення правовідно-
шення; відшкодування збитків та інші способи 
відшкодування майнової шкоди; відшкодування 
моральної (немайнової) шкоди [1].

Цивільне право або інтерес суд може захистити 
іншим способом, встановленим договором або 
законом чи судом у визначених законом випад-
ках, або ж відмовити у захисті цивільного права 
та інтересу особи в разі порушення нею положень 
ч. 2–5 ст. 13 ЦК України.

Висновки. У межах проведеного дослідження 
маємо констатувати, що цивільні права як скла-
дова цивільних правовідносин мають цінність 
лише тоді, коли вони здійснюються. Здійснюючи 
свої права вільно, на власний розсуд, особа має 
здійснювати належне їй права без примусу, тобто 
особа не може бути примушена до дій, вчинення 
яких не є обов'язковим для неї. Законодавчо 
забезпечуючи особі можливість не здійснювати 
свої цивільні права, що не є підставою для їх при-
пинення, крім випадків, встановлених законом, 
особа має бути убезпечена від настання негатив-
них наслідків через нездійснення певного права. 
Відтак у разі виявлення особою бажання реалізу-
вати своє право, держава має гарантувати їй таку 
можливість, але ж у разі усвідомленої відмови 
здійснити право – забезпечити її волевиявлення, 
жодним чином не завдаючи їй шкоди.
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Анотація

Веренкіотова О. В. Здійснення цивільних прав: 
законодавчий аспект. – Стаття.

У статті досліджено проблемні питання здійснення 
цивільних прав на сучасному етапі розвитку україн-
ського цивільного права через призму чинного зако-
нодавства України. Окреслено сутність виникнення 
цивільних прав, розкрито способи їх здійснення та 
припинення, проаналізовано наукові підходи до визна-
чення меж здійснення цивільних прав, а також роз-
глянуто механізм захисту цих прав. Охарактеризовано 
цивільно-правові норми, які регулюють здійснення та 
захист цивільних прав. Акцентовано на проблемі пра-
вового регулювання цивільних правовідносин складо-
вою яких є цивільні права. Зроблено висновок, що під-
ставою виникнення цивільних прав та обов’язків є дії 
осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, 
а також дії осіб, що не передбачені цими актами, але 
за аналогією породжують цивільні права та обов’язки.

Доведено, що дослідження особливостей здійснення 
цивільних прав через призму чинного законодавства 
України має важливе значення для формування ціліс-
ної та правильної правосвідомості людини.

Констатовано, що цінність цивільні права мають 
лише тоді, коли вони здійснюються. Здійснюючи свої 
права вільно, на власний розсуд, особа має здійснювати 
належне їй права без примусу, тобто особа не може бути 
примушена до дій, вчинення яких не є обов'язковим 
для неї. Нездійснення особою своїх цивільних прав не є 
підставою для їх припинення, крім випадків, встанов-
лених законом. Законодавчо забезпечуючи особі мож-
ливість не здійснювати свої цивільні права, що не є 
підставою для їх припинення, крім випадків, встанов-
лених законом, особа має бути убезпечена від настання 
негативних наслідків через нездійснення певного 
права. Відтак у разі виявлення особою бажання реа-
лізувати своє право, держава має гарантувати їй таку 
можливість, але ж у разі усвідомленої відмови здійс-
нити право – забезпечити її волевиявлення, жодним 
чином не завдаючи їй шкоди.

Ключові слова: Цивільний кодекс України, цивільні 
правовідносини, цивільні права, цивільні обов’язки, 
здійснення цивільних прав, межі здійснення цивіль-
них прав, захист цивільних прав.

Summary

Verenkiotova O. V. Еxercise of civil rights: legislative 
aspect. – Article.

The article deals with the problematic issues of 
еxercise of civil rights at the current stage of the 
development of Ukrainian civil law through the prism 
of the current legislation of Ukraine. The essence 
of creating civil rights is delineated, the methods of 
their еxercise and termination are revealed, scientific 
approaches to determining the limits of the exercise 
of civil rights are analyzed, and the mechanism of 
protection of these rights is also considered. The civil 
law norms regulating the exercise and protection of 
civil rights are characterized. Emphasis is placed on the 
problem of legal regulation of civil legal relations, of 
which civil rights are a component. It is concluded that 
the basis for creating civil rights and obligations are 
the actions of persons which is stipulated by the civil 
legislation acts, as well as the actions of persons which 
is not stipulated by these acts, but by analogy create 
civil rights and obligations.

It is proved that the study of the peculiarities of the 
exercise of civil rights through the prism of the current 
legislation of Ukraine is important for the formation of a 
complete and correct legal awareness of a person.

It is determined that the civil rights have value only 
when they are exercised. Exercising his rights freely, 
at his own discretion, a person must exercise his rights 
without coercion, that is, a person cannot be forced to 
perform actions that are not obligatory for him. Failure 
of a person to exercise his civil rights is not a reason for 
their termination, except for cases established by law. 
Legislatively providing a person with the opportunity 
not to exercise his civil rights, which is not a reason for 
their termination, except for the cases established by 
law, the person must be protected from the occurrence 
of negative consequences due to the failure to exercise 
a certain right. Therefore, if a person expresses a desire 
to exercise his right, the state must guarantee him such 
an opportunity, but in the case of a conscious refusal to 
exercise the right, it must ensure his expression of will, 
without harming him in any way.

Key words: Civil Code of Ukraine, civil legal relations, 
civil rights, civil duties, exercise of civil rights, limits of 
exercise of civil rights, protection of civil rights.
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ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН В РИМСЬКОМУ ПРИВАТНОМУ 
ПРАВІ ТА СУЧАСНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

Актуальність. Як відомо, українська правова 
система відноситься до романо-германської пра-
вової сім’ї. Зважаючи на це, багато правових норм 
тісно взаємопов’язані з правовими нормами рим-
ського приватного права, включаючи й спадкові 
відносини, що є одним з центральних інститутів 
цивільного права. Адже в основі спадкових від-
носин знаходиться право власності і ключовим 
питанням є: кому після смерті власника буде 
передано таке майно, включаючи порядок пере-
дачі та його обсяги? Необхідно також зауважити, 
що спадкові відносини як в сучасному цивіль-
ному праві так і в римському приватному праві, 
не охоплюються лише наведеним вище питанням 
і потребують більш детального дослідження.

Багатовікова історія спадкових відносин в рим-
ському приватному праві становить собою уні-
кальну цивільно-правову методологічну модель. 
Саме вона надає можливість відслідковувати на 
конкретному матеріалі складні процеси утвер-
дження та подальшого розвитку інституту спадко-
вих відносин в розвинутих зарубіжних державах, 
а також визначити нові шляхи для імплементації 
кращих правових уявлень у новому цивільному 
законодавстві України. 

Зважаючи на те, що інститут римських спад-
кових відносин – є основою для сучасних спадко-
вих відносин в багатьох державах світу, що відно-
сяться до романо-германської правової системи, 
зумовлюється актуальність у здійсненні комп-
лексного аналізу спадкових відносин у Стародав-
ньому Римі та цивільному праві України.

Отже, метою статті виступає аналіз спільних 
та відмінних рис у спадкових відносинах в рим-
ському приватному праві та цивільному праві 
України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій вка-
зує на актуальність наукової спільноти до аналізу 
інституту спадкових відносин в стародавньому 
Римі та його впливу на сучасне цивільне право 
України. Серед ключових праць хотілося б від-
мітити: В.В. Васильченка, який ще у 1997 році 
досліджував рецепцію римського спадкового 
права в сучасному спадковому праві у вигляді 
дисертаційного дослідження; І.Я. Федорич нау-
ковицю, яка дослідила у своїй дисертації «Здійс-

нення права на спадкування за цивільним зако-
нодавством України» становлення спадкових 
відносин в Україні крізь призму римського при-
ватного права; А.В. Гончарової науковцю, що 
у своїй праці «Спадкування за законом: історичні 
передумови сучасного стану» дослідила історич-
ний розвиток спадкування за законом починаючи 
з його становлення в римському приватному праві. 

Результати. Інститут спадкового права в усіх 
правових системах, як стародавніх, так і сучас-
них, є одним з найважливіших. Його значимість 
обумовлюється також тим, що об’єктом спадку-
вання переважно є право власності [1, с. 97]. 

Значну роль в історії нашого національного 
спадкового права відіграла рецепція римського 
(греко-римського) права. Дослідники зосереджу-
ють увагу на з’ясуванні впливу (рецепції) рим-
ського й візантійського (греко-римського) права, 
яке ще із часів прийняття християнства прямо 
чи опосередковано впливало на правові системи, 
які існували на території сучасної України, на 
сутність правових інститутів, на правосвідомість 
нашого народу. Такі наукові пошуки допомагають 
нам осягнути зміст принципових засад деяких 
інститутів спадкового права, в нашому випадку це 
спадкування за законом і визначення кола спад-
коємців за законом [2, с. 49]. 

Слід зауважити, що спадкові відносини у Ста-
родавньому Римі пройшли чотири етапи розвитку:

 – спадкування за jus civile (за давнім правом);
 – спадкування за преторським едиктом;
 – спадкування за імператорськими законами; 
 – спадкування у «праві Юстиніана» [3, с. 29].

Так, спадкуванням відповідно до римського 
права (hereditas) – був перехід майна помер-
лої особи до іншої особи (осіб) [4]. Статтею 1216 
Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) 
передбачено, що «спадкуванням є перехід прав 
та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка 
померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоєм-
ців)» [5]. Незважаючи на те, що у визначенні спад-
кування за римським приватним правом не вказу-
ється про перехід прав та обов’язків, все ж таки, 
як і в сучасному цивільному праві України пра-
вом спадкування охоплювався весь спектр прав та 
обов’язків особи, що померла.
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Спадкування здійснюватися як за заповітом, 
так і за законом. Це було закріплено ще в Зако-
нах ХІІ таблиць, що відноситься до джерел дав-
нього римського права. Проте слід відмітити, що 
все ж таки, спочатку спадкування за заповітом 
не користувалося своєю значимістю і дость дов-
гий період часу здійснювалося лише за законом, 
відповідно до чого встановлювалось три черги 
спадкоємців. В першу чергу до спадкування 
закликались особи, які безпосередньо знаходи-
лися під владою померлого, наприклад жінка,  
діти, усиновлені, онуки. В другу чергу закли-
кались агнати, при цьому правом спадкування 
володіли найближчі родичі, тобто за відсутно-
сті власної родини спадкували особи, що знахо-
дилися в другому ступені агнатичного бічного 
споріднення зі спадкодавцем: брати і сестри, 
а також мати, якщо вона була у шлюбі cummanu 
з батьком покійного. І в третю чергу закликались 
члени роду, наближені до спадкодавця в момент 
смерті, але цей вид спадкування зник у кінці 
існування республіки [3, с. 30].

Пізніше за преторським правом було визна-
чено чотири класи спадкування за законом та 
порядок спадкування був змінений преторською 
системою. А за правом Юстиніана розширений до 
п’яти класів. Так, при спадкуванні за законом, 
встановлювалась черговість за класами: 

І клас – низхідні родичі спадкодавця: діти 
незалежно від статі і віку, онуки та ін.; 

II клас – висхідні родичі: батько й мати, дідусь 
і бабуся з боку батька, дідусь і бабуся з боку матері, 
інші висхідні родичі, якщо вони були; 

III клас – неповнорідні брати і сестри та діти 
раніше померлих неповнорідних братів й сестер; 

IV клас – решта бокових родичів без обме-
ження ступенів при цьому родичі більш близького 
ступеня усували родичів більш далекого ступеня;

V клас – той з подружжя, хто пережив спадко-
давця (чоловік після смерті дружини або дружина 
після смерті чоловіка). Той з подружжя, хто пере-
жив померлого, закликається до спадкування за 
умови, що нікого із перелічених у перших чоти-
рьох класах родичів на момент відкриття спад-
щини не виявилося чи ніхто з них спадщину не 
прийняв. Практично ця група спадкоємців до 
спадкування закликалася дуже рідко [6, с. 24].

Щодо цивільного законодавства, то відповідно 
до ст. ст. 1261–1265 ЦК України визначено також 
п’ять черг спадкування відповідно до яких:

І черга – це діти спадкодавця, у тому числі 
зачаті за життя спадкодавця та народжені після 
його смерті, той з подружжя, який його пережив, 
та батьки.

ІІ черга – це рідні брати та сестри спадкодавця, 
його баба та дід як з боку батька, так і з боку 
матері.

ІІІ черга – це рідні дядько та тітка спадкодавця.

ІV черга – це особи, які проживали зі спад-
кодавцем однією сім'єю не менш як п’ять років 
до часу відкриття спадщини, а також утриманці 
спадкодавця, які не були членами його сім’ї [5].

Таким чином, можливо відмітити певну схо-
жість у підходах до визначення черг/класів спад-
коємців, хоча є і багато суттєвих розбіжностей. 
Так для прикладу, на відміну від цивільного права, 
що визнає дружину/чоловіка померлої особи 
лише в п’ятому класі спадкування, ЦК України – 
визнає першою чергою спадкування. Це можливо 
пояснити тим, що досить довгий період часу 
в Стародавньому Римі утискалися права жінок, 
у зв’язку з чим, дружини спадкодавців часто 
не отримували нічого, хіба що утримувалися за 
рахунок своїх дітей, які отримали таку спадщину.

Щодо спадкування за заповітом, відповідно 
до римського приватного права, то воно засто-
совувалося якщо спадкодавець залишив запо-
віт, у якому було чітко визначено спадкоємця 
та частку, що мала отримати така особа. Заповіт 
(testamentum) – розпорядження власника своїм 
майном на випадок смерті. У римській класич-
ній сім’ї єдиним та підвладним власником сімей-
ного майна був домовласник, і лише він міг ним 
розпоряджатися на випадок смерті. Звідси запо-
віт – це одностороннє волевиявлення, в силу якого 
можуть виникнути права та обов’язки для інших 
осіб – спадкоємців [7, с. 121].

Заповіт мав обов’язково відповідати всім нор-
мам, що були встановлені римськими преторами. 
Також слід додати, що вважалося неприпусти-
мим поєднання двох видів спадкування, тобто 
одночасного спадкування однієї частини за зако-
ном, а іншої за заповітом (Nemo pro parte testatus 
pro parte intestatus decedere potest). Такий прин-
цип спадкового права був закріпленим у Законах 
ХІІ таблиць і зберігався у праві Юстиніана [8, с. 69].

На відміну від римського приватного права, 
чинний ЦК України визначає, що: по-перше запо-
відач має право скласти заповіт щодо усієї спад-
щини або її частини: по-друге малолітні, неповно-
літні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, 
непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні 
батьки спадкують, незалежно від змісту запо-
віту, половину частки, яка належала б кожному 
з них у разі спадкування за законом (обов’яз-
кова частка) [5]. Із цього випливає, що сучасним 
цивільним правом передбачено можливість спад-
кування за законом і за заповітом одночасно.

Крім того, кожному періоду в історії Стародав-
нього Риму відповідала своя форма заповіту. В дав-
ньому цивільному праві були одні форми, в респу-
бліканський період – інші, в імператорський – ще 
інші. В імператорський період, і в праві Юстиніана 
розрізнялися дві основні форми заповіту: приватні 
та публічні. Приватними називали заповіти укла-
дені без участі органів державної влади, а публіч-
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ними ті, у складанні яких тією чи іншою мірою 
брали участь органи державної влади. До того ж 
приватні заповіти поділялися на письмові і усні, 
тобто за формою волевиявлення. При складанні 
заповіту вимагається присутність семи, а інколи 
і восьми свідків, що, без сумніву, мало нада-
вати заповідальному акту урочистості [9, с. 254].

Спільною рисою у спадкових відносинах рим-
ського приватного права та сучасного цивільного 
права України є те, що право на спадщину мали 
особи, які є живими на час відкриття спадщини, 
а також особи, які були зачаті за життя спадко-
давця та народжені живими протягом дев’яти 
місяців після його смерті. Хоча існують і певні 
розбіжності в змісті. Наприклад, за часів рим-
ського права існувало поняття як «обов’язкове 
спадкування». Це положення застосовувалося 
в тому випадку, коли померлий не включав до 
свого заповіту найближчих родичів, які сприяли 
накопиченню майна та статків померлого. Окрім 
цього, якщо спадкодавець не призначав спадщину 
або не усував від спадщини своїх прямих спадко-
ємців, то заповіт визнавався не дійсним, а спад-
кування здійснювалося за законом [10, с. 30] 
І суттєвим прогресом в інституті спадкових від-
носин відповідно до українського законодавства – 
є закріплення в в положеннях ЦК України мож-
ливості отримання спадщини не лише фізичними, 
а ще й юридичними особами, у випадку такого 
зазначення в заповіті. 

І останнім на чому хотілося б зупинитися є те, що 
поряд з спадкуванням за законом і заповітом в рим-
ському приватному праві існувало сингулярне пра-
вонаступництво. Сингулярне правонаступництво – 
це надання особі певних прав без покладання на неї 
обов’язків. Воно існувало в двох форма: легат та 
фідеїкоміс. Легат – це заповідальний відказ, безо-
платне заповідальне розпорядження спадкодавця, 
яке робилося в заповіті, щодо надання спадкоєм-
цям деяких грошових сум або речей визначеній 
особі, на підставі чого виникало сингулярне спад-
кування. Предметом легату могло бути все те, що 
перебувало в обороті, і те, що мало для легатарія 
економічний або моральний інтерес. Фідеїкоміс – 
це неформальний легат, усне або письмове розпо-
рядження останньої волі спадкодавця, через яке 
він під чесне слово зобов’язує спадкодавця видати 
третій особі спадщину або її частку [11, с. 45].  
Сингулярного правонаступництва в інституті спад-
кових відносин України не передбачено.

Таким чином, можливо аргументувати суттє-
вий вплив римського спадкового права та спадко-
вих відносин на інститут спадкових відносин, що 
визначені цивільним законодавством України. 

Висновки. В процесі здійснення порівняль-
но-правового аналізу спадкових відносин в рим-

ському приватному праві та сучасному цивіль-
ному праві можливо дійти висновку, що вони 
мають як спільні так і відмінні риси. По-перше, 
слід відмітити, що ЦК України та джерелами рим-
ського спадкового права було передбачено спадку-
вання за двома основними формами: за законом 
та заповітом. На відміну від спадкових відносин, 
що регламентовані ЦК Україні, в римському 
приватному праві також могло бути застосоване 
сингулярне правонаступництво. Щодо спадку-
вання за законом, то і римське приватне право 
і сучасне цивільне право визначає п’ять черг для 
спадкування. Хоча самі черги не є ідентичними, 
що пов’язано перш за все, із ставленням до жінки 
в Стародавньому Римі та наявність спочатку 
агнатським, а потім конгатським спорідненням. 
Крім того, ЦК України передбачено можливість 
одночасного спадкування за законом та за запові-
том, на відміну від римського права. 

Наведені вище спільні та відмінні риси не 
є вичерпними, проте вони дають змогу в цілому 
говорити про те, що римське спадкове право стало 
ядром для формування нормативно-правової бази 
регулювання спадкових відносин в Україні.
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Анотація

Канарик Ю. С. Порівняльно-правовий аналіз 
спадкових відносин в римському приватному праві та 
сучасному цивільному праві. – Стаття.

В статті здійснюється комплексний аналіз спільних 
та відмінних рис у регулюванні спадкових відносин в 
Стародавньому Римі та сучасному цивільному праві 
України. Аргументується, що багато цивільно-правових 
норм тісно взаємопов’язані з правовими нормами рим-
ського приватного права, включаючи й спадкові відно-
сини, що є одним з центральних інститутів цивільного 
права. Адже в основі спадкових відносин знаходиться 
право власності і ключовим питанням є: кому після 
смерті власника буде передано таке майно, включаючи 
порядок передачі та його обсяги? Визначається, що 
багатовікова історія спадкових відносин в римському 
приватному праві становить собою унікальну цивіль-
но-правову методологічну модель. Саме вона надає 
можливість відслідковувати на конкретному матеріалі 
складні процеси утвердження та подальшого розвитку 
інституту спадкових відносин в розвинутих зарубіжних 
державах, а також визначити нові шляхи для імпле-
ментації кращих правових уявлень у новому цивіль-
ному законодавстві України. Робляться висновки, що 
ЦК України та джерелами римського спадкового права 
було передбачено спадкування за двома основними фор-
мами: за законом та заповітом. На відміну від спадкових 
відносин, що регламентовані ЦК Україні, в римському 
приватному праві також могло бути застосоване син-
гулярне правонаступництво. Римське приватне право 
і сучасне цивільне право визначає п’ять черг для спад-
кування. Хоча самі черги не є ідентичними, що пов’я-
зано перш за все, із ставленням до жінки в Стародав-
ньому Римі та наявність спочатку агнатським, а потім 
конгатським спорідненням. Крім того, ЦК України 
передбачено можливість одночасного спадкування 
за законом та за заповітом, на відміну від римського 
права. Такі риси не є вичерпними, проте вони дають 
змогу в цілому говорити про те, що римське спадкове 
право стало ядром для формування нормативно-пра-
вової бази регулювання спадкових відносин в Україні.

Ключові слова: спадкування, спадщина, римське 
приватне право, сингулярне представництво, заповіт, 
черги спадкування.

Summary

Kanaryk Yu. S. Сomparative legal analysis of 
inheritance relations in roman private law and modern 
civil law. – Article.

The article provides a comprehensive analysis of 
common and distinctive features in the regulation of 
inheritance relations in Ancient Rome and modern civil 
law of Ukraine. It is argued that many legal norms are 
closely interconnected with the legal norms of Roman 
private law, including inheritance relations, which is 
one of the central institutions of civil law. After all, the 
basis of inheritance relations is the right of ownership, 
and the key question is: to whom will such property be 
transferred after the death of the owner, including 
the order of transfer and its volumes? It is determined 
that the centuries-old history of inheritance relations 
in Roman private law constitutes a unique civil-law 
methodological model. It provides an opportunity 
to trace on concrete material the complex processes 
of establishment and further development of the 
institution of inheritance relations in developed foreign 
countries, as well as to determine new ways to implement 
better legal concepts in the new civil legislation of 
Ukraine. It is concluded that the Central Committee 
of Ukraine and the sources of Roman inheritance law 
provided for inheritance in two main forms: by law 
and by will. In contrast to inheritance relations, which 
are regulated by the Central Committee of Ukraine, in 
Roman private law, singular legal succession could also 
be applied. Roman private law and modern civil law 
define five orders of inheritance. Although the queues 
themselves are not identical, which is primarily related 
to the attitude towards women in ancient Rome and the 
presence of first agnatic and then congate kinship. In 
addition, the Central Committee of Ukraine provides for 
the possibility of simultaneous inheritance by law and 
by will, in contrast to Roman law. Such features are not 
exhaustive, but they make it possible to say in general 
that the Roman inheritance law became the core for the 
formation of the legal framework for the regulation of 
inheritance relations in Ukraine.

Key words: inheritance, Roman private law, singular 
representation, will, order of inheritance.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРСНОГО ПРОЦЕСУ НІМЕЧЧИНИ У XVIII СТОЛІТТІ

Постановка проблеми. Наразі в Україні 
здійснюється реформування конкурсного зако-
нодавства і для його ефективності необхідно 
використовувати зарубіжний досвід економічно 
високорозвинених країн, до яких слід відно-
сити Німеччину. Низка інститутів сучасного 
конкурсного процесу цієї країни історично були 
сформовані ще в XVIII ст. і закріплені у законо-
давчих актах колишніх тоді німецьких держав. 
При цьому зміст конкурсного процесу безпосе-
редньо залежав від економічного і соціального 
розвитку тієї чи іншої німецької держави. Ця 
обставина викликає інтерес до дослідження кон-
курсного процесу німецьких держав XVIII ст. крізь 
призму його історичного генезису та розвитку. 

Аналіз досліджень і публікацій. Правове 
регулювання німецького конкурсного процесу 
було предметом дослідження таких вчених, як: 
К. Малишев, Л-М Марзі, Б. Поляков, E. Таллер, 
Г. Шершеневич та ін. Однак потребують аналізу 
окремі аспекти розвитку конкурсного процесу 
Німеччини у XVIII ст., а саме місцеві нормативні 
акти, які регулювали конкурсні відносини саме 
у цей період.

Метою статті є дослідження правового регу-
лювання конкурсного процесу Німеччини 
у XVIII столітті.

Виклад основного матеріалу. Значний розви-
ток правового регулювання конкурсних відно-
син у Німеччині спостерігається у XVIII столітті, 
коли приймається чимало місцевих нормативних 
актів, направлених, зокрема, й на регулювання 
конкурсного процесу. Так, у Пруссії це були три 
нормативні акти, завдяки яким відбувалося регу-
лювання у згаданій вище галузі, – 1722, 1781 та 
1793 роки. Нормативний акт 1722 року отримав 
назву «Іпотечний та конкурсний статут» (ориг. – 
Hypotheken- und Konkursordnung), 1781-го – 
Corpus Juris Fridericianum, 1793 рік – «Загаль-
нопрусський судовий статут» (ориг. – Allgemeine 
Gerichtsordnung für die Preuüischen Staaten).

Якщо аналізувати тільки назви вказаних нор-
мативних актів, стає зрозуміло, що вони не були 
цілковито спрямовані на регулювання конкурс-
ного процесу. З огляду на це не можемо погодитись 
із висновком Г. Ф. Шершеневича, який зазначав: 
«Пруссія видала протягом XVIII століття три кон-

курсні статути, 1722, 1781 та 1793, причому 
в останньому випадку конкурсне право увійшло 
до складу процесуальних законів» [1, с. 37].

Із цього приводу вважаємо за необхідне наве-
сти позицію К. І. Малишева, який також спро-
стовує позицію Г. Ф. Шершеневича: «У 1722 р. 
був виданий спільний конкурсний та іпотечний 
статут, який діяв із різними змінами та допов-
неннями до оприлюднення в 1781 р. Corpus 
Juris Fridericianum, до складу якого увійшов 
і конкурсний статут. У 1793 р. це уложення 
було замінене загальним судовим статутом, 
у якому правила конкурсного процесу викладені 
в 50 розділі 1 частини» [2, c. 328–329].

Про Статут 1722 року у своїй дисертації «Право 
облігацій та іпотечних банків у минулому та сьо-
годенні» зазначає і Леопольд-Міхаель Марзі: 
«Цей набір законів, що виник за Фрідріха Віль-
гельма I, можна охарактеризувати як дуже про-
гресивний» [3, c. 7].

Проте на вказаному етапі щодо прогресивності 
цього статуту виникають питання. Можливо, вона 
й була проявлена у сфері регулювання іпотечних 
правовідносин, однак, чи дійсно була така прогре-
сивність у конкурсній частині?

Безумовно, що в Пруссії вказаний статут є пер-
шим нормативним актом у сфері конкурсного про-
цесу. І у видозміненому вигляді він також лягає 
в основу наступних статутів. Але із цього приводу 
маємо певні зауваження. К. І. Малишев стосовно 
описаних Прусських трьох нормативно-правових 
актів зазначав: «В основі вказаних узаконень про 
конкурсне провадження лежить доктрина загаль-
нонімецького процесу» [2, c. 329]. Таким чином, 
це законодавство базувалося на теоретичній 
основі. До того ж науковець у своїй праці здійснює 
ґрунтовний аналіз Загальнопрусського судового 
статуту 1793 року, в якому зустрічається непоо-
диноке використання термінології з римського 
конкурсного процесу, зокрема це cessio bonorum 
та curator. Отже, можемо констатувати значний 
вплив римського права.

З огляду на описане виникає запитання:  
чи може вважатися прогресивним закон, у якому 
використовуються поняття давньоримського 
законодавства, а його основа полягає в теоретич-
ному вченні?
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Б. М. Поляков із цього приводу зазначає: 
«Класичний конкурсний процес бере свій початок 
у XVII ст. Зразком для німецьких держав слугу-
вали конкурсні закони Австрії та Пруссії. У Прус-
сії в 1722 р. був прийнятий іпотечний та конкурс-
ний статут, що в 1793 р. був замінений загальним 
судовим статутом» [4, c. 19].

Погоджуємось також із думкою Е. Таллера: 
«Математична точність німецьких документів 
нагадує точність римського права: там можна 
зустріти теорії, походження яких можна було б 
віднести до Риму, оскільки процедури класичних 
юрисконсультів точно імітуються. Проте це всьо-
го-на-всього стилізація, імітована з великою май-
стерністю та витонченістю» [5, с. 90].

Таким чином, доходимо висновку, що прогре-
сивність описаних вище нормативних актів полягає 
винятково в тому, що вони дають початок новому 
етапу розвитку німецького конкурсного процесу.

Перед тим як перейти до наступних норматив-
них актів, маємо зазначити про певну особливість 
статуту 1793 року.

Так, видається цікавим положення щодо миро-
вої угоди: «Мирова угода допускалась не між 
боржником та кредиторами, а між третьою осо-
бою та кредиторами. Тоді вважалося, що боржник 
не може запропонувати кредиторам більше, ніж 
є в конкурсній масі» [4, c. 19].

«На мирові пропозиції самого боржника не 
звертається жодної уваги, тому що він, на думку 
законодавця, не може запропонувати кредито-
рам більшої вигоди, ніж судовий поділ його маси 
за встановленим порядком. Тільки коли пропо-
зиція зроблена третьою особою та суд визнає її 
справедливою та вигідною для кредиторів, вона 
передається для обговорення на загальних зборах 
кредиторів, і рішення їх більшості вважається 
обов’язковим для меншості» [2, с. 335].

Отже, можна дійти висновку, що вказана пра-
вова конструкція скоріше являє собою не мирову 
угоду, а – угоду між інвестором та кредиторами 
боржника за участю суду.

Наразі слід перейти до інших нормативних 
актів Німеччини XVIII століття. Зокрема, досто-
вірно відомо про існування Баварського судового 
кодексу 1753 року (Codex juris bavarici judicarii), 
в якому частково містились норми, направлені на 
регулювання конкурсного процесу.

Г. Ф. Шершеневич зазначав: «Таке ж місце 
було відведене конкурсному процесу Баварським 
кодексом 1753 року, причому йому була приді-
лена особлива увага. Тут вперше положення про 
неспроможність поділяються на конкурсне право 
та конкурсний процес, на положення матеріаль-
ного та формального характеру» [1, с. 37].

Із приводу Баварського кодексу 1753 року 
цікаву думку має й Б. М. Поляков: «Так, у Бава-
рії за судовим уложенням 1753 р. конкурсне про-

вадження поділялося на приватне й загальне. 
І тільки при загальному провадженні виклика-
лися до суду всі кредитори. Заставні кредитори 
не мали привілеїв і належали до восьмої черги – 
нижче, ніж борги за баварське пиво» [4, c. 21].

До того ж у цьому нормативному акті були 
відображені положення інституту jus delendi. 
«Якби до майна не виявилося б покупців, то воно 
пропонується останньому кредитору із обов’язком 
задовольнити інших; у випадку відмови він втра-
чає право на участь у масі та майно передається 
передостанньому кредитору на тих самих умо-
вах…» [2, c. 392–393].

Можемо стверджувати, що вказаний інсти-
тут міцно закріпився у свідомості баварського 
суспільства, адже знаходить своє відображення 
і в наступному нормативному акті після Бавар-
ського статуту неспроможності (Bayerischer 
Gantordnung) 1616 року.

К. І. Малишев у своїй праці наводив думку 
В. Метермайєра про те, що положення вказаного 
кодексу «заслуговують уваги кожного освіченого 
юриста» [2, с. 391]. Однак, враховуючи описане 
вище, погодитись із такою позицією не видається 
можливим.

Окрім Баварського статуту, неодмінно маємо 
згадати ще й Гамбурзький, який вступає в дію 
теж у 1753 році, під назвою Der Stadt Hamburg 
Neue Falliten-Ordnung [6]. Таку назву можна 
перекласти, як Новий статут неспроможності 
міста Гамбурга. При цьому варто зазначити, 
що в ній використовується слово «falliten», яке 
є відмінком прикметника «fallit», котрий, своєю 
чергою, походить від італійського «fallito» [7]. 
Однак у цьому випадку використання такої тер-
мінології в назві нормативного акта ми можемо 
пов’язувати із тим, що у французькій мові неспро-
можність означає «faillite». Безумовно, що цей 
термін має італійське коріння, проте саме по собі 
його використання в назві німецького норматив-
но-правового акта свідчить про значний вплив 
французького права на німецьке законодавство 
про неспроможність.

К. І. Малишев зазначає про цікаву особливість 
цього статуту, яка стосується мирової угоди: «За 
думкою законодавця, мирова угода має забезпе-
чити кредиторам швидке та співрозмірне задово-
лення, так, що якби прості кредитори отримали 
по 20%, то старші іпотечні кредитори повинні 
отримати 40%, а молодші – 30%» [2, с. 406].

Також зазначений науковець вказує на дію різ-
них типів банкрутів (адже цей статус передбачає 
три можливі випадки): «Такі злісні банкрути під-
лягають тяжким покаранням і відповідають перед 
кредиторами по всій суворості закону. Банкрути 
необережні підлягають різним обмеженням у пра-
вах, а якщо не в змозі будуть виплатити кредито-
рам у конкурсі відомий відсоток боргу (простим 
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кредиторам – 40%, іпотечним старшим – 80%, 
молодшим – 60%, – прим. авт.), то підлягають, 
більше того, тюремному ув’язненню на визна-
чений термін, і в будь-якому випадку зобов’язу-
ються задовольнити вимоги кредиторів повністю, 
коли їхні справи прийдуть до кращого становища. 
І навпаки, боржник, який розорився через збіг 
нещасних обставин, віддає кредиторам те майно, 
яке в нього ще залишилось, і після того повністю 
звільняється від усіх своїх боргів, які існували до 
відкриття конкурсу» [2, с. 407].

Взагалі про виокремлення декількох видів 
боржників тогочасний законодавець зазначає ще 
в передмові. При цьому одразу прослідковуються 
налаштованість та ставлення до кожної групи.

Зрештою, маємо зазначити, що, аналізуючи 
статут неспроможності міста Гамбурга, доходимо 
висновку, що в ньому наявні риси, притаманні 
науковим працям, а мовні звороти, які в ньому 
використовуються, доволі незвично бачити в нор-
мативному акті.

Також, говорячи про нормативні акти Німеч-
чини XVIII століття, неможливо не згадати про 
Саксонський закон 1766 року. Особливістю цього 
статуту є те, що він проіснував аж до вступу в силу 
першого загальнонімецького нормативного акта, 
спрямованого на регулювання конкурсного про-
цесу, – Konkursordnung, 1877 року [8]. «Саксон-
ське конкурсне законодавство 1766 р. проіснувало 
до повного об’єднання Німеччини. Тут простежу-
ється прокредиторська спрямованість конкурсного 
процесу. Так, незважаючи на те, що боржник уклав 
із кредиторами мирову угоду, яка передбачала про-
щення частини боргів, він згодом був зобов’язаний 
у разі поліпшення господарських справ оплатити 
кредиторам «прощену» частину боргу» [4, c. 21].

«Більш детальні правила були встановлені 
законом від 20 грудня 1766 р., дія якого продов-
жується і в теперішній час (1871 – рік опублі-
кування праці, – прим. авт.), хоча за окремими 
питаннями конкурсного права та провадження із 
плином часу настали важливі зміни» [2, с. 400].

З огляду на останню позицію маємо зазначити, 
що таке тривале існування закону 1766 року є не 
наслідком його бездоганності (адже в подальшому 
до нього вносилися зміни), а скоріше відсутністю 
потреби в переробленні законодавства, оскільки 
місцеву владу влаштовував наявний стан речей.

Висновки. Дослідивши правове регулювання 
німецького конкурсного процесу в XVIII столітті, 
слушно вказати про такі висновки.

Аргументовано, що в XVIII ст. на території 
Німеччини питання із регулюванням конкурс-
ного права та процесу було дійсно актуальним. 

Почало з’являтися багато нормативних актів, 
які цілковито або частково були присвячені вка-
заному питанню. Констатовано, що кожен місце-
вий акт був наділений певними місцевими осо-
бливостями. 

Встановлено, що в Пруссії Статут 1722 року 
(Hypotheken- und Konkursordnung) був першим 
нормативно-правовим актом, який регулював 
конкурсний процес, у якому використовувалися 
поняття давньоримського законодавства, а його 
основа полягає в теоретичному вченні, що свід-
чить про значний вплив римського права.

Обґрунтовано, що закріплена у Статуті 
1793 року Пруссії (Allgemeine Gerichtsordnung 
für die Preuüischen Staaten) мирова угода за своєю 
природою була угодою між інвестором та кредито-
рами боржника за участю суду.

Виявлено, що Баварський судовий кодекс 
(Codex juris bavarici judicarii) 1753 року частково 
закріплював норми, присвячені регулюванню 
конкурсного процесу, а також у ньому були відо-
бражені положення інституту jus delendi, який 
передбачався ще Баварським статутом неспро-
можності (Bayerischer Gantordnung) 1616 року.

Встановлено, що Саксонський закон 1766 року 
мав прокредиторське спрямування та проіснував 
до вступу в силу першого спеціального загально-
німецького нормативно-правового акта, присвя-
ченому конкурсному процесу, Konkursordnung 
1877 року.
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Анотація

Поляков Р. Б. Правове регулювання конкурсного 
процесу Німеччини у XVIII столітті. – Стаття.

У статті розглянуто правове регулювання конкурс-
ного процесу Німеччини у XVIII столітті. Автором наго-
лошується, що для ефективного реформування конкур-
сного законодавства України, яке наразі здійснюється, 
необхідно використовувати зарубіжний досвід еконо-
мічно високорозвинених країн, до яких слід відносити 
Німеччину. Низка інститутів сучасного конкурсного 
процесу цієї країни історично були сформовані ще в 
XVIII ст. і закріплені у законодавчих актах колишніх 
тоді німецьких держав. При цьому зміст конкурсного 
процесу безпосередньо залежав від економічного і соці-
ального розвитку тієї чи іншої німецької держави.

Відзначено, що саме у цей період відбувається зна-
чний розвиток правового регулювання конкурсних 
відносин, що пов’язано із прийняттям низки місцевих 
нормативних актів, направлених, зокрема, й на регу-
лювання конкурсного процесу. У свою чергу, кожен 
місцевий акт був наділений певними місцевими осо-
бливостями.

Встановлено, що в Пруссії Статут 1722 року 
(Hypotheken- und Konkursordnung) був першим нор-
мативно-правовим актом, який регулював конкурсний 
процес, у якому використовувалися поняття давньо-
римського законодавства, а його основа полягає в тео-
ретичному вченні, що свідчить про значний вплив рим-
ського права.

Обґрунтовано, що закріплена у Статуті 1793 року 
Пруссії (Allgemeine Gerichtsordnung für die Preußi-
schen Staaten) мирова угода за своєю природою була 
угодою між інвестором та кредиторами боржника за 
участю суду.

Виявлено, що Баварський судовий кодекс (Codex 
juris bavarici judicarii) 1753 року частково закріплював 
норми, присвячені регулюванню конкурсного процесу, 
а також у ньому були відображені положення інсти-
туту jus delendi, який передбачався ще Баварським 
статутом неспроможності (Bayerischer Gantordnung) 
1616 року.

Встановлено, що Саксонський закон 1766 року мав 
прокредиторське спрямування та проіснував до вступу 
в силу першого спеціального загальнонімецького нор-
мативно-правового акта, присвяченому конкурсному 
процесу, Konkursordnung 1877 року.

Ключові слова: боржник, кредитор, конкурсний 
процес, мирова угода, неспроможність.

Summary

Poliakov R. B. The legal regulation of the competitive 
process in Germany in the 18th century. – Article.

The article examines the legal regulation of the 
competitive process in Germany in the 18th century. 
The author emphasizes that for the effective reform of 
the competition legislation of Ukraine, which is currently 
being carried out, it is necessary to use the foreign 
experience of economically highly developed countries, 
among which Germany should be included. A number of 
institutions of the modern competitive process of this 
country were historically formed in the 18th century and 
enshrined in the legislative acts of the former German 
states. At the same time, the content of the competitive 
process directly depended on the economic and social 
development of one or another German state.

It was noted that it was during this period that 
a significant development of the legal regulation of 
competitive relations took place, which was connected 
with the adoption of a number of local normative acts 
directed, in particular, to the regulation of the competitive 
process. In turn, each local act was endowed with certain 
local characteristics.

It was established that in Prussia, the Statute of 
1722 (Hypotheken- und Konkursordnung) was the first 
normative legal act that regulated the competition 
process, which used the concepts of the ancient Roman 
law, and its basis lies in theoretical teaching, which shows 
the significant influence of the Roman law.

It is substantiated that enshrined in the Prussian 
Statute of 1793 (Allgemeine Gerichtsordnung für die 
Preußischen Staaten) the amicable agreement was by 
its nature an agreement between the investor and the 
debtor's creditors with the involvement of the court.

It was found that the Bavarian Judicial Code  
(Codex juris bavarici judicarii) of 1753 partly fixed 
the norms dedicated to the regulation of the compe- 
titive process, and it also reflected the provisions 
of the jus delendi institution, which was foreseen 
by the Bavarian Insolvency Statute (Bayerischer 
Gantordnung) of 1616.

It was established that the Saxon law of 1766 had 
a pro-creditor orientation and lasted until the entry 
into force of the first German-wide specialized 
legal act dedicated to the competition process, 
the Konkursordnung of 1877.

Key words: debtor, creditor, competitive process, 
the amicable agreement, insolvency.
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КОНЦЕСІЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Постановка проблеми. Станом на вересень 
2022 року з початку війни в Україні зруйновано 127 
та пошкоджено 826 закладів охорони здоров’я [1]. 
Залучення приватної сторони може сприяти відбу-
дові та оптимізації медичної мережі. Кабінет Міні-
стрів України зазначив, що сфера охорони здоров’я 
є однією з найефективніших для державно-при-
ватного партнерства (далі – «ДПП») [2, ст. 11]. 

Концесія як модель ДПП є потенційно потуж-
ними інструментом для залучення інвестицій та 
досвіду приватного сектора з метою досягнення 
цілей сектору охорони здоров’я, що може мати сут-
тєвий вплив на ефективність та результативність 
надання медичної допомоги в закладах охорони 
здоров’я у середньостроковій або довгостроко-
вій перспективі. У той же час концесія є склад-
ною структурою, на яку впливають законодавчі 
та політичні особливості. Враховуючи невелику 
кількість концесій у медичній галузі в Україні та 
затребуваність моделі у майбутньому, необхідно 
дослідити особливості та проблемні аспекти кон-
цесійної моделі у цій сфері. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пра-
вові питання концесій в Україні досліджували 
М.М. Бахуринська, О.І. Вікарчук, О.М. Вінник, 
Л.М. Гончарук, О.М. Григоров, О.А. Медвєдєва, 
В.В. Поєдинок та інші. Концесії у сфері охорони 
здоров’я розглядалися переважно в економічній 
площині в порівнянні з іншими формами ДПП 
(Д.В. Турчак, Ю.В. Шевчук, Л.Р. Криничко та 
інші), що зумовлює необхідність юридичного 
дослідження.

Метою статті є визначення особливостей конце-
сії у сфері охорони здоров’я в Україні. До завдань 
віднесено наступні: здійснити класифікацію 
медичних концесій; визначити бар’єри для реа-
лізації концесій у сфері охорони здоров’я; надати 
рекомендації для розвитку медичної концесійної 
моделі ДПП в Україні. Об’єктом дослідження 
є комплекс суспільних відносин, що виникають під 
час концесійної діяльності, а предметом – медична 
концесія. Методологічною основою дослідження 
є система загальнонаукових та спеціальних мето-
дів наукового пізнання, зокрема діалектичний, 
формально-логічний та порівняльно-правовий. 

Виклад основного матеріалу. 
Міжнародний досвід. ДПП, включаючи конце-

сії, достатньо поширені у сфері охорони здоров’я. 

Група Світового банку вказує, що найпоширеніші 
проекти – «змішані», які стосуються будівництва 
або реконструкції, експлуатації та надання медич-
них послуг [3, с. 7]. Успішні приклади включають, 
зокрема, концесії в Албанії (фінансування, будів-
ництво або реконструкція та управління мережею 
18 лабораторій на 10 років) [4, ст. 2], Індії (фінан-
сування, експлуатація та обслуговування радіоло-
гічного обладнання на 10 років) [5, ст. 2] та Пор-
тугалії (проектування, будівництво, експлуатація 
та обслуговування лікарень на 30 років та надання 
медичних й інших послуг на 10 років [6, ст. 26]. 

Аналіз міжнародної практики з вищенаведе-
них та інших джерел [7] дозволяє визначити: 

1) Найпоширеніші причини «неуспішності» 
концесійних медичних проектів:

 – відсутність особливостей законодавства ДПП 
в сфері охорони здоров’я або інші законодавчі не-
доліки, як-от невизначеність вимог та очікувань 
сторін (Чилі, Португалія);

 – громіздка процедура (Франція, Чилі);
 – необґрунтовано високі витрати на проект 

(Швеція, Мексика);
 – політичні перешкоди, відсутність прозорості 

та демократичної відповідальності щодо процесу 
(Швеція, Мексика, Перу);

 – нераціональне розташування закладів, що 
має наслідком низьку заповненість або недостат-
ню кількість медичних спеціалістів (Мексика);

 – відсутність спроможності та досвіду місцево-
го самоврядування (Індія).

2) Класифікувати концесії за ступенем ризику 
(низький та високий), тривалістю (коротко- та 
довгострокові) та об’єктом (відповідний спектр 
послуг та (або) будівництво, реконструкція, 
фінансування, управління тощо).

Український досвід. Серед переваг ДПП Мініс-
терство охорони здоров’я України виділяє: збе-
реження майна у комунальній/державній влас-
ності; передачу новостворених та придбаних 
в рамках ДПП об’єктів у державну/комунальну 
власність; підвищення якості медичних послуг 
[8, с. 21]. Пропонуємо доповнити список можли-
вістю довгострокового бюджетного планування 
у зв’язку з нещодавніми законодавчими змінами 
(Законопроект №5090), що дозволяє гарантувати 
отримання концесіонером коштів за надані грома-
дянам послуги. 
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В Україні концесії хоча й залишаються найпо-
ширенішою моделлю ДПП, проектів у сфері охо-
рони здоров’я лише два [9]: будівництво діагнос-
тичного центру на території центральної районної 
лікарні на 49 років та створення та управління 
Центром малоінвазивної хірургії на 25 років. 
Чому так небагато?

На перший погляд, фундаментальною пере-
шкодою є заборона скорочення мережі держав-
них та комунальних закладів охорони здоров’я як 
конституційне положення, деталізоване в Законі 
України «Основи законодавства України про охо-
рону здоров'я». Аналіз судової практики (Поста-
нови Верховного Суду у справах № 243/5868/17 
від 24 червня 2020 року, № 405/9005/16-а 
(2-а/405/277/16) від 11 червня 2020 року, 
№ 822/1735/18 від 16 вересня 2020 року тощо) 
дозволяє стверджувати, що мережа закладів 
охорони здоров'я не може залишатися сталою, 
а припинення закладу охорони здоров'я з про-
довженням його функціонування у формі іншої 
юридичної особи, реорганізація та перепрофілю-
вання зі збереженням функцій, обсягу медичних 
послуг за певним профілем, кількісного і якісного 
складу медичного персоналу не є скороченням 
мережі. Варто віддавати перевагу змісту над фор-
мою, в якій продовжуватиме існувати конкретний 
заклад та враховувати мету (зокрема, підвищення 
рівня та стандартів надання медичних послуг). 
Отже, концесія закладів охорони здоров’я не забо-
ронена, однак доцільно розробити рекомендації 
щодо процедури її здійснення.

Крім того, часто до недоліків такого виду кон-
цесії відносять конституційні обмеження щодо 
оплати медичних послуг та обмежену можливість 
надавати платні послуги [10, с. 3]. Зазначимо, 
що чинне законодавство визначає перелік плат-
них медичних послуг, які надаються в держав-
них і комунальних закладах охорони здоров’я, 
водночас не містить відсоткового співвідношення 

або інших обмежень щодо обсягу платних послуг. 
Однак, таке обмеження може бути необхідним 
з врахуванням балансу інтересів публічної і при-
ватної сторін, а також пацієнтів.

Отже, виокремлюємо наступні причини, що 
перешкоджають розвитку концесійної моделі 
ДПП у сфері охорони здоров’я в Україні:

 – недосконалість правового регулювання 
у сфері концесій та охорони здоров’я (складні кон-
курсна процедура та процес оформлення дозвіль-
них документів; необхідність перегляду термінів; 
застарілі галузеві стандарти тощо);

 – відсутність методології чи рекомендацій для 
концесій в медичній сфері;

 – відсутність успішної вітчизняної галузевої 
практики, спеціалістів та програм щодо концесій-
них проектів;

 – неефективна медична інфраструктура (над-
лишок лікарень і недостатня кількість закла-
дів первинної медичної допомоги та діагностики 
[11, с. 1]);

 – корупційні ризики та відсутність узгодженої 
галузевої політики.

Законодавчі ініціативи. Українське законо-
давство про ДПП та концесії було суттєво оновлено 
у 2019 році. Особливостей регулювання для медич-
ної сфери не передбачено. Наразі в Україні вперше 
розробляється законопроект щодо особливостей 
концесій у галузі охорони здоров’я [12], до пере-
ваг якого віднесемо: спрощена процедура медич-
ної концесії; заборона дискримінації концесіонера 
під час розподілу фінансування за державними 
бюджетними програмами; вдосконалений порядок 
передачі ліценцій (концесіонер може здійснювати 
медичну діяльність на підставі ліцензій закладу 
охорони здоров'я до закінчення строку їх дії).

Водночас, на нашу думку, ряд нововведень 
щодо концесії у медичній сфері нівелює гнучкість 
концесійного механізму та потребує доопрацю-
вання (табл. 1). 

Таблиця 1
Ініціативи щодо медичних концесій

Запропоноване положення Коментарі

Об’єктом концесії може бути виключно майно 
багатопрофільної лікарні.

Звуження об’єктів, які варіюються від допоміжних послуг 
(як громадське харчування) до комплексних (будівництво 
та управління лікарнями) [13, с. 67]. 

Строк концесії – виключно 30 років. Економічно обгрунтованими можуть бути інші строки.
Типові техніко-економічного обґрунтування та 
договір концесії у сфері охорони здоров’я.

Виключає можливість втілення ефективних напрацювань 
приватної сторони.

Проведення повторного аукціону із зниженням 
ціни на 50%. 

Надання значних фінансових переваг потенційному конце-
сіонеру.

Одноразова фіксована плата від концесіонера. Обмежує застосування інших форм концесійних платежів.

Розрахунок інвестицій здійснюється на підставі 
кількості ліжко-місць. Не змінює стан економічно неефективних закладів.

Обов’язковий трудовий договір із медичними пра-
цівниками та 150% заробітної плати.

Може знизити інвестиційну привабливість (наприклад, у 
випадку зміни вимог до посад).

Джерело: розроблено автором



50 Прикарпатський юридичний вісник

Крім того, на розгляді Парламенту знахо-
диться законопроект, направлений на спрощення 
механізму ДПП (зокрема, необов’язковість ТЕО 
для невеликих проектів) [14], що проект потребує 
обґрунтування та  узгодження із чинним законо-
давством.

Висновки і пропозиції. Концесії у сфері охо-
рони здоров’я доцільно класифікувати за ступе-
нем ризику, тривалістю та об’єктом.

Основними перешкодами для реалізації медич-
них концесій у міжнародній практиці та в Укра-
їні є відсутність ефективного правового регулю-
вання, досвіду та належної підготовки проектів. 

Для успішного функціонування концесійної 
моделі ДПП у сфері охорони здоров’я необхідно: 
1) розробити рекомендації для медичних концесій 
(з визначенням ознак скорочення мережі держав-
них та комунальних закладів охорони здоров’я та 
допустимого обсягу платних медичних послуг); 
2) у випадку законодавчого закріплення особли-
востей медичної концесії в Україні доопрацювати 
наявні ініціативи з врахуванням гнучкості конце-
сійного механізму.
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Анотація

Студенець І. С. Концесія у сфері охорони здо-
ров’я. – Стаття.

У статті надано комплексний аналіз медичної кон-
цесії. Концесія зруйнованих або пошкоджених внаслі-
док війни закладів охорони здоров’я може стати дієвим 
механізмом для відновлення України. Метою статті є 
визначення особливостей концесійного моделі держав-
но-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я. 
Використано загальнонаукові та спеціальні методи 
пізнання, а саме діалектичний, формально-логічний та 
порівняльно-правовий. 

У статті висвітлено успішні та негативні приклади 
концесійних медичних проектів на міжнародній арені. 

Досліджено чинне нормативне регулювання та 
законодавчі ініціативи щодо концесій у сфері охорони 
здоров’я в Україні. Виділено нововведення, що потре-
бують доопрацювання з врахуванням гнучкості конце-
сійного механізму державно-приватного партнерства.

Проаналізовано переваги та перешкоди вітчизня-
ної концесійної моделі у сфері охорони здоров’я з вра-
хуванням актуальної судової практики. Основними 
перешкодами для реалізації концесій у сфері охорони 
здоров’я у міжнародній практиці та в Україні визна-
чено відсутність ефективного правового регулювання, 
досвіду та належної підготовки концесій. 

Обґрунтовано, що конституційні положення щодо 
заборони скорочення мережі державних та комуналь-
них закладів охорони здоров’я та обмеження щодо 
платних послуг не перешкоджають реалізації конце-
сійних проектів. Пропонується розробити рекомен-
дації для концесій в сфері охорони здоров’я з визна-
ченням ознак скороченням мережі закладів охорони 
здоров’я та допустимого обмеження обсягу платних 
медичних послуг.
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Запропоновано класифікувати медичні концесії 
за ступенем ризику (низький та високий), тривалістю 
(коротко- та довгострокові) та об’єктом (відповідний 
спектр послуг та (або) будівництво, реконструкція, 
фінансування, управління).

Ключові слова: концесія, державно-приватне парт-
нерство, медична концесія, охорона здоров’я.

Summary

Studenets I. S. Concession in healthcare. – Article.
The article provides a comprehensive analysis of the 

medical concession. The concession of healthcare facilities 
destroyed or damaged may be an effective mechanism 
for the Ukrainian recovery after war. The purpose of 
the article is to determine the features of the concession 
model of public-private partnership in the healthcare. To 
achieve the goal, general scientific and special methods of 
cognition are used, namely dialectical, formal-logical and 
comparative-legal.

The article highlights successful and negative examples 
of concession medical projects in the international arena.

The current legal framework and initiatives regarding 
healthcare concessions in Ukraine have been studied. 

Innovations to be refined, considering the flexibility of 
the concession mechanism of public-private partnership, 
are identified.

The advantages and barriers for the Ukrainian 
concession model in healthcare are analyzed according 
to the current court practice. The main obstacles to 
the implementation of healthcare concessions are lack 
of effective legal framework, experience and proper 
preparation of concessions.

It is substantiated that the constitutional provisions 
on the prohibition of reducing the network of state and 
municipal healthcare institutions and restrictions on paid 
services do not prevent the implementation of concession 
projects. It is proposed to develop recommendations for 
concessions in healthcare sector with types of reducing the 
healthcare facilities’ network and permissible limitation 
of paid medical services.

It is proposed to classify medical concessions according 
to the degree of risk (low and high), duration (short- 
and long-term) and object (range of services and (or) 
construction, reconstruction, financing, management).

Key words: concession, public-private partnership, 
medical concession, healthcare.
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ЗНАЧЕННЯ ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ СУДДІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ 
У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД

Актуальність теми. Відповідно до ч. 1 ст. 2 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 
від 02.06.2016 р. № 1402-VIII (далі – Закон «Про 
судоустрій і статус суддів» [1] завданням суду 
є забезпечення кожному реалізації права на спра-
ведливий суд, а також поваги до інших суб’єк-
тивних прав і свобод, гарантованих національ-
ним законодавством. Для цього утворено систему 
судоустрою як єдину систему судів України (ст. 3 
вказаного Закону). Отже, залишаються актуаль-
ними положення, висловлені ще К.В. Гусаровим, 
що правосуб’єктність судових органів виявля-
ється у їх компетенції, що здійснюється через 
реалізацію повноважень суду [2, с. 213-215]. 
На думку О.М. Пасенюка, значення адміністра-
тивного судочинства у сучасній політичній та 
правовій системі полягає у наступному: стабі-
лізуючий вплив щодо національної політичної 
системи; є вагомою гарантією недопущення узур-
пації влади, оскільки забезпечується судовий 
контроль щодо актів суб’єктів публічної влади; 
неприпустимість зниження ефективності адмі-
ністративного судочинства внаслідок внесення 
законодавчих змін; можливість безпосереднього 
застосування норм Конституції України якщо 
це зумовлено необхідністю захисту суб’єктивних 
прав та свобод; забезпечення правового характеру 
актів суб’єктів владних повноважень через засто-
сування адміністративними судами практики 
ЄСПЛ [3, с. 34]. Таким чином позиція, вислов-
лена М.Б. Гарієвською, що дискреційні повнова-
ження суду можуть існувати та реалізовуватись 
виключно в межах його компетенції, його визна-
чених законодавством повноважень [4, с. 38], 
актуальна й щодо адміністративного судочинства.

Огляд останніх досліджень і публікацій. Серед 
найближчих за тематикою наукових досліджень 
доцільно вказати: дискреційні повноваження 
суду при розгляді цивільних справ у суді першої 
інстанції (Гарієвська М.Б., 2016 р.); Дискреційні 
повноваження судді у кримінальному судочинстві 
як один із видів корупційних ризиків судової сис-

теми України (Петрова А.С., 2017 р.) [5]; суб’єкти 
цивільного процесуального права (Рябченко 
Ю.Ю., 2018 р.) [6]; втручання адміністративного 
суду в розсуд суб’єкта публічної адміністрації 
(Панова Г.В., 2017 р.) [7] та деякі інші. Водночас, 
окреслена у статті проблематика розглядається 
або у галузевому контексті, або фрагментарно. 

Метою статті є розкриття значення дискреці-
йних повноважень судді адміністративного суду 
у реалізації права на справедливий суд, форму-
лювання пропозицій щодо вдосконалення націо-
нального адміністративного процесуального зако-
нодавства. 

Основний матеріал. У спорі із суб’єктом публіч-
ної влади приватна особа потребує додаткових 
гарантій реалізації своїх прав, свобод та законних 
інтересів. Саме це зумовило утворення адміністра-
тивного судочинства як судової спеціалізації. Осо-
бливостями (відмінностями) адміністративного 
судочинства наводяться: презумпція правомір-
ності вимог позивача, що зумовлює покладення на 
відповідача обов’язку доказування правомірності 
своєї позиції (у справах щодо оскарження актів 
суб’єктів публічної влади); повноваження адміні-
стративного суду щодо виходу за межі позовних 
вимог за своєю ініціативою якщо це необхідно для 
повного захисту суб’єктивних прав, свобод, закон-
них інтересів; ініціатива суду щодо з’ясування 
фактичних обставин справи; заборона відмови 
у здійсненні правосуддя з мотивів відсутності чи 
неналежної якості законодавства, що регулює 
спірні правовідносини [8, с. 20]. Попри вислов-
лення цієї позиції у 2012 році вона продовжує зали-
шатись актуальною й сьогодні. Так, відповідно до 
ч. 2 ст. 77 КАС України, у справах про протиправ-
ність актів суб’єкта публічної влади обов’язок 
доказування правомірності акту покладається на 
відповідача. Відповідно до ч. 2 ст. 9 КАС України, 
адміністративний суд може вийти за межі позов-
них вимог, якщо це необхідне для забезпечення 
ефективного захисту суб’єктивних прав, сво-
бод, законних інтересів. Відповідно до ч. 4 цієї ж 
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статті, адміністративний суд з власної ініціативи 
вживає заходи, необхідні для з’ясування обста-
вин справи, в тому числі – щодо витребування 
доказів. У главі 1 розділу 1 КАС України відсутні 
положення щодо засад пропорційності розгляду 
справи, які наявні у ЦПК України (ст. 11 ЦПК 
України) та вимагають від суду у цивільних спра-
вах визначати порядок розгляду справи з ураху-
ванням зокрема: завдань цивільного судочинства, 
забезпечення балансу приватних та публічних 
інтересів, значення справи для сторін, розмір судо-
вих витрат на вчинення процесуальних дій тощо. 

Термін «мотиви» означає підставу, привід, 
причину певної дії або вчинку [9, с. 692]. Вказане 
значення застосовується і щодо мотивів, які наво-
дяться адміністративним судом при постанов-
ленні ухвали (п. 3 ч. 1 ст. 248 КАС України). 

Відсутність прямого закріплення засади пропо-
рційності в адміністративному судочинстві зумов-
лена пріоритетом прав людини, обов’язком суду 
діяти активно якщо це необхідно для їх захисту. 
Тому чинники реалізації дискреційних повнова-
жень адміністративного суду при вирішенні про-
цесуальних питань мають визначатись на основі 
положень, сформульованих М.Б. Гарієвською 
щодо критеріїв реалізації дискреційних повнова-
жень суду першої інстанції у цивільних справах, 
з урахуванням наведених особливостей адміні-
стративного судочинства як судової спеціалізації.

Концепція дискреційних повноважень суду 
у адміністративному судочинстві є такою, що 
активно розвивається, а тому окремі її еле-
менти розкриті не повною мірою. Так, у галу-
зевій науковій літературі не приділено достат-
ньої уваги питанню: чи можуть дискреційні 
повноваження адміністративного суду реалізо-
вуватись виключно за його ініціативою, або ж 
вони мають реалізовуватись виключно за іні-
ціативою заінтересованого учасника судового 
процесу, або можливі обидва варіанти. Так,  
М.Б. Гарієвська, опрацьовуючи проблематику 
поняття та обсягу дискреційних повноважень 
суду при розгляді цивільних справ у першій 
інстанції, доходить висновку, що ті дискреційні 
повноваження, які кореспондуються з процесу-
альними правами конкретного учасника справи, 
вчиняються виключно за ініціативою зазна-
чених учасників (наприклад, повноваження 
щодо поновлення чи продовження процесуаль-
них строків), а інші дискреційні повноваження 
можуть реалізовуватись і за ініціативою суду 
[4,  с. 41]. Позитивною рисою підходу дослід-
ниці є зясування зв’язку повноважень суду із 
процесуальними правами учасників справи, реа-
лізація яких має забезпечуватись судом. Водно-
час, активний характер компетенції адміністра-
тивного суду щодо забезпечення вказаних прав 
зумовлює уточнення позиції вченої. 

О.І. Сеньків, надаючи авторське визначення 
судового розсуду у адміністративному судочин-
стві, визначає його як передбачену законом мож-
ливість суду обирати найбільш оптимальний 
варіант рішення серед кількох альтернативних 
варіантів [10, с. 175]. Така точка зору відпові-
дає типології дискреційних повноважень суб’єк-
тів публічної влади, що визначається Е. Zeller, 
Р. Куйбідою та Р. Мельником, що передбачає 
можливості вказаного суб’єкта обирати не тільки 
власне найоптимальніший варіант рішення, дії, 
але й обирати: чи вчиняти дію взагалі, або  ж 
обрати пасивну форму поведінки [11, р. 6]. 

В.Г. Перепелюк, у контексті визначення 
поняття судової справи в адміністративному 
судочинстві, зауважує про такий аспект судової 
справи, як проходження спором про право етапів 
судового процесу, розгляд спору про право судом 
[3, с. 74-75]. Відповідно до ч. 4 ст. 9 КАС України, 
суд вживає усіх  заходів, визначених законом, для 
з’ясування обставин справи, в тому числі за влас-
ною ініціативою. Тому бездіяльність суду може 
бути причиною порушення значної кількості про-
цесуальних прав учасників справи.

Справедливість є головним критерієм вико-
нання завдань адміністративного судочинства, 
поряд із неупередженістю та своєчасністю (ч. 1 
ст. 2 КАС України). Необхідно погодитись із пози-
цією М.М. Гімона, що категорія справедливості 
має базовий характер для права на справедливий 
суд. Вчений виокремлює принцип справедливості 
адміністративного судочинства, що базується на 
загальноправовому змісті принципу справедли-
вості. Не висловлюючись щодо конкретних поло-
жень змісту принципу справедливості адміністра-
тивного судочинства, вчений фактично стверджує 
про необхідність реалізації у адміністративному 
судочинстві комплексного змісту загально право-
вого принципу справедливості. Визнається родове 
значення принципу справедливості щодо права на 
справедливий суд як в об’єктивному, так і в суб’єк-
тивному розумінні. У цьому контексті вказується 
про три рівні існування норм про справедливість: 
міжгалузевий зміст справедливості, який виді-
ляється в межах суспільних наук; міжгалузевий 
зміст справедливості в межах відправлення право-
суддя в цілому (критеріями справедливості висту-
пають, насамперед, положення ЄКПЛ); галузевий 
рівень, що враховує особливості зокрема, адміні-
стративного судочинства як судової спеціалізації. 
Виділяються такі складові права на справедливий 
суд у адміністративному судочинстві, як: розумні 
строки розгляду справи; доступність адміністра-
тивного судочинства; рівність учасників справи 
у процесуальних правах; забезпечення змагаль-
ності судового процесу; забезпечення апеляцій-
ного оскарження. Зазначені висновки отримані за 
результатами опрацювання проблематики реалі-
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зації права на справедливий суд у адміністратив-
ному судочинстві. [12, с. 63-69, 70-71, 192, 193]. 

Отже, можливо виділити змістовні та фор-
мальні критерії права на справедливий суд у адмі-
ністративному судочинстві як основної цінності, 
що реалізується через застосування дикреційних 
повноважень адміністративного суду. Змістовними 
критеріями виступають положення про справед-
ливість, які існують на трьох рівнях: міжгалузеві 
суспільні науки; положення про справедливість, 
спільні для всіх процесуальних галузей права; 
положення про справедливість, зумовлені особли-
востями адміністративного судочинства як судової 
спеціалізації. Положення ж, виділені М.М. Гімо-
ном стосовно доступності адміністративного судо-
чинства, рівності учасників справах у процесуаль-
них правах та інші наведені положення постають 
критеріями формального характеру. Водночас, 
між змістовними та формальними критеріями 
існує тісний взаємозв’язок. Адже кожен формаль-
ний критерій має застосовуватись з урахуванням 
як загальносуспільних, так і загально процесуаль-
них положень про справедливість. 

Правосвідомість судді є визначальним чинни-
ком формування переконання суду як передумови 
реалізації дискреційних повноважень при роз-
гляді й вирішенні адміністративної справи. Уяв-
лення судді про правовий зміст категорії «спра-
ведливість» виступають основою для розуміння 
норм адміністративного матеріального та проце-
суального права, які передбачають застосування 
дискреційних повноважень. Проблема справед-
ливості як об’єкту судового правозастосування 
в адміністративних справах обумовлена необхід-
ністю поєднання справедливого вирішення спору 
та дотримання вимог справедливості, зокрема 
у справах про оскарження актів суб’єктів публіч-
ної влади [12, с. 192]. Вказана проблема актуальна 
як для вирішення справи в цілому, так і для вирі-
шення процесуальних питань із застосуванням 
дискреційних повноважень. Основою для її вирі-
шення є ідея, закладена в основу запровадження 
обмежень конституційних прав та свобод: міні-
мальне втручання у право або свободу, що обмежу-
ються, а також неприпустимість сутнісної зміни 
такого права або свободи. Зазначена ідея отри-
мала своє закріплення ще у 2016 році у рішенні 
Конституційного Суду України від 01.06.2016 р. 
№ 2-рп/2016 [13], але є актуальною й сьогодні. 
Таким чином, можливість судді адміністра-
тивного суду застосовувати судовий розсуд при 
розгляді та вирішенні адміністративної справи 
є засобом, що дозволяє оптимально поєднувати 
вимоги справедливого вирішення розгляду та 
вирішення спору загалом та вимоги справедливо-
сті при розгляді та вирішенні окремих категорій 
адміністративних справ, зокрема – у справах про 
оскарження актів суб’єктів публічної влади.

Формальні критерії права на справедливий 
суд у адміністративному судочинстві (доступність 
адміністративного судочинства, рівність учасни-
ків справи у процесуальних права, забезпечення 
змагальності судового процесу, забезпечення 
апеляційного оскарження) мають комплексний 
характер, оскільки кожен критерій передбачає: 
комплекс чітко визначених цінностей; систему 
засобів їх досягнення; формалізовану визначе-
ність у значному масиві норм КАС України. Крім 
того, зміст усіх зазначених формальних крите-
ріїв, як правило, не вичерпується положеннями 
КАС України та Конституції України, а закріпле-
ний і у положеннях міжнародних договорів, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, насамперед – Конвенції про захист прав 
людини та основоположних свобод. В умовах 
окресленої комплексності правового регулювання 
формальних критеріїв права на справедливий суд 
у адміністративному судочинстві вичерпне визна-
чення меж та обсягів застосування повноважень 
адміністративного суду щодо будь-якої процесу-
альної ситуації у нормах КАС України є пробле-
матичним. Водночас, міжнародним договорам 
притаманний рамковий характер, оскільки в них 
закріплюються, у першу чергу, певні орієнтири 
для розвитку національного законодавства. 

Іманентною ознакою адміністративної юрис-
дикції є публічно-правовий спір, що виникає 
у особливій сфері – функціонування суб’єктів 
публічної влади. Верховний Суд, за результатами 
опрацювання проблематики публічного порядку 
держави як «перешкоди» виконанню рішення 
міжнародного комерційного арбітражу, пропо-
нує розуміти публічний порядок як правопорядок 
держави, сукупність визначених принципів та 
засад, що складають основу існуючого у державі 
ладу (мають пряме відношення до незалежності 
держави, її цілісності, недоторканності та само-
стійності, основних конституційних прав, сво-
бод, гарантій тощо). Публічний порядок охоплює 
собою: фундаментальні засади та принципи пра-
восуддя та моралі у державі, які вона має намір 
захистити; правила, що забезпечують основні 
політичні, соціальні, економічні державні інте-
реси; обов’язок держави дотримуватись своїх 
зобов’язань перед суб’єктами міжнародного права 
[14]. Таким чином, реалізація формальних кри-
теріїв права на справедливий суд, закріплених 
у міжнародних договорах,  не повинна суперечити 
національному публічному порядку та призво-
дити до дестабілізації діяльності суб’єктів публіч-
ної влади та національної правової системи.

Проведене дослідження надає підстави для 
таких висновків. 

Реалізація дискреційних повноважень адмі-
ністративним судом є умовою справедливого 
розгляду й вирішення спору, що є змістовним 
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критерієм права на справедливий суд у адміні-
стративному судочинстві.

Через застосування дискреційних повноважень 
отримують безпосередню реалізацію формальні 
критерії права на справедливий суд у адміністра-
тивному судочинстві (розумні строки розгляду 
справи; доступність адміністративного судочин-
ства; рівність учасників справи у процесуальних 
правах; забезпечення змагальності судового про-
цесу; забезпечення апеляційного оскарження) 
у разі недостатньо чіткого їх визначення у нормах 
законодавства про адміністративне судочинство.

Призначення реалізації дискреційних повнова-
жень адміністративного суду полягає у вирішенні 
певного процесуального питання або вирішенні 
спору по суті. Водночас, реалізація дискреційних 
повноважень має відповідати захисту суб’єктив-
них прав та свобод як загальній меті адміністра-
тивного судочинства.
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Анотація

Бойко О. Я. Значення дискреційних повноважень 
судді адміністративного суду у реалізації права на 
справедливий суд. – Стаття.

Стаття присвячена розкриттю значення дискре-
ційних повноважень судді адміністративного суду у 
реалізації права на справедливий суд, формулювання 
пропозицій щодо вдосконалення національного адмі-
ністративного процесуального законодавства. Вихід-
ною для дослідження визначено позицію О.М. Пасе-
нюка щодо значення адміністративного судочинства 
у демократичному суспільстві: стабілізуючий вплив 
щодо національної політичної системи; є вагомою 
гарантією недопущення узурпації влади, оскільки 
забезпечується судовий контроль щодо актів суб’єктів 
публічної влади; неприпустимість зниження ефек-
тивності адміністративного судочинства внаслідок 
внесення законодавчих змін; можливість безпосеред-
нього застосування норм Конституції України якщо 
це зумовлено необхідністю захисту суб’єктивних прав 
та свобод; забезпечення правового характеру актів 
суб’єктів владних повноважень через застосування 
адміністративними судами практики ЄСПЛ. Опрацьо-
вано найближчі за тематикою наукові дослідження з 
таких тематик, як: дискреційні повноваження суду 
при розгляді цивільних справ у суді першої інстанції; 
дискреційні повноваження судді у кримінальному 
судочинстві як один із видів корупційних ризиків 
судової системи України; суб’єкти цивільного проце-
суального права; втручання адміністративного суду 
в розсуд суб’єкта публічної адміністрації. Обґрунто-
вано, що реалізація дискреційних повноважень адмі-
ністративним судом є умовою справедливого розгляду 
й вирішення спору, що є змістовним критерієм права 
на справедливий суд у адміністративному судочин-
стві. Визначено, що через застосування дискреційних 
повноважень отримують безпосередню реалізацію 
формальні критерії права на справедливий суд у адмі-
ністративному судочинстві у разі недостатньо чіткого 
їх визначення у нормах законодавства про адміністра-
тивне судочинство. Призначення реалізації дискре-
ційних повноважень адміністративного суду розгля-
нуте як вирішення певного процесуального питання 
або вирішення спору по суті. Водночас, реалізація 
дискреційних повноважень має відповідати захисту 
суб’єктивних прав та свобод як загальній меті адміні-
стративного судочинства.

Ключові слова: дискреційні повноваження, суддя, 
адміністративний суд, право на справедливий суд, 
адміністративне судочинство, повноваження.
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Summary

Boiko O. Ya. The significance of the discretionary 
powers of the judge of the administrative court in the 
implementation of the right to a fair trial. – Article.

The article is devoted to the disclosure of the 
importance of the discretionary powers of the 
administrative court judge in the exercise of the right 
to a fair trial, the formulation of proposals for the 
improvement of the national administrative procedural 
legislation. The position of O.M. Pasenyuk was determined 
as the starting point for the study on the importance 
of administrative proceedings in a democratic society: 
stabilizing influence on the national political system; is a 
strong guarantee of preventing the usurpation of power, 
as judicial control over the acts of public authorities is 
ensured; the inadmissibility of reducing the effectiveness 
of administrative proceedings due to the introduction of 
legislative changes; the possibility of direct application 
of the norms of the Constitution of Ukraine if this is due 
to the need to protect subjective rights and freedoms; 
ensuring the legal nature of acts of subjects of power 
through the application of the practice of the ECHR by 
administrative courts. The closest scientific studies on 
such subjects as: the discretionary powers of the court in 

the consideration of civil cases in the court of first instance 
have been elaborated; discretionary powers of a judge in 
criminal proceedings as one of the types of corruption 
risks in the judicial system of Ukraine; subjects of civil 
procedural law; intervention of the administrative court 
in the discretion of the subject of public administration. It 
is substantiated that the implementation of discretionary 
powers by an administrative court is a condition for 
fair consideration and resolution of a dispute, which 
is a meaningful criterion of the right to a fair trial in 
administrative proceedings. It was determined that due 
to the application of discretionary powers, the formal 
criteria of the right to a fair trial in administrative 
proceedings are directly implemented if their definition 
is not clear enough in the legislation on administrative 
proceedings. The purpose of exercising the discretionary 
powers of the administrative court is considered as the 
resolution of a certain procedural issue or the resolution 
of a dispute on the merits. At the same time, the exercise 
of discretionary powers must correspond to the protection 
of subjective rights and freedoms as the general goal of 
administrative proceedings.

Key words: discretionary powers, judge, administra-
tive court, right to a fair trial, administrative procee- 
dings, powers.
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ЕЛЕКТРОННА ПУБЛІЧНА АДМІНІСТРАЦІЯ В УКРАЇНІ

Зважаючи на стрімкий розвиток інформацій-
но-комунікаційних технологій в усьому світі, і, 
звичайно, в Україні, яка, поряд з світовою пан-
демією, переживає наразі ще й період воєнного 
стану, цифровізація та переведення в електронний 
формат всіх звичних явищ стає нормою життя. 
Не оминуло це, звісно, і таку важливу складову 
сучасного життя держави як публічна адміністра-
ція. Звичайно, це явище не є новим для Європи, 
а от Україна поки що перебуває лише на стадії її 
впровадження.

Так, рухаючись в напрямку Європи, Україні 
вкрай необхідно брати до уваги категорію 
«публічна адміністрація». Проте не тому, що це 
поняття більш «сучасним», і не тому, що, визна-
чивши для себе стратегічним європейський 
напрямок Україна повинна «копіювати» основні 
поняття і категорії до свого законодавства, а тому, 
що надати старому поняттю повністю нове, кар-
динально протилежне вихідному, значення – 
завдання не з легких, яке, до того ж, не є доціль-
ним, головним чином, тому, що «державне 
управління» сприймається виключно як спосіб 
реалізації державною владою виконавчо-розпо-
рядчих функцій [1, с. 91], що вже давно не від-
повідає сучасному стану речей – поняття «дер-
жавне управління» давно вже віджило себе, а от 
«публічна адміністрація» ще досить викликає дис-
кусії серед фахівців стосовно її змістового напов-
нення та необхідності впровадження в Україні.

Так, вітчизняні фахівці з адміністративного 
права, такі, як В.Б. Авер’янов, І.Б. Коліушко 
та В.П. Тимощук, аналізуючи термін «публічна 
адміністрація» визначили його як сукупність 
органів та інших інституцій, підпорядкованих 
політичній владі, які забезпечують виконання 
закону та здійснюють інші публічно-управлінські 
функціі [2]. Також публічну адміністрацію детер-
мінують як організацію та діяльність органів 
(установ, структурних організацій), що наділені 
прерогативами публічної влади і основою діяльно-
сті яких є забезпечення виконання чинного зако-
нодавства в публічних інтересах [3, с. 89]. 

Щодо ознак публічної адміністрації, то вони 
є наступними: 

1) певним чином узгоджена і організована 
система органів;

2) суб’єктом виступає держава в особі органів 
державної виконавчої влади та виконавчих орга-
нів місцевого самоврядування;

3) складовими елементами системи виступа-
ють також державні заклади, організації, уста-
нови;

4) публічна адміністрація спирається на 
владні повноваження, виконує адміністратив-
но-управлінські функції;

5) діяльність публічної адміністрації поширю-
ється на все суспільство;

6) метою діяльності виступає забезпечення 
інтересів як держави, так і суспільства в цілому, 
а не окремих громадян і соціальних груп;

7) щодо методів впливу, то, окім комплексу 
правових, політичних, економічних методів 
і засобів, застосовується і примус за допомогою 
правоохоронних органів [4, с. 522]. 

Проте, важливо зауважити, що основною від-
мінністю публічної адміністрації від державного 
управління є, все ж, сервісна складова: публічна 
адміністрація має на меті саме забезпечення 
прав та свобод людини та громадянина, тоді 
як у випадку з державним управлінням метою 
виступає «управління заради управління» шля-
хом перетворення людини на «гвинтик в сис-
темі», що просто виконує свою роль. Отже, тер-
мін «публічна адміністрація» виступає симбіозом 
змісту термінів «державне управління» та «міс-
цеве самоврядування», та є сукупністю органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, 
що підпорядковані публічній владі, діяльність 
яких спрямована на виконання закону та реаліза-
цію інших публічно-управлінських функцій, які 
можуть делегуватися підприємствам, установам 
та організаціям та будь-яким іншим суб’єктам, 
що здійснюють функції публічного управління, 
та які своєю діяльністю забезпечують права і сво-
боди людини і громадянина [5, с. 50].

Проте зараз говорити просто про публічну адмі-
ністрацію недостатньо. На сьогодні майже все, що 
відбувається прогресивно та своєчасно в межах 
сучасної розвинутої держави містить прикметник 
«цифровий» або «електронний». Відтак, необ-
хідно звернути увагу саме на електронну публічну 
адміністрацію. Так, електронна публічна адмі-
ністрація нерозривно пов’язана з електронним 
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урядуванням. Яким чином? Власне, електронна 
публічна адміністрація є втіленням концепції 
електронного урядування. 

Нагадаємо, електронне урядування визнача-
ється як форма організації державного управ-
ління, яка сприяє підвищенню ефективності, 
відкритості та прозорості діяльності органів дер-
жавної влади та органів місцевого самоврядування 
з використанням інформаційно-телекомунікацій-
них технологій для формування нового типу дер-
жави, орієнтованої на задоволення потреб гро-
мадян [6]. Електронне врядування мало значний 
вплив на публічну адміністрацію, змінивши сере-
довище, в якому функціонує публічна служба, 
додавши нові концепції та методи до її діяльно-
сті та змінивши відносини між усталеними еле-
ментами публічної адміністрації [7]. На сьогодні 
електронне (цифрове) урядування вже є не про-
сто дороговказом, а цілком конкретною метою, 
на досягнення якої спрямовано чимало дій з боку 
держави. Своєчасність та послідовність втілення 
запланованих кроків держави наблизять Україну 
до статусу «цифрової держави» та, що є головним, 
значно спростить вирішення великої кількості 
повсякденних питань у взаємодії між державою 
та громадянами [8]. 

Відповідно до Концепції розвитку електро-
нного урядування в Україні, розвиток цієї сфери 
визначено одним з першочергових пріоритетів 
реформування системи державного управління. 
Також у рамках реалізації Угоди про асоціацію 
між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атом-
ної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони, Україна має забезпечити комплексний 
розвиток електронного урядування відповідно 
до європейських вимог [6]. Проте, важливо усві-
домлювати, що впровадження інформаційних 
технологій в управлінські процеси держави не 
стало пріоритетом раптово з стрімким поширен-
ням таких технологій в світовому вимірі – це 
питання постало відразу після прийняття Основ-
ного Закону. Так, Концепція адміністративної 
реформи, розроблена ще у 1997 році, зазначає: 
«Підвищення ефективності державного управ-
ління залежить від якісно нового рівня інформа-
ційного забезпечення органів виконавчої влади. 
У зв’язку з цим основними завданнями інформа-
тизації державного управління мають бути: 

1) створення інформаційної системи держав-
ного управління; 

2) розробка типових проектів та стандартів 
інформатизації державного управління; 

3) здійснення державного керівництва впрова-
дженням нових інформаційних технологій в сфері 
державного управління; 

4) організація міжнародного співробітництва 
у галузі обміна інформацією щодо державного 
управління; 

5) здійснення безпаперового документообігу; 
6) розробка нормативно-правових актів 

з питань інформатизації адміністративної сис-
теми, у тому числі її захисту» [9] тощо. 

І це наштовхує на роздуми про те, що елек-
тронне урядування, а разом з ним і електронна 
публічна адміністрація, мали активно розвива-
тись та впроваджуватись в Україні ще з 1998 року, 
адже вже тоді було чітке бачення та усвідомлення 
абсолютної необхідності таких процесів для 
тотальної демократизації бюрократичної системи 
державного управління, що існувала тоді і що 
частково ще існує зараз. Концепція ж розвитку 
електронного урядування, прийнята аж через 
20 років після згаданого документу, зазначає 
наступні глобальні напрями подальшого розвитку 
електронного урядування:

1) модернізація публічних послуг та розвиток 
взаємодії влади, громадян і бізнесу за допомогою 
інформаційно-комунікаційних технологій;

2) модернізація державного управління за 
допомогою інформаційно-комунікаційних техно-
логій;

3) управління розвитком електронного уряду-
вання [6].

Інший нормативний акт – Концепція розвитку 
цифрової економіки та суспільства України на 
2018–2020 роки, вказує нам на такі пріоритетні 
напрями розвитку держави за допомогою та в кон-
тексті електронного урядування: 

1) подолання цифрового розриву шляхом роз-
витку цифрових інфраструктур;

2) розвиток цифрових компетенцій;
3) впровадження концепції цифрових робочих 

місць;
4) цифровізація реального сектору економіки;
5) реалізація проектів цифрових трансформа-

цій;
6) громадська безпека;
7) освіта;
8) сфера охорони здоров’я;
9) електронна демократія тощо [10].
Якщо провести аналіз вказаних напрямів, то 

стають очевидними два факти:
1) все зазначене було чітко закріплено ще 

у Концепції адміністративної реформи, тобто 
напрямки розвитку та цілі у модернізації дер-
жавного управління (публічної адміністрації) та 
електронного урядування збігаються, відтак, ці 
явища можуть бути дуже ефективними у своєму 
поєднанні;

2) електронне урядування є незамінним 
допоміжним фактом та важливим інструментом  
у становленні та функціонуванні публічної адмі-
ністрації. 

«Утворення нової системи державного управ-
ління потребує сучасного технічного, технологіч-
ного, програмного та фінансового забезпечення, 
а також нових комунікаційних ліній. Це також 
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потребує відповідної підготовки персоналу дер-
жавного управління до роботи в умовах глобаль-
ної інформатизації» [9].

Отже, пріоритетними завданнями подальшого 
розвитку електронного урядування в Україні на 
сьогодні є:

1) модернізація публічних послуг та розвиток 
взаємодії влади, громадян і бізнесу за допомогою 
інформаційно-комунікаційних технологій;

2) модернізація державного управління за 
допомогою інформаційно-комунікаційних техно-
логій;

3) управління розвитком електронного уряду-
вання [6]. Очевидним є той факт, що всі завдання 
з розвитку електронного урядування спрямовані 
на модернізацію, оптимізацію та демократизацію 
системи публічної адміністрації в Україні, а, отже, 
на розбудову електронної публічної адміністрації.

Таким чином, розвиток електронного уря-
дування в Україні було, є і буде пріоритетним 
завданням держави, перш за все, через те, що воно 
наближує Україну до міжнародних демократич-
них стандартів, створюючи таку систему публіч-
ного управління, за якої людина, її права, свободи 
та інтереси є безумовним пріоритетом та точкою 
відліку для всіх подальших перетворень.

З огляду на вищезазначене, приходимо до 
висновку, що електронна публічна адміністра-
ція – концепція, що спрямована на реалізацію та 
захист прав та інтересів громадян, яка використо-
вує інформаційно – комунікаційні технології для 
підвищення ефективності, прозорості, відпові-
дальності та ефективності діяльності держави. 

Отже, враховуючи вищезазначене, можемо 
визначити електронну публічну адміністрацію 
як сукупність органів виконавчої влади та місце-
вого самоврядування, що підпорядковані публічній 
владі, діяльність якої спрямована на виконання 
законів та реалізацію інших публічно-управлін-
ських функцій, які можуть делегуватися підпри-
ємствам, установам та організаціям та будь- 
яким іншим суб’єктам, що здійснюють функції 
публічного управління з метою забезпечення прав 
і свобод людини і громадянина за допомогою інфор-
маційно-комунікаційних технологій.

Важливо звернути увагу на те, про що йдеться 
в Декларації принципів «Побудова інформацій-
ного суспільства – глобальна задача в новому 
тисячолітті» від 12 грудня 2003 р. в Женеві за 
результатами Всесвітньої зустрічі на вищому 
рівні з питань інформаційного суспільства [11], 
а саме: інформаційно-комунікаційні техноло-
гії слід розглядати як інструмент, а не самоціль, 
що можуть забезпечити величезний позитивний 
ефект (підвищення продуктивності праці, еко-
номічного зростання, створення нових робочих 
місць та розширення можливості працевлашту-

ванн, підвищення рівня життя тощо). Це варто 
взяти до уваги і сьогодні, оскільки основною 
ціллю було та залишається побудова правової дер-
жави та громадянського суспільства, в розбудові 
яких інформаційних та комунікаційних техно-
логій відіграють важливу роль, оскільки мають 
величезний вплив на всі аспекти життя людей та 
суспільства в цілому. 

Без сумніву, впровадження концепції електро-
нної публічної адміністрації є черговим кроком 
на шляху до становлення України як повноцін-
ного учасника європейської спільноти. Наразі, 
Україна зробила вже чимало значних кроків на 
цьому нелегкому шляху, особливо в умовах війни, 
проте важливим є те, що Європа високо оцінює ці 
прагнення нашої держави і надає таку необхідну 
допомогу [12].
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Анотація

Міхровська М. С. Електронна публічна адміністра-
ція в Україні. – Стаття.

Електронне урядування вже давно стало невід’єм-
ною складовою повсякденного життя будь-якої роз-
винутої демократичної держави. Проте пандемія 
2020 року поставила всі країни світу, в тому числі 
Україну, в нові умови, коли тотальна цифровізація не 
є привілеєм, а життєвою необхідністю. Впровадження 
воєнного стану, в свою чергу, ще більше прискорило 
процеси цифровізації по всій державі, яка охопила всі 
елементи публічної адміністрації в Україні.

В статті проаналізовано особливості публічної адмі-
ністрації як явища, що давно стало важливою складо-
вою законодавства європейських країн, його ознаки 
та мету впровадження, проведено порівняння з заста-
рілим поняттям «державне управління» та доведено 
необхідність відмовитись від останнього на користь 
першого. Відтак, публічна адміністрація в Україні, що 
переживає період свого активного становлення після 
довгого панування застарілої системи державного 
управління, та електронне урядування, що є на сьо-
годні важливим елементом функціонування будь-якої 
демократичної держави світу, стали одним неподіль-
ним цілим. 

Автором було проаналізовано особливості впрова-
дження електронного урядування в контексті функці-
онування публічної адміністрації в Україні, виокрем-
лено переваги та недоліки окремих етапів такого 
впровадження, проаналізовано перспективи подаль-
шого розвитку. 

Автором підкреслено, що лише правильне поєд-
нання та впровадження двох наведених вище явищ 
здатне забезпечити існування явища нового під наз-
вою «електронна публічна адміністрація», з’ясовує 
його ознаки та мету впровадження; здійснює огляд 
сучасного законодавства України на предмет наявно-
сті такого терміну, підкреслює нерозривність зв’язку 
цього явища з іншими термінами, що складають 
так звану цифрову термінологію. Автором наголо-
шено щодо необхідності закріплення всіх трьох явищ 
(публічної адміністрації, електронного урядування та 
електронної публічної адміністрації) на рівні закону у 
вітчизняному законодавстві. 

Ключові слова: публічна адміністрація, електронна 
публічна адміністрація, електронне урядування, циф-
рове урядування, цифровізація.

Summary

Mikhrovska M. S. Electronic public administration 
in Ukraine. – Article.

Electronic governance has become, already for many 
years, an integral part of the everyday life of any devel-
oped democratic state. However, the pandemic of 2020 
has put all the countries of the world, including Ukraine, 
in new conditions, when total digitalization is not a privi-
lege, but a vital necessity. The introduction of martial law 
further accelerated the processes of digitization through-
out the state, which covered all elements of public admin-
istration in Ukraine.

The article analyzes the peculiarities of public admin-
istration as a phenomenon that has become an important 
component of the legislation of European countries, its 
characteristics and the purpose of its implementation. 
Furthermore, the comparison of the outdated concept 
of "state administration" with the new one is provided. 
Moreover, this article proves the need to abandon the 
latter concept in favor of the new one. Therefore, public 
administration in Ukraine, which is experiencing a period 
of its active formation after the long reign of an outdated 
system of state administration, and electronic govern-
ance, which is today an important element of the func-
tioning of any democratic state in the world, have become 
an indivisible whole.

The author analyzed the features of the implementa-
tion of electronic governance in the context of the func-
tioning of public administration in Ukraine, highlighted 
the advantages and disadvantages of individual stages of 
such implementation, evaluated the prospects for further 
development.

The author highlights that only the correct combi-
nation and implementation of the two above-mentioned 
phenomena can ensure the existence of a new one called 
"electronic public administration", clarifies its features 
and the purpose of implementation. Moreover, the author 
carries out a review of the modern legislation of Ukraine 
for the presence of such a term, emphasizes the insepara-
bility of this phenomenon with other terms that make up 
the so-called digital terminology. The author emphasizes 
the need to establish all three phenomena (public admini- 
stration, electronic governance and electronic public 
administration) at the level of law in domestic legislation.

Key words: public administration, electronic public 
administration, electronic government, digital govern-
ment, digitalization.
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ ПАРАЮРИСТІВ (ГРОМАДСЬКИХ РАДНИКІВ) В СИСТЕМІ 
СУБ’ЄКТІВ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

Постановка проблеми. Одним із основних та 
ключових напрямків діяльності нашої держави 
є реалізація прав громадян, що здійснюється через 
своєчасне та якісне надання правових послуг, 
яких вони потребують, а також захист поруше-
них прав осіб. Для гарантування рівних можли-
востей громадян особливої актуальності набуває 
проблема функціонування механізму безоплатної 
правової допомоги (далі – БПД) та забезпечення 
його ефективності. Окрему роль та надважливе 
значення в цьому питанні відіграє запозичення 
та втілення на практиці кращого зарубіжного 
досвіду, у тому числі, що стосується залучення 
параюристів до надання БПД. 

Оцінка стану літератури. В українській пра-
вовій науці та практиці поняття «параюрист» 
є доволі новим і не вельми поширеним. Натомість, 
в більшості країн Європи та США саме параюристи 
забезпечують надання «швидкої» правової допо-
моги, в тому числі в громадах. В Україні ж лише 
формується мережа громадських радників. Цьому 
питанню присвячені наукові розвідки Д.В. Гончара, 
К.М. Єрошенка, Т.М. Чурилової. Однак, робіт, 
в яких досліджується діяльність параюристів, їх 
правовий статус, в правовому полі України наразі 
достатньо невелика кількість. Саме цим й обу-
мовлена актуальність поставленої проблематики.

Мета статті – проаналізувати досвід функціо-
нування параюристів (громадських радників) як 
суб’єктів надання безоплатної правової допомоги 
в інших країнах із метою формування позиції 
щодо доцільності законодавчого провадження 
інституту параюристів у механізм надання безоп-
латної правової допомоги.

Завдання – охарактеризувати статус параю-
ристів (громадських радників) як суб’єктів 
надання безоплатної правової допомоги, визна-
чити їх роль і місце в системі суб’єктів надання 
БПД; дослідити механізми організації їх роботи; 
проаналізувати взаємодію громадських радників 
з установами, організаціями; вивчити та узагаль-
нити зарубіжний досвід управління діяльністю 
громадських радників та організацією їх роботи; 
окреслити подальші перспективи розвитку вказа-
ного інституту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Параюристи або громадські радники – це особи, 

які не мають професійної юридичної світи, але 
пройшли спеціальне навчання, спрямоване на 
надання правової допомоги мешканцям громади 
з найбільш типових для них питань. На засіданні 
Американської асоціації адвокатів в лютому 
2020 року політичною палатою делегатів було 
запропоновано та закріплено визначення «параю-
рист» наступного змісту – це особа, яка має квалі-
фіковану освіту, підготовку або досвід роботи, яка 
найнята або закріплена за адвокатом, адвокат-
ською конторою, корпорацією, урядовою устано-
вою чи іншою організацією, виконує спеціально 
доручену матеріально-правову роботу, за яку несе 
відповідальність відповідний юрист або адвокат, 
за яким закріплений параюрист [9]. 

Було б помилковим припустити, що всі параю-
ристи не мають юридичної освіти. Зазвичай, 
параюристами можуть бути працівники соціаль-
них служб, органів місцевого самоврядування чи 
виконавчої влади, студенти юридичних факуль-
тетів. Також надавати первинні правові консуль-
тації можуть вчителі правознавства та місцеві 
лідери громадських організацій. 

В Україні становлення інституту параюристів 
знаходиться ще на початковому етапі. Ініціатива 
щодо розбудови та розвитку мережі громадських 
радників та їх відповідного навчання підтриму-
ється Міністерством юстиції України, Коорди-
наційним центром з надання правової допомоги 
спільно із Мережею правового розвитку та іншими 
партнерами у сфері захисту прав людини. 

У 2017 році на оголошення першої хвилі набору 
громадських радників відгукнулося 450 кандида-
тів з різних регіонів України, з яких було обрано 
30 осіб для навчання. По завершенню навчання 
перші сертифіковані параюристи розпочали свою 
роботу у 14 областях України. Зараз в Україні 
працюють майже 150 громадських радників з пра-
вових питань, які об’єдналися в організацію «Асо-
ціація громадських радників України». Одним із 
основних завдань параюристів є трансформація 
юридичних приписів з абстрактних вимог у такі, 
що люди можуть розуміти, використовувати та 
застосовувати в буденному житті. Крім цього, 
вони займаються підвищенням правової обізна-
ності населення, однак на цьому їхня діяльність 
не закінчується. Громадські радники тісно співп-
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рацюють з місцевими центрами з надання безоп-
латної вторинної правової допомоги, разом прово-
дять правоосвітні заходи, а також з громадськими 
організаціями у сфері посилення правової спро-
можності громад.

Останнім часом в Україні у зв’язку з проведен-
ням реформи місцевого самоврядування, з’явля-
ється необхідність в підвищенні обізнаності меш-
канців об’єднаних територіальних громад у своїх 
правах та можливостях. Однак, така діяльність 
не можлива нині без урахування саме інклюзив-
них принципів співробітництва. З метою забезпе-
чення рівних можливостей та комфортних умов 
для всіх громадян було ініційовано розробити та 
впровадити спеціальну навчальну програму з під-
готовки параюристів з інклюзії із числа осіб, які 
мають інвалідність. Існують також і сімейні рад-
ники, які займаються питаннями, які виника-
ють із сімейних питань (здебільшого це питання 
аліментів, розірвання шлюбу, поділу майна 
подружжя тощо). В цілому, спостерігається пози-
тивна тенденція своєрідного відмежування гро-
мадських радників за окремими категоріями. Це 
обумовлено різними факторами: багатоманітні-
стю соціальних питань, які виникають та потреб 
населення, суб’єктів звернення та їхніх індивіду-
альних особливостей. 

Успішний досвід в напрямку, що розгля-
дається, має місце у багатьох країнах світу, 
зокрема, Австралії, Угорщині, Великій Британії, 
США, Канаді, Японії, Південній Кореї та інших. 
Згідно існуючого досвіду (і це підтверджують 
дослідники, що займаються вивченням даної про-
блеми), параюристи є важливою зв’язною лан-
кою між професійним юристом і людиною, яка 
дійсно потребує правової допомоги, але через брак 
коштів і велику відстань до населеного пункту, де 
розташована найближча юридична консультація, 
не може отримати професійну правову допомогу. 

Південна Африка та Філіппіни мають най-
старіший і найбагатший досвід роботи з параю-
ристами, початок роботи яких припадає на 
1950–1970 роки. В Індонезії, Кенії, Сьєрра-Леоне 
та Ліберії – громадські радники з’явилися не так 
давно, а доцільність їх діяльності досить гостро 
обговорюється в органах державної влади. В Індо-
незії параюристи мають повноваження надавати 
певні юридичні послуги, вони не є адвокатами, 
але, як правило, на шляху до того, щоб ними стати 
[1]. Діяльність параюристів в цих країнах має 
свою специфіку і дещо відрізняється від тієї, яку 
здійснюють параюристи в Україні. Параюристи 
в деякій мірі є рушійною силою глобальних змін 
законодавства в тій сфері, яка того потребує. Так, 
наприклад, у Кенії громадські радники засто-
совують публічні демонстрації як засіб впливу 
на місцеву владу. Вони беруть участь у мітингах 
з питань, які маюсь важливе значення для місце-

вого населення, привертаючи цим увагу органів 
влади, складають петиції, направляють запити 
до органів державної влади, при цьому їхнім 
основним кредом у здійсненні роботи – відсто-
ювання справедливості. Дуже часто громадські 
радники стають частиною глобальних соціальних 
рухів, вони здатні впливати на зміни у важливих 
політичних питаннях. Так, на Філіппінах громад-
ські радники разом з місцевим населенням відсто-
ювали громадські інтереси з питання розширення 
законодавства про аграрну реформу.

В Молдові параюристами можуть бути особи, 
які мають неповну юридичну освіту [2, с. 224]. 
У Південній Африці параюристи допомагають 
громадянам отримати доступ до державних про-
грам, пов’язаних з наданням медичної допомоги, 
зокрема, до фондів допомоги особам з інвалід-
ністю [1, с. 2]. Вони працюють також у судах, 
в юридичних фірмах, у банках та страхових ком-
паніях, у поліції (при прийнятті заяв від потерпі-
лих). Є також орієнтовані на громаду параюристи 
(community based paralegals), що більше схоже 
з українською моделлю діяльності параюристів, 
які працюють в офісах громадських радників. 
Особливу роль відіграють параюристи в соціаль-
них службах, де вони займаються підготовкою та 
оформленням документів, наданням первинних 
правових консультацій [3, с. 11]. Орієнтованим 
на громаду параюристам властиві також функції 
правопросвітництва та адвокації вирішення про-
блем у громадах [4, с. 14-15; 8, с. 33]. У Нідер-
ландах з 2003 року працюють пункти надання 
юридичних послуг, де параюристи разом з адво-
катами надають юридичні послуги. В цьому сенсі 
параюрист є помічником адвоката. Клієнти безко-
штовно можуть отримати загальну інформацію, 
дізнатися про можливі варіанти юридичних дій. 
Подібна модель роботи параюристів діє в Польщі 
в рамках мережі Бюро Консультування Громадян, 
де працюють, головним чином, волонтери, але 
вони співпрацюють з державними органами.

У США становлення інституту параюристів 
пов’язане з тенденцією відтоку кваліфікованих 
адвокатів до великих міст, тоді як потреби малень-
ких територіальних громад у правовій допомозі 
залишалися незадоволеними. Однак, варто під-
кресли, що відсоток тих параюристів, які здійсню-
ють свою роботу в громадах, є значно меншим за 
тих, хто працює в якості помічників адвокатів та 
адвокатських конторах. Тоді як в Україні діяль-
ність параюристів більшою мірою зосереджена 
у громадах, а не у приватних фірмах та бюро.

Американська асоціація адвокатів схвалила 
діяльність помічника адвоката (параюриста) 
в 1967 році і заснувала перший комітет параю-
ристів у 1968 році [9]. В США параюрист може 
бути помічником адвоката, однак, у той час як 
адвокат має вищу юридичну освіту та ліцензію 
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на заняття адвокатською діяльністю, параюристи 
проходять лише спеціальну підготовку з правових 
питань, отримують сертифікати та можуть нада-
вати юридичні консультації щодо визначеного 
кола питань. Діяльність параюристів в США не 
регулюється спеціальним законодавством, однак 
у штаті Каліфорнія є окремий закон, який визна-
чає вимоги до параюристів [9].

Параюристи повинні уникати несанкціоно-
ваної адвокатської діяльності. Як правило, вони 
не можуть представляти клієнтів у суді, давати 
свідчення чи підписувати клопотання. Оскільки 
параюристів готують як спеціалістів загального 
профілю, їхні обов’язки значною мірою зале-
жать від характеру практики роботодавця. Деякі 
параюристи мають широкий контакт із клієн-
тами, а деякі ні. 

Параюристи можуть виконувати матеріаль-
но-правову роботу, яку в іншому випадку вико-
нували б адвокати. Адвокати ж залишаються 
відповідальними за роботу, делеговану параюри-
стам, і повинні контролювати їх. Тобто, фактично 
параюристи працюють під наглядом адвокатів. 
Наразі параюристи в США надають правові кон-
сультації, готують документи, можуть проводити 
фактичні та юридичні дослідження, складати 
клопотання, опитувати клієнтів та свідків.

Окрім приватних юридичних фірм, також інші 
організації приватного сектору наймають параю-
ристів. Здебільшого це страхові компанії, відділи 
нерухомості та трастові відділи великих банків, 
лікарень та організацій охорони здоров’я, компа-
нії зі страхування нерухомості та прав власності, 
неприбуткові організації та професійні торгові 
асоціації. Нині приватні юридичні фірми в США 
продовжують залишатися найбільшим роботодав-
цем параюристів.

Постійна комісія параюристів при Амери-
канській асоціації адвокатів (ABA Standing 
Committee on Paralegals) розробляє та просуває 
політику щодо освіти, працевлаштування, нав-
чання та ефективної діяльності параюристів. 
Саме Постійна комісія параюристів при Амери-
канській асоціації адвокатів встановлює стан-
дарти освіти параюристів, відстежує тенденції 
в цій галузі та надає інформацію для тих осіб, які 
зацікавлені стати параюристами, тобто здійснює 
організаційно-розпорядчі функції у цій сфері. 
Так, починаючи з 1975 року, Американська асо-
ціація адвокатів затверджує програми діяльності 
та освіти параюристів, які включають суворі стан-
дарти, засновані на керівних принципах функці-
онування Американської асоціації адвокатів [9].

При цьому американські параюристи мають 
розгалужену мережу асоціацій, об’єднану в Наці-
ональну Федерацію Асоціацій Параюристів [5]. 
Окрім бюро, асоціацій та інших форм діяльності 

параюристів існують і неурядові організації, які 
займаються питаннями надання БПД. Так, неуря-
дова організація BRAC є однією з найбільших за 
кількістю залучених параюристів – більше ніж 
6000 осіб. Організація з їх допомогою розглянула 
понад 2 мільйони скарг через свої клініки правової 
допомоги [6]. Параюриcти привертають все більшу 
увагу міжнародних організацій, включаючи 
Комісію з посилення юридичних (правових) мож-
ливостей бідних верств населення (Commission on 
Legal Empowerment of the Poor) [7].

Як визначено в дослідженні ПРООН, зважаючи 
на світовий досвід, параюристи як надавачі пер-
винної правової допомоги, мають низку важли-
вих переваг: по-перше, їхні послуги дешевші, ніж 
у багатьох інших надавачів або і взагалі є безко-
штовними; по-друге, параюристи зазвичай добре 
інтегровані до місцевої громади, а тому можуть 
надавати не індивідуально-орієнтовані, а колек-
тивно-орієнтовані послуги; по-третє, завдяки 
своїм зв’язкам з громадою параюристи мають 
кращі можливості для направлення громадян, 
які мають не юридичні, а інші проблеми, до орга-
нізацій, які можуть надати інші види допомоги. 
Громадські радники не зосереджуються лише на 
судовій системі. Дуже часто вони залучають до 
вирішення державних питань, національних, 
а іноді й міжнародних важелів впливу. Вони шука-
ють засоби правового захисту в адміністративних 
органах, органах місцевого самоврядування, офі-
сах омбудсменів, співпрацюють з корпораціями, 
судами тощо [8]. Параюристи зазвичай мають 
контакти соціальних служб та надавачів правової 
допомоги і можуть перенаправити в разі необхід-
ності людину до відповідального спеціаліста.

Не всі проблеми параюрист здатен вирішити 
самостійно. Певною мірою, параюрист повинен 
мати «мужність, щоб захищати права людей». 
Найбільш важливою та необхідною є діяльність 
параюристів у сільській місцевості, зокрема в гро-
мадах, де вони зможуть працювати над питан-
нями, які виникають у місцевого населення. Так, 
у людей не завжди є можливість дістатися із від-
даленої точки області до місцевого або ж регіо-
нального центру, а тому діяльність таких експер-
тів як параюристи є однозначно виправданою та 
необхідною, відповідає запитам населення. Так, 
параюристи, що працюють з сільськими грома-
дами можуть проводити різні заходи для поши-
рення правових знань, підвищення інформовано-
сті громадськості, зміцнення її потенціалу.

Параюристи регулярно повинні підвищувати 
рівень своєї компетенції та професійних нави-
чок. Підготовка параюристів може здійснюватися 
шляхом проведення тренінгів чи участі у відповід-
них програмах, а тому витрати на їх навчання не 
потребує значних коштів.
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Однією із сфер діяльності параюристів є інфор-
маційно-просвітнцька робота. Вони добре обізнані 
щодо ресурсів, особливостей громади, знають як 
краще вирішити те чи інше питання, що стосу-
ється громад. 

Недоліком (проблемою) залучення параю-
ристів може бути те, що уряд або установа з пра-
вової допомоги повинні вкласти значні кошти 
в їхню початкову підготовку та атестацію, 
а також у надання їм допомоги у визначенні та 
підтвердженні їхньої професійної сфери, відмін-
ної від сфери діяльності дипломованих юристів. 
При цьому, фінансування від донорів, агенцій 
розвитку та урядів може виявитися недостатнім 
і ненадійним. Так, робота параюристів в BRAC 
в основному фінансується донорами.

Цікавим також є питання моніторингу та 
контролю за якістю надання послуг параюри-
стами, а також підпорядкування. Наразі не існує 
окремого органу, який би здійснював цілеспрямо-
ваний контроль за діяльністю громадських радни-
ків в Україні.

В Україні громадські радники є посередни-
ками між органами державної влади та грома-
дами, допомагають мешканцям села чи малень-
кого міста розібратися в наслідках для громади, 
які виникають унаслідок процесів децентраліза-
ції, тоді як в країнах Європи та США їх діяльність 
більше орієнтована та підпорядкована приват-
ному сектору надання правових послуг – адвока-
там та адвокатським бюро.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Варто зазначити, що діяльність громад-
ських радників має глобальний потенціал. Не 
виключено, що в подальшому їх діяльність буде 
закріплена на законодавчому рівні, адже можна 
впевнено сказати, що вони є невід’ємною суб’єк-
тною складовою системи надання БПД. Важливо 
також підкреслити, що виокремлення параюристів 
як окремого суб’єкта надання правової допомоги, 
з належною системою підпорядкування та управ-
ління, зможе підвищити ефективність їх діяльно-
сті, фінансування матиме регулярний характер 
з необхідним розподілом коштів на потреби їх 
діяльності. Світовий досвід засвідчує, що параю-
ристи мають всі переваги, в тому числі для сіль-
ських громад, і сподіваємось, що в найближчій 
перспективі в Україні буде доопрацьоване законо-
давство щодо надання БПД, зокрема, визначено 
місце, роль та завдання громадських радників, 
встановлено вимоги та обмеження щодо їх діяльно-
сті, правила діяльності офісів громадських радни-
ків, процедури їх відбору та контролю діяльності.
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Анотація

Шовкун А. А. Місце та роль параюристів (громад-
ських радників) в системі суб’єктів надання безоплат-
ної правової допомоги. – Стаття.

У науковій статті розглянуто питання, присвячене 
ролі та місцю параюристів (громадських радників) в 
системі суб’єктів надання безоплатної правової допо-
моги. Так, безоплатна правова допомога надається 
спеціальними суб’єктами, які в своїй сукупності скла-
дають окрему унікальну систему. Для ефективності 
існування та функціонування такої системи необ-
хідно забезпечити її належне управління. Окрім тих 
суб’єктів надання безоплатної правової допомоги, які 
визначені чинним Законом України «Про безоплатну 
правову допомогу», окрему увагу варто зосередити на 
новому для України явищі – громадських радників 
(параюристів). Громадськими радниками є особи, які 
не мають юридичної освіти, однак пройшли спеціальне 
навчання, спрямоване на надання правової допомоги 
жителям місцевої громади з найбільш типових для них 
питань. Свою діяльність вони здійснюють у громадах. 
І хоча в Україні вказаний інститут існує лише з 2017 
року, однак досить успішно реалізується закордоном. 
Досить успішною є діяльність параюристів в Австралії, 
Угорщині, Великій Британії, США, Канаді, Японії, 
Південній Кореї. На окремі особливості їх діяльності 
варто звернути увагу та втілювати в українському пра-
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вовому просторі. Варто зазначити, що в Україні ініціа-
тива розбудови мережі громадських радників (параю-
ристів) підтримується Міністерством юстиції України, 
Координаційним центром з надання правової допомоги 
разом з Мережею правового розвитку та іншими парт-
нерами у сфері захисту прав людини. Важливо підкрес-
лили також те, що в Україні відсутнє правове регу-
лювання їх діяльності, а тому вбачаємо за необхідне 
ініціювати внесення окремих змін в законодавство. 
Проаналізовано зарубіжний досвід функціонування 
параюристів, виокремлено як переваги, так і недоліки 
їх діяльності, перелік обов’язків, що дозволить більш 
чітко уявити картину та особливості здійснення їхньої 
роботи, а також роль їх функціонування в системі 
надання безоплатної правової допомоги.

Ключові слова: параюристи, громадські радники, 
правова допомога, безоплатна правова допомога, гро-
мади, помічник адвоката.

Summary

Shovkun A. A. The place and role of paralegals 
(public advisers) in the system of entities providing free 
legal aid. – Article.

The scientific article discusses the question devoted 
to the role and place of paralegals (public advisers) in the 
system of entities providing free legal aid. Thus, the free 
legal aid (hereinafter referred to as FLA) is provided by 
special entities, which together form a separate unique 
system. For the effective existence and functioning 
of such a system, it is necessary to ensure its proper 
management. Besides the subjects of providing the FLA, 

which are defined by the current Law of Ukraine “On 
Free Legal Aid”, we should focus our special attention 
on a new phenomenon for Ukraine – public advisers 
(paralegals). Public advisers are persons who do not have 
a legal education but have received special training to 
provide legal aid to residents of the local community on 
the most typical issues. They carry out their activities in 
the communities. And although this institute has existed 
in Ukraine only since 2017, it is quite successfully 
implemented abroad. The activities of paralegals in 
Australia, Hungary, Great Britain, the USA, Canada, 
Japan and South Korea are reasonably successful. 
We should pay attention to some peculiarities of their 
activities and implement them in the Ukrainian legal 
space. It should be noted that in Ukraine the initiative 
to develop a network of public advisors (paralegals) 
is supported by the Ministry of Justice of Ukraine, 
the Coordination Center for Legal Aid Provision, 
together with the Legal Development Network and 
other partners in the field of human rights protection. 
It is also important to emphasize the fact that there is 
no legal regulation of their activities in Ukraine, thus 
it is considered necessary to initiate certain changes in 
the legislation. We have analyzed the foreign experience 
of paralegals’ functioning. Highlighting both the 
advantages and disadvantages of their activities and the 
list of their responsibilities allows us to more accurately 
present the picture and features of the implementation 
of their work, as well as the role of their functioning in 
the FLA system.

Key words: paralegals, public advisers, legal help, free 
legal aid, communities, attorney’s assistant.
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старший викладач кафедри кримінального права,  
кримінального процесу та криміналістики

Навчально-наукового гуманітарного інституту 
Національної академії Служби безпеки України

ПРОТИДІЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ  
ЯК ЗАГРОЗИ ДЕРЖАВНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Впродовж усіх років незалежності, а осо-
бливо протягом останніх років, національна без-
пека України піддавалась значному негативному 
впливу різного роду загроз. Такою загрозою 
є і організована злочинність, яка у сучасному 
світі перетворилась на таке соціальне явище, яке 
необхідно сприймати не просто, як одне із неми-
нучих супутніх цивілізації негативних явищ, 
а як зло, що тягне за собою реальну загрозу без-
пеці держави. Звідси питання протидії органі-
зованої злочинності є надзвичайно важливим 
для України. Сутність і зміст феномену органі-
зованої злочинності неможливо розглядати без 
комплексного підходу, без знань багатьох наук. 
Як показують наукові дослідження, визначаль-
ний вплив на рівень динаміки даного негативного 
соціального явища в Україні мали насамперед 
фінансові фактори. Розбалансованість управ-
ління фінансами в Україні призвело до жорстокої 
боротьби та торгів за привілеї і програми пере-
розподілу власності між найвпливовішими олі-
гархічними кланами. Організована злочинність 
у фінансовій системі має загальнонаціональ-
ний системний характер і справляє визначаль-
ний вплив на українську політику, економіку.

Сам процес протидії організованої злочинно-
сті у фінансовій системі в державі ґрунтується 
на вирішенні відповідних проблем, щодо реалі-
зації економічної, кримінально-правової та кри-
мінологічної політики держави. Саме фінансова 
система держави повинна створювати належні 
передумови функціонування економічної сфери, 
щоб своїм станом вона забезпечувала її здат-
ність підтримувати та ефективно реалізовувати 
інтереси держави, суспільства в цілому та особи 
у сфері економічних відносин.

Лише забезпечення системного підходу 
у протидії організованої злочинності у фінансо-
вій системі, поєднання загальносоціальних та 
спеціально-кримінологічних заходів, дозволить 
забезпечити надійний захист державній безпеці 
України.

Стан дослідження. Питанням протидії органі-
зованої злочинності, як загрози державній безпеці 
України займалися JI.I. Аркуша, JI.B. Багрій, 
Д.С. Бірюков, О.М. Джужа, Л.М. Зима, Р. Про-
коп’єв, О.Б. Сахаров, А.В. Склепова, В.В. Фінчук 
та інші дослідники. Втім дослідження протидії 
організованої злочинності у фінансовій системі 
в даній сфері все ще лишається мало дослідженим. 

Зокрема актуальним є вивчення класифіка-
ційних ознак загроз державній безпеці України, 
а також їх науковий аналіз та систематизація на 
основі наукових доробків фахівців у галузі мит-
ної, економічної та політичної безпеки.

Мета статті полягає у дослідженні протидії 
організованої злочинності у фінансовій системі як 
загрози державній безпеці України.

Виклад основного матеріалу. В сучасних умо-
вах особливої актуальності набуває питання забез-
печення національної безпеки України і особливо 
в частині протидії організованій злочинності 
у фінансовій системі зважаючи на ступінь її сус-
пільної небезпеки. Це також пов’язано з тим, що 
організована злочинність в даній сфері характери-
зується високим рівнем своєї майстерності форму-
вання, розподілу, перерозподілу й використання 
фондів грошових коштів (фінансових ресурсів) 
держави в своїх цілях.

Необхідно зазначити, що суспільна небезпека 
кримінального правопорушення – обов’язкова 
ознака злочину, що розкриває його соціальну 
сутність. Об’єктивна властивість злочинного 
діяння заподіювати істотну шкоду (матеріальну – 
майнову чи фізичну; нематеріальну – політичну, 
організаційну, моральну) або створювати реальну 
загрозу її заподіяння суб’єктам суспільних від-
носин [1, с. 316]. 

Загалом організована злочинність у фінансо-
вій системі становить велику суспільну небез-
пеку для економіки будь-якої держави, оскільки 
вона характеризується складністю, підступністю, 
латентністю, поширеністю та різноманітністю 
своєї злочинної діяльності, головна мета яких 
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отримання максимального прибутку. Істотно від-
різняється від загальної злочинності в цілому, 
хоча органічно пов’язана з нею через багато соці-
альних явищ [2, с. 24].

Важливою особливістю організованої злочин-
ності у фінансовій системі є те, що вона, з одного 
боку, нерідко виходить за традиційні кордони 
і долучається у сфери, криміналізація яких ство-
рює серйозну загрозу для міжнародної стабіль-
ності та безпеки, а з іншого боку проникає у світові 
тіньові фінансові процеси. Замість розрізнених 
дрібних кримінальних угруповань поступово 
з’являються професійні організовані групи та 
злочинні спільноти, які мають міжрегіональні та 
міждержавні зв’язки, налагоджені канали легалі-
зації та збуту викраденого.

У сучасних умовах організована злочинність 
у фінансовій системі зливається з легальним біз-
несом, використовує зв’язки з органами влади на 
найвищому рівні, опановує фінансові та промис-
лові структури.

Як зазначав Падалка А.М., вагомою перешко-
дою в успішній протидії організованої економіч-
ної злочинності є укріплення зв’язків злочинних 
організацій з представниками державної влади. 
Таким чином, відбувається їх взаємопроник-
нення, що сприяє встановленню симбіотичних 
відносин та вступу до змови. За таких умов про-
тидія і всі заходи зводяться нанівець, бо пред-
ставники владних структур виконують роль вже 
переховувачів учасників злочинної діяльності, 
одночасно з цим стаючи заручником злочинної 
організації [3, с. 130]. 

На нашу думку, ефективна система протидії 
створенню злочинних організацій у фінансовій 
системі не можлива без використання достовір-
них даних про її сучасний стан.

Так, із даних статистичних звітів Офісу Гене-
рального прокурора, у продовж 2018, 2019, 2020, 
2021 років зареєстровано 172 251 тис. криміналь-
них правопорушень учинених організованими 
групами та злочинними організаціями. Зокрема, 
у 2021 році державними органами, які здійсню-
ють правоохоронну діяльність (Прокуратура, 
Служба безпеки України, Національна поліція, 
Бюро економічної безпеки та інші), було викрито 
712 осіб, які вчинили кримінальне правопору-
шення у складі ОЗГ, що перевищує показник за 
2018-2020 роки (у 2020 році – 356, у 2019 році – 
293, у 2018 – 288) [4]. 

Вище наведені статистичні дані свідчать про 
високий ступінь суспільної небезпеки даного нега-
тивного соціального явища, що зумовлюється роз-
міром завданої шкоди, способом вчинення кримі-
нального правопорушення, місцем, обстановкою 
та стадіями їх вчинення, формою вини, мотивом 
і метою, а також ознаками, що характеризують саме 
організовану злочинність у фінансовій системі.

В той же час, ступінь суспільної небезпеки під-
вищується залежно від кваліфікуючих її ознак. 
Іншими словами, категорія «суспільна небезпека» 
може бути охарактеризована не лише універсаль-
ною ознакою «заподіяння шкоди», а й багатьма 
іншими ознаками, що містяться в нормах кримі-
нальних законів [5, с. 17].

Найбільшими відмінностями характеризу-
ються ознаки безпосередніх об’єктів криміналь-
них правопорушень: проти особи, у сфері еконо-
міки, проти суспільної безпеки, проти держави. 
Кожна група суспільних відносин, на яку зазіха-
ють організовані злочинні угрупування завдають 
їй шкоди, включена до системи життєдіяльності 
суспільства, функціонування його управлінських, 
економічних відносин. Кожна система піддається 
у своїй деформації того чи іншого ступеня. Оче-
видно, що ступінь деформації різко зростає, якщо 
злочинний вплив має організований, значною 
мірою скоординований характер. За такої поста-
новки проблеми є підстави констатувати ознаку 
суспільної небезпеки. 

Досліджуючи політичні, соціальні, правові, 
моральні, соціально-психологічні аспекти орга-
нізованої злочинності у фінансовій системі та 
практики боротьби з нею, можливим є фіксація 
механізму прояву цього виду злочинності, вста-
новлення наявності шкідливих наслідків та осо-
бливостей, це зокрема:

 – одночасне заподіяння шкоди багатьом різно-
рідним групам суспільних відносин: у сфері еко-
номіки та фінансів, управління та правоохоронної 
діяльності (наприклад, при вчиненні фінансових 
афер за участю співробітників державних струк-
тур, правоохоронних органів, які піддалися до ко-
рупції);

 – обумовлену фактором організованості особли-
во кваліфіковану підготовку всіх супутніх кримі-
нальних правопорушень (наприклад, пов’язаних 
із знищенням доказів, заволодінням зброєю, ви-
користання для досягнення злочинних цілей спе-
ціально підготовлених злочинців-професіоналів);

 – включення до злочинної діяльності значного 
кола осіб, починаючи від антисуспільних елемен-
тів і закінчуючи управлінцями, керівниками та 
відповідальними працівниками правоохоронних 
органів;

 – породження нових видів протиправного зба-
гачення: онлайн гральний бізнес (інтернет кази-
но, лото), цифрова валюта;

 – координація діяльності злочинних угрупу-
вань в складі: «злодіїв у законі», «авторитетів», 
організаторів, посередників, охоронців тощо.

В той же час протидія організованої злочин-
ності у фінансовій системі має передбачати поєд-
нання загальносоціальних та спеціально-кримі-
нологічних заходів, що дозволить забезпечити 
надійний захист вітчизняної економіки.
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До загально-соціального рівня ми відносимо:
 – економічні заходи протидії;
 – соціальні заходи протидії;
 – політичні заходи протидії;
 – організаційно-управлінські заходи протидії;
 – правові заходи протидії.

До спеціально-кримінологічного рівня проти-
дії організованої злочинності у фінансовій системі 
ми відносимо суб’єктів, які складаються пере-
важно з державних органів. А, саме: органи Наці-
ональної поліції, органи прокуратури, Бюро еко-
номічної безпеки, Національне антикорупційне 
бюро, Державне бюро розслідувань, тощо.

Отже, розроблення заходів протидії та запобі-
гання організованій злочинності у фінансовій сис-
темі повинні здійснюватись з урахуванням особли-
востей цього виду злочинності, специфіки суспільно 
небезпечної поведінки та її шкідливих наслідків.

Щоб протистояти даному негативному соціаль-
ному явищу та оцінити криміногенну обстановку 
боротьби з організованою злочинністю у фінансо-
вій системі державою вже було прийнято декілька 
заходів протидії. Радою національної безпеки 
і оборони України від 14 вересня 2020 року було 
ухвалено «Стратегію національної безпеки Укра-
їни» [5], серед найактуальніших у середньостро-
ковій перспективі загроз названо боротьбу з поши-
ренням організованої злочинності. Основними 
завданнями сектору безпеки було визначено 
боротьбу з корупцією та організованою злочинні-
стю у сфері управління та економіки.

Також Президент України Володимир Зелен-
ський підписав Указ № 347/2021 «Про рішення 
Ради національної безпеки і оборони України 
від 11 серпня 2021 року «Про Стратегію еконо-
мічної безпеки України на період до 2025 року», 
де основними викликами та загрозами у сфері 
фінансової безпеки названо: високий рівень «тіні-
зації» економіки; поширення явища легаліза-
ції (відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, вчиненими в організованих формах [6]. 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
16 вересня 2020 р. схвалено «Стратегію боротьби 
з організованою        злочинністю» [7]. 

Вище наведені стратегічні документи є важ-
ливими, оскільки організована злочинність про-
тягом останніх десятиліть все ще залишається 
однією з найбільших загроз для політичного та 
економічного розвитку нашої країни. Україна, 
яка знаходиться в стані суспільно-політичних 
трансформацій, з кожним разом все більше потер-
пає від її негативних впливів.

Звідси постійне удосконалення протидії орга-
нізованої злочинності у фінансовій системі є дуже 
важливим, так як всі елементи структури її сус-
пільної небезпеки наділені особливостями сис-
теми відносин, що існує в її середовищі: моральне 
придушення членів спільнот; підкуп та заляку-
вання представників держапарату; залучення 
для виконання функцій контролю найбільш жор-
стоких злочинців, часто рецидивістів з великим 
досвідом, набутим у злочинних угрупованнях, 
у тому числі у місцях позбавлення волі.

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що 
боротьба з організованою злочинністю у фінансовій 
системі з метою забезпечення суспільної безпеки має 
бути комплексною, орієнтованою на її припинення 
не лише засобами кримінально-правового впливу, 
а й за допомогою використання механізмів проти-
дії основним джерелам злочинних доходів, а також 
шляхом формування в українській державі стій-
кого негативного ставлення до зазначених діянь.
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Анотація

Андросович Л. Г. Протидія організованої злочин-
ності у фінансовій системі як загрози державній без-
пеці України. – Стаття.

У статті розглянуті різноманітні підходи до проблеми 
протидії організованої злочинності у фінансовій системі 
як загрози державній безпеці України. Що підкреслює 
її дискусійний характер, системність, комплексність, 
відображає її багатогранність і взаємозв’язки із іншими 
соціальними та кримінально-правовими явищами. 
Правильне рішення означеної проблеми є важливим 
для сучасної кримінальноправової та кримінологічної 
науки та перспектив її розвитку. Формування цілісної 
системи заходів з протидії та профілактики організо-
ваної злочинності у фінансовій системі, як загрози дер-
жавній безпеці України, неможливе без врахування 
політичних, соціальних, правових, моральних, соціаль-
но-психологічних аспектів організованої злочинності 
у фінансовій системі та практики боротьби з нею. 

В той же час нами зазначено, що протидія організо-
ваної злочинності у фінансовій системі має передбачати 
поєднання загальносоціальних та спеціально-криміно-
логічних заходів, що дозволить забезпечити надійний 
захист вітчизняної економіки.

До загально-соціального рівня ми віднесено: еко-
номічні заходи протидії; соціальні заходи протидії; 
політичні заходи протидії; організаційно-управлінські 
заходи протидії; правові заходи протидії.

До спеціально-кримінологічного рівня протидії 
організованої злочинності у фінансовій системі ми 
відносимо суб’єктів, які складаються переважно з дер-
жавних органів. А, саме: органи Національної поліції, 
органи прокуратури, Бюро економічної безпеки, Наці-
ональне антикорупційне бюро, Державне бюро розслі-
дувань, тощо.

Досліджуючи особливості протидії організованої 
злочинності у фінансовій системі, важливим стало і 
затвердження стратегій (Стратегія національної без-
пеки України, Стратегія економічної безпеки України, 
Стратегія боротьби з організованою злочинністю). 

Ключові слова: протидія, організована злочинність, 
фінансова система, державна безпека.

Summary

Androsovych L. G. Combating organized crime  
in the financial system as a threat to the state security 
of Ukraine. – Article.

The article examines various approaches to the problem 
of combating organized crime in the financial system as a 
threat to the state security of Ukraine. Which emphasizes 
its debatable character, systematicity, complexity, 
reflects its multifacetedness and interrelationships with 
other social and criminal law phenomena. The correct 
solution to this problem is important for modern criminal 
law and criminological science and its development 
prospects. The formation of a comprehensive system 
of measures to counter and prevent organized crime in 
the financial system, as a threat to the state security of 
Ukraine, is impossible without taking into account the 
political, social, legal, moral, socio-psychological aspects 
of organized crime in the financial system and the practice 
of combating it.

At the same time, we have indicated that combating 
organized crime in the financial system should involve a 
combination of general social and special criminological 
measures, which will ensure reliable protection of the 
domestic economy.

The general social level includes: economic 
countermeasures; social countermeasures; political 
countermeasures; organizational and management 
countermeasures; legal countermeasures.

To the special criminological level of combating 
organized crime in the financial system, we include 
entities that consist mainly of state bodies. And, namely: 
the bodies of the National Police, the bodies of the 
prosecutor's office, the Bureau of Economic Security, the 
National Anti-Corruption Bureau, the State Bureau of 
Investigation, etc.

While studying the specifics of combating organized 
crime in the financial system, it became important 
to approve strategies (National Security Strategy of 
Ukraine, Economic Security Strategy of Ukraine, 
Strategy for Combating Organized Crime).

Key words: counteraction, organized crime, financial 
system, state security.
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ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ

Постановка проблеми. У сучасну епоху поси-
лення інформаційного протиборства предметом 
наукового інтересу все частіше стають питання 
воєнної безпеки держави. Сьогодні під впливом 
використання сучасних інноваційних техноло-
гій виникла і набирає стрімкого розвитку нова 
військово-політична загроза міжнародному пра-
вопорядку.

Сучасні етапи науково-технологічного роз-
витку світового співтовариства нерозривно пов’я-
заній з упровадженням передових технологій. Сьо-
годні в нашій країні створені належні передумови 
переходу до суспільства нової генерації, що базу-
ється на інноваційних технологіях, наскрізній 
цифровізації виробництва, інформаційних і теле-
комунікаційних розробках, які забезпечують 
актуальність і достовірність інформації [1, с. 5].

Саме тому протидія злочинності, у тому числі 
у сфері інформаційних технологій, в умовах воєн-
ного стану є актуальною проблематикою в сучас-
них умовах державотворення.

Формулювання цілей статті. Метою статті 
є дослідження питань, які стосуються протидії 
злочинності в умовах воєнного стану, а також 
виявлення проблемних питань кримінально-пра-
вової охорони інформації та вироблення на цій 
основі рекомендацій щодо підвищення ефектив-
ності кримінально-правового впливу на осіб, які 
вчинили кримінальні правопорушення у цій сфері.

Виклад основного матеріалу. У різні часи 
проблемам протидії злочинності в умовах воєн-
ного стану було присвячено велику кількість 
робіт. Вагомий науковий доробок у дослідженні 
даної проблематики зробили такі науковці, як: 
А. А. Вознюк [2], Б. М. Головкін [3; 4; 5], М. В. Кар-
чевський [6], О. Г. Колб [7] та інші.

Не дивлячись на те, що більшість наукових 
розробок були виконані у різні часи державо-
творення України, праці цих науковців залиша-
ються фундаментальними та актуальними й доте-

пер. Наявна збройна агресія РФ проти України 
і запровадження на всій території нашої держави 
воєнного стану потребують спеціальних правових 
механізмів протидії злочинності в умовах воєн-
ного стану, а також охорони інформаційної без-
пеки нашої держави.

Виклад основного матеріалу. Розвідувальні 
органи іноземних держав традиційно розгляда-
ють воєнну інформацію з обмеженим доступом 
як головний пріоритет у своїй діяльності. Вихо-
дячи з наведеного, основними завданнями забез-
печення інформаційної безпеки у воєнній сфері є:

 – створення нормативно-правової бази забез-
печення інформаційної безпеки у воєнній сфері;

 – забезпечення безпеки інформаційних і теле-
комунікаційних мереж та систем, як розгорну-
тих, так і тих, що створюються;

 – виявлення, оцінка та прогнозування загроз 
інформаційній безпеці у воєнній сфері;

 – організація антивірусного захисту інформації 
і сертифікація інформаційних процесів, програм 
та засобів, які використовуються в інтересах забез-
печення інформаційної безпеки у воєнній сфері;

 – ліцензування діяльності підприємств, уста-
нов та організацій, що проводять роботи, пов’язані 
із використанням таємної інформації та інформа-
ції з обмеженим доступом, а також зі створенням 
засобів захисту інформації;

 – захист каналів зв’язку;
 – регламентація порядку і правил використан-

ня технічних засобів передачі та обробки інформа-
ції у воєнній сфері;

 – захист інформаційних систем і засобів зв’яз-
ку від вогневого ураження противника;

 – захист особового складу від інформацій-
но-психологічного впливу противника [8, с. 4].

Особливого значення виконання цих завдань 
набувають безпосередньо під час збройного кон-
флікту або в умовах воєнного стану. Законом 
України «Про правовий режим воєнного стану» [9] 
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визначено, що воєнний стан це особливий право-
вий режим, що вводиться в Україні або в окремих 
її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози 
нападу, небезпеки державній незалежності Укра-
їни, її територіальній цілісності та передбачає 
надання відповідним органам державної влади, 
військовому командуванню, військовим адміні-
страціям та органам місцевого самоврядування 
повноважень, необхідних для відвернення загрози, 
відсічі збройної агресії та забезпечення національ-
ної безпеки, усунення загрози небезпеки державній 
незалежності України, її територіальній цілісно-
сті, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обме-
ження конституційних прав і свобод людини і гро-
мадянина та прав і законних інтересів юридичних 
осіб із зазначенням строку дії цих обмежень (ст. 1).

Спираючись на вищенаведене нормативне 
визначення, можна відзначити наступні особли-
вості воєнного стану, які впливають на порядок, 
засоби та методи захисту інформації:

 – в умовах воєнного стану значно зростає ймо-
вірність настання тяжких та особливо тяжких 
наслідків від вчинених кримінальних правопо-
рушень в інформаційній сфері, у тому числі заги-
бель людей, спричинення тяжких тілесних ушко-
джень, знищення матеріальних цінностей тощо;

 – в умовах воєнного стану зазвичай зростає 
активність іноземних держав, іноземних органі-
зацій щодо отримання військово-значущої інфор-
мації, особливо з використанням сучасних цифро-
вих технологій;

 – об’єктивно зростає обсяг чутливої інформа-
ції, розголошення або передача якої ворогу може 
завдати непоправну шкоду державній безпеці, 
правам та свободам громадян;

 – у зв’язку з підвищеним навантаженням на всі 
державні структури, у тому числі на слідчі та су-
дові органи, об’єктивно зменшується їх спромож-
ність проведення досудового слідства та судового 
розгляду у порядку, передбаченому чинним зако-
нодавством, зокрема, може виникнути неможли-
вість доступу до ЄРДР, неможливість виконання у 
встановлені законом строки слідчим суддею його 
повноважень у кримінальному провадженні, не-
можливість забезпечення присутності під час про-
ведення процесуальних дій понятих, проведення 
допиту свідків у судовому засіданні тощо.

Ці та інші чинники обумовили необхідність 
змін як у матеріальному, так і у кримінальному 
процесуальному законі. Зокрема, після початку 
активної фази збройної агресії РФ проти України 
Верховною Радою України було прийнято низку 
змін та доповнень до КК та КПК України, а саме:

1) Розділ I Особливої частини КК Укра-
їни згідно із Законом України № 2108-IX від 
03.03.2022 р. доповнено ст. 111-1 («Колабора-
ційна діяльність»), яка передбачає три склади 
кримінального правопорушення, основним або 

додатковим об’єктом яких є інформаційна без-
пека. Зокрема, це ч. 1 вказаної статті, яка кри-
міналізує публічне заперечення громадянином 
України здійснення збройної агресії проти Укра-
їни та публічні заклики громадянином України до 
підтримки рішень та/або дій держави-агресора; 
ч. 3, що встановлює покарання за здійснення гро-
мадянином України пропаганди у закладах освіти 
з метою сприяння збройної агресії проти України 
та ч. 6, яка, серед іншого, встановлює відпові-
дальність за здійснення інформаційної діяльності 
у співпраці з державою-агресором та/або його оку-
паційною адміністрацією. Також, приміткою 3 до 
вказаної статті визначено, що під здійсненням 
інформаційної діяльності розуміється створення, 
збирання, одержання, зберігання, використання 
та поширення відповідної інформації;

2) Розділ I Особливої частини КК України 
доповнено ст. 114-2 («Несанкціоноване поши-
рення інформації про направлення, переміщення 
зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, 
рух, переміщення або розміщення Збройних Сил 
України чи інших утворених відповідно до зако-
нів України військових формувань, вчинене в умо-
вах воєнного або надзвичайного стану») згідно із 
Законом України № 2160-IX від 24.03.2022 р. із 
змінами, внесеними згідно із Законом № 2178-IX 
від 01.04.2022 р., яка криміналізує несанкціо-
новане поширення інформації про направлення, 
переміщення зброї, озброєння та бойових припа-
сів в Україну, рух, переміщення або розміщення 
Збройних Сил України чи інших утворених від-
повідно до законів України військових форму-
вань, вчинене в умовах воєнного або надзвичай-
ного стану (ч. 1), а також поширення інформації 
про переміщення, рух або розташування Зброй-
них Сил України чи інших утворених відповідно 
до законів України військових формувань, за 
можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо 
така інформація не розміщувалася у відкритому 
доступі Генеральним штабом Збройних Сил Укра-
їни, Міністерством оборони України або іншими 
уповноваженими державними органами, вчинене 
в умовах воєнного або надзвичайного стану (ч. 2);

3) Законом України № 2149-IX від 
24.03.2022 р. змінено редакцію ст. 361 («Несанк-
ціоноване втручання в роботу інформаційних 
(автоматизованих), електронних комунікацій-
них, інформаційно-комунікаційних систем, 
електронних комунікаційних мереж») КК Укра-
їни, яка передбачає відповідальність за несанкці-
оноване втручання в роботу інформаційних (авто-
матизованих), електронних комунікаційних, 
інформаційно-комунікаційних систем, елек-
тронних комунікаційних мереж, зокрема, поси-
лено покарання за вказані дії, вчинені в умо-
вах воєнного стану; крім того змінено редакцію 
ч. 1 ст. 361-1 («Створення з метою протиправного 
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використання, розповсюдження або збуту шкід-
ливих програмних чи технічних засобів, а також 
їх розповсюдження або збут») КК України, що 
передбачає відповідальність за створення з метою 
протиправного використання, розповсюдження 
або збуту шкідливих програмних чи технічних 
засобів, а також їх розповсюдження або збут;

4) Законами України № 2125-IX від 15.03.2022 р. 
та № 201-IX від 14.04.2022 р. було внесено ряд 
змін до Розділу Х «Особливий режим досудового 
розслідування, судового розгляду в умовах воєн-
ного стану» КПК України. Зокрема, дозволена 
зміна строків внесення відомостей до ЄРДР після 
відкриття кримінального провадження, змінено 
порядок фіксації результатів досудового розслі-
дування, запроваджено особливості проведення 
ряду слідчих (розшукових) дій, передбачена мож-
ливість делегування ряду функцій слідчого судді 
відповідному керівнику органу прокуратури.

Таким чином, у найкоротший строк після 
запровадження воєнного стану законодавцем було 
удосконалено нормативну базу, що регламентує 
особливості протидії злочинності в умовах воєн-
ного стану, а також запроваджено процесуальні 
зміни, необхідні для реалізації норм матеріаль-
ного права.

У цілому, вказані зміни до КК України можна 
визначити як своєчасні та необхідні, водночас, 
певні формулювання, використані законодавцем, 
мають як серед науковців, так і в правозастосовній 
діяльності. Так, вдосконалення потребує диспози-
ція ч. 1 ст. 111-1, яка на сьогодні сформульована 
так: «Публічне заперечення громадянином Укра-
їни здійснення збройної агресії проти України, 
встановлення та утвердження тимчасової окупації 
частини території України або публічні заклики 
громадянином України до підтримки рішень  
та/або дій держави-агресора, збройних форму-
вань та/або окупаційної адміністрації держа-
ви-агресора, до співпраці з державою-агресором, 
збройними формуваннями та/або окупаційною 
адміністрацією держави-агресора, до невизнання 
поширення державного суверенітету України на 
тимчасово окуповані території України».

Зокрема, не можна вважати вдалою законо-
давчою конструкцією поєднання у даній нормі 
таких формулювань, як «публічне заперечення» 
та «встановлення та утвердження тимчасової оку-
пації частини території України». Більш доцільно 
встановити відповідальність за публічні заклики 
до встановлення та утвердження тимчасової оку-
пації частини території України.

Беручи до уваги зазначене, вважаємо більш 
обґрунтованим наступне формулювання диспо-
зиції вказаної частини: «Публічне заперечення 
громадянином України збройної агресії проти 
України, якщо факт такої агресії офіційно вста-
новлений компетентними органами державної 

влади України; публічні заклики громадянином 
України до окупації частини території України, 
до співпраці з державою-агресором, збройними 
формуваннями та/або окупаційною адміністра-
цією держави-агресора, до невизнання держав-
ного суверенітету України на тимчасово окупо-
ваних територіях України; публічне схвалення 
громадянином України рішень та/або дій держа-
ви-агресора, збройних формувань та/або окупаці-
йної адміністрації держави-агресора».

Якщо норми ст. 111-1 КК України криміна-
лізують діяння, пов’язані з розповсюдженням 
недостовірної інформації або з використанням 
інформації як засобу ворожої пропаганди, норми 
ст. 114-2 стосуються розкриття (поширення) 
інформації, яке може становити небезпеку для 
державних інтересів, перш за все, у воєнній сфері.

Потреба у вказаній новелі виникла у зв’язку 
з тим, що склад злочину, передбачений ст. 114 КК 
України містить такий обов’язковий елемент, як 
предмет – відомості, що у встановленому порядку 
віднесені до державної таємниці. Однак, в умо-
вах збройного конфлікту до будь-якої особи може 
потрапити інформація, що формально не від-
несена до державної таємниці, але поширення 
чи передача якої ворогу може становити значну 
небезпеку, наприклад, інформація про направ-
лення, переміщення зброї, озброєння та бойових 
припасів, про переміщення, рух або розташу-
вання Збройних Сил України чи інших військо-
вих формувань, які особа може безпосередньо 
спостерігати. Таким чином, норма ст. 114-2 КК 
України усуває суттєву прогалину у вітчизняному 
кримінальному законодавстві.

Водночас, законодавча конструкція вказаної 
статті як кримінального правопорушення із фор-
мальним складом, на нашу думку, є невиправда-
ним з наступних підстав. 

Так, навряд чи має сенс витрачати сили і засоби 
слідчих та судових органів на притягнення до від-
повідальності осіб, які розповсюджують завідомо 
неправдиву, вигадану інформацію про направ-
лення, переміщення зброї, озброєння та бойо-
вих припасів в Україну. Водночас, оскільки така 
інформація, зрозуміло, не розміщувалася (не 
поширювалася) у відкритому доступі державними 
органами України або в офіційних джерелах кра-
їн-партнерів, такі дії підпадають під кримінальне 
покарання за вказаною статтею.

Більш доцільним, на нашу думку, було б 
використання для криміналізації цього діяння 
матеріального, або змішаного, формально-мате-
ріального складу, тобто притягнення до відпові-
дальності тільки тих осіб, які поширенням пев-
ної інформації створили реальну небезпеку для 
інтересів держави. Відповідну диспозицію можна 
було б сформулювати наступним чином: «Поши-
рення інформації про направлення, переміщення 
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зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, 
у тому числі про їх переміщення територією Укра-
їни, якщо така інформація не розміщувалася (не 
поширювалася) у відкритому доступі в офіційних 
джерелах України або країн-партнерів і якщо її 
поширення створило небезпеку для державних 
інтересів України, вчинене в умовах воєнного 
або  надзвичайного стану».

Немає сумнівів, що під час збройного конфлікту 
або в умовах воєнного стану у ряді випадків немож-
ливо дотримуватись всіх вимог, передбачених про-
цесуальним законодавством у мирний час. Тому 
цілком виправданими виглядають такі новели, як 
зміна строків внесення відомостей до ЄРДР, спро-
щення порядку фіксації результатів досудового 
розслідування, зміна порядку проведення ряду 
слідчих (розшукових) дій, запровадження мож-
ливості делегування ряду функцій слідчого судді 
відповідному керівнику органу прокуратури.

Водночас, необхідно звернути увагу, що серед 
правознавців вказані зміни мають неоднозначну 
оцінку. Зокрема, у науковців і практиків вини-
кають питання щодо доцільності внесення змін 
до процесуальних норм, які регламентують поря-
док затримання підозрюваних та тримання їх під 
вартою. Фахівці відзначають, що такі зміни пору-
шують баланс інтересів суспільства та держави 
та негативно впливають на ефективність забезпе-
чення права на справедливий суд  [10]. Вказане свід-
чить про необхідність подальшого вдосконалення 
інституту кримінально-правової охорони вій-
ськово вагомої інформації в умовах воєнного стану.

Також слід зауважити, що в умовах збройної 
агресії разом з посиленням кримінально-право-
вої охорони інформаційної сфери, зросла потреба 
у вдосконаленні тих нормативних актів, що міс-
тять бланкетні норми, які визначають предмет 
кримінальних правопорушень в інформаційній 
сфері, зокрема, Закону України «Про державну 
таємницю» [11]. Останній регулює суспільні від-
носини, пов’язані з віднесенням інформації до 
державної таємниці, засекречуванням, розсе-
кречуванням її матеріальних носіїв та охороною 
державної таємниці з метою захисту інтересів 
України у сфері оборони, економіки, зовнішніх від-
носин, державної безпеки і охорони правопорядку, 
а також встановлює порядок обмеження доступу 
до інформації, яка містить державну таємницю.

Відповідно до вказаного закону, до державної 
таємниці у сфері оборони може бути віднесена 
інформація про зміст стратегічних і оперативних 
планів та інших документів бойового управління, 
підготовку та проведення військових операцій, 
стратегічне та мобілізаційне розгортання військ, 
а також про інші найважливіші показники, які 
характеризують організацію, чисельність, дисло-
кацію, бойову і мобілізаційну готовність, бойову 
та іншу військову підготовку, озброєння та матері-

ально-технічне забезпечення Збройних Сил Укра-
їни та інших військових формувань: про напрями 
розвитку окремих видів озброєння і військової 
спеціальної техніки, їх кількість, тактико-тех-
нічні характеристики, організацію і технологію 
виробництва, наукові, науково-дослідні та дослід-
но-конструкторські роботи, пов’язані з розроблен-
ням нових зразків озброєння, військової і спеціаль-
ної техніки або їх модернізацією, а також про інші 
роботи, що плануються або здійснюються в інтер-
есах оборони країни; про сили і засоби цивільної 
оборони України, можливості населених пунктів, 
регіонів і окремих об’єктів для захисту, еваку-
ації і розосередження населення, забезпечення 
його життєдіяльності та виробничої діяльності 
об’єктів народного господарства у воєнний час 
або в умовах інших надзвичайних ситуацій; про 
геодезичні, гравіметричні, картографічні, гідро-
графічні та гідрометеорологічні дані і характери-
стики, які мають значення для оборони країни.

Крім Закону України «Про державну таєм-
ницю» вітчизняна нормативно-правова база 
містить значну кількість як законів, так і підза-
конних нормативно-правових актів, що регламен-
тують суспільні відносини в інформаційній сфері 
й забезпечують інформаційну безпеку, при цьому 
не всі зазначені нормативно-правові акти пов’язані 
між собою, має місце їх термінологічна неузгодже-
ність. Це вимагає формування єдиних підходів 
до створення правових норм у системі інформа-
ційного законодавства, у тому числі з питань 
забезпечення інформаційної безпеки, шляхом 
кодифікації відповідного законодавства, на чому 
неодноразово наголошувалось [12; 13; 14; 15].

У зв’язку з викладеним, можна зробити 
наступні висновки:

 – найпотужнішим впливом на забезпечення 
воєнної безпеки України є інформаційна складо-
ва, що здійснюється через глобальні інформаційні 
мережі;

 – інформаційна безпека держави виступає сис-
темоутворюючим фактором, поєднуючи в єдиному 
інформаційному просторі всі інші сфери воєнної 
безпеки держави, у зв’язку з чим, інформаційна 
безпека посідає одне з основних місць у загальній 
архітектурі воєнної безпеки держави, а система її 
забезпечення – одне з ключових ланок у систем за-
безпечення воєнної безпеки країни;

 – запроваджені зміни до КК України після вве-
дення воєнного стану, можна визначити як своє-
часними та необхідними;

 – існує необхідність подальшого вдосконален-
ня диспозицій ст. ст. 111-1 та 114-2 КК України;

 – зміни до процесуального законодавства 
пов’язані з проведенням досудового розслідуван-
ня кримінальних правопорушень в умовах воєн-
ного стану є своєчасними та необхідними, водно-
час вони не повинні порушувати баланс інтересів 
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суспільства і держави та негативно впливати на 
ефективність забезпечення права на справедли-
вий суд;

 – одним із пріоритетів розвитку національного 
інформаційного права є створення цілісної систе-
ми законодавства з питань розвитку інформацій-
ного суспільства та забезпечення інформаційної 
безпеки, у тому числі здійснення кодифікації ін-
формаційного законодавства.
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Анотація

Луценко Ю. В., Денисенко М. М. Протидія злочин-
ності в умовах воєнного стану: теоретико-правові про-
блеми. – Стаття.

У статті досліджено теоретико-правові проблеми 
протидії злочинності в умовах воєнного стану. Наго-
лошено, що протидія злочинності, у тому числі у сфері 
інформаційних технологій є актуальною проблемати-
кою в сучасних умовах державотворення.

У роботі звертається увага на те, що сучасні етапи 
науково-технологічного розвитку світового співтова-
риства нерозривно пов’язаній з упровадженням пере-
дових технологій. Зазначається, що сьогодні в Україні 
створені належні передумови переходу до суспільства 
нової генерації, що базується на інноваційних техноло-
гіях, наскрізній цифровізації виробництва, інформа-
ційних і телекомунікаційних розробках, які забезпе-
чують актуальність і достовірність інформації.

У ході наукового дослідження з’ясовано, що неза-
лежний розвиток України неможливий без належного 
забезпечення інформаційної сфери суспільних відно-
син, що насамперед напряму пов’язано з низкою скла-
дових частин державної безпеки України, зокрема: 
політичною, економічною, екологічною, соціальною, 
інформаційною та ін. Лише за умови належного існу-
вання інформаційної сфери можливе вирішення бага-
тьох завдань щодо забезпечення державної безпеки та 
створення необхідних умов для стабільного розвитку 
політичних, економічних, соціальних, екологічних, 
духовних, інтелектуальних, демографічних засад жит-
тєдіяльності суспільства. 

Зазначається, що найпотужнішим впливом на 
забезпечення воєнної безпеки України є інформаційна 
складова, що здійснюється через глобальні інформа-
ційні мережі. Інформаційна безпека держави виступає 
системоутворюючим фактором, поєднуючи в єдиному 
інформаційному просторі всі інші сфери воєнної без-
пеки держави, у зв’язку з чим, інформаційна безпека 
посідає одне з основоположних місць у загальній архі-
тектурі воєнної безпеки держави, а система її забезпе-
чення – одне з ключових ланок у систем забезпечення 
воєнної безпеки країни.

Ключові слова: інформаційне протиборство, інфор-
мація у воєнній сфері, територіальній цілісності, елек-
тронні інформаційні комунікаційні системи, злочини 
проти національної безпеки.

Summary

Lutsenko Yu. V., Denysenko M. M. Combating crime 
under martial law: theoretical and legal problems. – 
Article.

The article examines the theoretical and legal 
problems of combating crime under martial law. It is 
emphasized that combating crime, including in the field 
of information technologies, is an urgent issue in the 
modern conditions of state formation.

The work draws attention to the fact that the current 
stages of scientific and technological development of 
the world community are inextricably linked with the 
introduction of advanced technologies. It is noted that 
today in Ukraine proper prerequisites have been created 
for the transition to a new generation society based 
on innovative technologies, end-to-end digitalization 
of production, information and telecommunications 
developments that ensure the relevance and reliability of 
information.

In the course of scientific research, it was found that 
the independent development of Ukraine is impossible 
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without proper provision of the information sphere of 
public relations, which is primarily directly related 
to a number of components of the state security of 
Ukraine, in particular: political, economic, ecological, 
social, informational, etc. Only under the condition 
of the proper existence of the information sphere is it 
possible to solve many tasks related to ensuring state 
security and creating the necessary conditions for the 
stable development of the political, economic, social, 
ecological, spiritual, intellectual, and demographic 
foundations of society's life.

It is noted that the most powerful influence on 
ensuring the military security of Ukraine is the 

information component, which is carried out through 
global information networks. Information security of 
the state acts as a system-forming factor, combining in 
a single information space all other spheres of military 
security of the state, therefore, information security 
occupies one of the fundamental places in the general 
architecture of military security of the state, and the 
system of its support is one of the key links in the support 
systems military security of the country.

Key words: information warfare, information in 
the military sphere, territorial integrity, electronic 
information communication systems, crimes against 
national security.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

Конституція України у ст. 92 проголосила, що 
виключно законами України визначається орга-
нізація і діяльність органів і установ виконання 
покарань, Законом України оголошується амніс-
тія. Таке положення Основного Закону свідчить 
про важливість належного функціонування Дер-
жавної кримінально-виконавчої служби України, 
структурні підрозділи якої контролюють ступінь 
втручання держави у права і свободи людини і гро-
мадянина, що постійно або тимчасово обмежені за 
рішенням суду. 

Загальна кількість осіб у місцях позбавлення 
волі кримінально-виконавчої системи станом 
на 2001 рік становила 222254 особи, тоді як уже 
у 2021 році їх кількість становить 49823 особи. 
Ці статистичні дані, без їх детального вивчення, 
Міністерство юстиції України використо-
вує виключно як привід «продавати занедбані 
тюрми». 31 грудня 2021 року завершився екс-
периментальний проєкт щодо платної послуги 
з надання поліпшених побутових умов в слідчих 
ізоляторах України, запроваджений Постановою 
Кабінету міністрів України №305 від 22 квітня 
2020 року. За його результатами мало бути при-
йнято рішення про доцільність законодавчого 
закріплення платної послуги з надання поліп-
шених побутових умов та харчування особам, 
узятим під варту, про напад росії на України все 
змінив. Також варто згадати слідчих Державної 
кримінально-виконавчої служби України, які 
у 2017–2018 роках розслідували будь-які зло-
чини, що були вчинені на території органів і уста-
нов виконання покарань. 

Фактично всі тридцять років незалежності 
Державна кримінально-виконавча служба Укра-
їни функціонує в умовах постійного реформу-
вання – успадкована радянська репресивна 
система виконання покарань до цих пір знаходить 
своє відлуння у рішеннях ЄСПЛ щодо нелюдських 
умов тримання засуджених у виправних колоніях 
та СІЗО. Головним результатом діяльності Дер-
жавної кримінально-виконавчої служби України 
має бути повернення у суспільство громадянина, 
який не втратив соціальні зв’язки, здоров’я, має 

всі можливості для нормального життя. Сама ця 
сукупність заходів аналітичного, координаці-
йного, виховного, запобіжного, контрольного, 
організаційного, управлінського, наглядового, 
методичного, інформаційного та освітнього  
характеру, що вживаються суб’єктами, наді-
леними державно-владними повноваженнями 
на спеціально-кримінологічному, індивідуаль-
ному, віктимологічному рівнях по відношенню до 
засуджених осіб та персоналу органів і установ, 
і є кримінологічною діяльністю Державної кримі-
нально-виконавчої служби України.

Очевидно, що постійна конструктивна кри-
тика діяльності Міністерства юстиції України 
у напрямку реформування Державної криміналь-
но-виконавчої служби України як збоку громад-
ськості, так й експертного середовища, має своїм 
підґрунтям неналежне наукове обґрунтування її 
діяльності як суб’єкта протидії особливого виду 
злочинності – пенітенціарної. 

Варто відмітити, що проблеми протидії пені-
тенціарній злочинності вцілому та окремих її 
видів висвітлено у працях різних вчених, зокрема 
вітчизняних: О. М. Бандурка, Д. О. Балобанова, 
Л. В. Багрій-Шахматов, Є. Ю. Бараш, В. С. Бати-
ргареєва, В. М. Бесчастний, І. Г. Богатирьов, 
Б. М. Головкін, О. А. Гритенко, С. Ф. Дени-
сов, Т. А. Денисова, О. М. Джужа, І. В. Козич, 
Т. В. Корнякова, О. М. Костенко, О.Г. Колб, 
В.Я. Конопельський, І. М. Копотун, Ю. В. Керня-
кевич-Танасійчук, В. В. Кузнєцов, Т. Є. Леоненко, 
О. М. Литвинов, К. Б. Марисюк, С. А. Мозоль, 
А. А. Музика, Ю. В. Орлов, Є.О. Письменський, 
М. С. Пузирьов, Н. А. Савінова, А. В. Савченко, 
А. Х. Степанюк, В. Я. Тацій, В. П. Тихий, В. М. Труб-
ников, В. О. Туляков, А. Є. Фоменко, П. Л. Фріс, 
В. Б. Харченко, П. В. Хряпінський, В. В. Шабли-
стий, В. І. Шакун, О. О. Шкута, І. С. Яковець, 
Н. М. Ярмиш, А. М. Ященко та багато інших.

Окремо слід вказати на докторські дисерта-
ції О. О. Шкути «Теоретико-прикладні засади 
функціонування кримінально-виконавчої сис-
теми України», Запоріжжя, 2018 р.; Ю.В. Кер-
някевич-Танасійчук «Кримінально-виконавча 
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політика України», Київ, 2019 р.; О.А. Гритенко 
«Теоретико-правові концептуальні засади про-
гресивної системи виконання та відбування пока-
рання у виді позбавлення волі», Одеса, 2020 р.; 
також на докторські дисертації, в яких кримі-
нологічна діяльність вже була предметом роз-
гляду. Це О. С. Іщук «Теоретико-методологічні 
та практичні засади кримінологічної діяльно-
сті органів прокуратури України» (м. Харків, 
2016 р.); Н. Є. Філіпенко «Кримінологічна діяль-
ність судово-експертних установ України: теорія 
та практика» (м. Харків, 2021 р.); А. Є. Фоменко 
«Теоретико-прикладні засади кримінологіч-
ної діяльності Національної поліції України» 
(м. Харків, 2021 р.); Н.С. Сидоренко «Теорети-
ко-прикладні засади кримінологічної діяльності 
органів кримінального судочинства України» 
(м. Дніпро, 2021 р.). 

Безумовно, праці цих та інших науковців стали 
основою для дослідження кримінологічної діяль-
ності Державної кримінально-виконавчої служби 
України, проте злочини окупантів стосуються не 
тільки звичайних мирних жителів, а й засудже-
них, які перебувають у місцях несвободи на тим-
часово окупованих територіях. Звичайно, функ-
ціонування органів і установ виконання покарань 
в умовах війни після нашої перемоги мабуть буде 
одним із актуальних напрямів кримінологічної 
науки та науки кримінально-виконавчого права. 

Як зазначають автори підручника «Криміно-
логія» (за заг. ред. В.В. Чернея), на сьогоднішній 
день реформа кримінально-виконавчої системи 
є доволі актуальною. Дуже важливо створити 
умови для цивілізованого тримання обвинувачу-
ваних у слідчих ізоляторах. Адже, вони ще не зло-
чинці. Не менш назрілою є проблема організації 
виконання вироку до позбавлення волі. Колишні 
виправно-трудові колонії, а тепер установи вико-
нання покарань – себе вичерпали. Сумісне прожи-
вання членів відділення соціально-психологічної 
служби створює ідеальні умови для стратифікації, 
виникнення різного роду угруповань, очолюваних 
кримінальними «авторитетами». До цих тягот 
додаються антисанітарія, насильство, недостатнє 
матеріально-побутове забезпечення засуджених. 
Треба повністю модернізувати пенітенціарну 
систему, налагодити в ній виробництво і професій-
но-технічне навчання. Зрозуміло, що тут потрібне 
відповідне державне фінансування, залучення до 
цієї справи громадських організацій, благодійних 
фондів, церкви тощо [1, c. 516].

Таким чином, проведення необхідних змін 
є неможливим без участі у них інших суб’єктів 
протидії злочинності (перелік яких буде розкрито 
трохи пізніше). Взаємодія з іншими суб’єктами 
протидії злочинності дозволяє як модернізувати 
роботу відповідного органу (у даному випадку 
Державної кримінально-виконавчої служби 

України), так і загалом підвищити ефективність 
протидії злочинності в державі.

Відповідно до абзацу 1 ч. 1 ст. 2 Закону Укра-
їни від 23.12.1993 р. № 3781-XII «Про державний 
захист працівників суду і правоохоронних орга-
нів», правоохоронні органи – органи прокуратури, 
Національної поліції, служби безпеки, Військової 
служби правопорядку у Збройних Силах Укра-
їни, Національне антикорупційне бюро Укра-
їни, органи охорони державного кордону, Бюро 
економічної безпеки України, органи і установи 
виконання покарань, слідчі ізолятори, органи дер-
жавного фінансового контролю, рибоохорони, дер-
жавної лісової охорони, інші органи, які здійсню-
ють правозастосовні або правоохоронні функції [2].

Таким чином, органи і установи виконання 
покарань а також слідчі ізолятори, які входять 
до складу Державної кримінально-виконавчої 
служби України, відносяться до числа правоохо-
ронних органів. 

Цікаво, що перелік ст. 6 названого норма-
тивно-правового акта не є вичерпним, тому тео-
ретично до нього можуть бути включені і інші 
структурні елементи Державної кримінально-ви-
конавчої служби України. Головний критерій 
віднесення того чи іншого органу до числа право-
охоронних – виконання ним правозастосовних або 
правоохоронних функцій.

Враховуючи той факт, що відповідно до ст. 6 
Закону України «Про Державну кримінально-ви-
конавчу службу України» [3] Державна кримі-
нально-виконавча служба України відповідно 
до закону здійснює правозастосовні та правоохо-
ронні функції а також аналогію з Національною 
поліцією України (в даному законодавчому акті 
називається весь орган виконавчої влади, а не його 
структурні елементи (кримінальна, патрульна 
поліція, органи досудового розслідування тощо), 
можна з впевненістю стверджувати, що цей орган 
(Державна кримінально-виконавча служба Укра-
їни) відноситься до числа правоохоронних. Від-
так, доречно викласти абзац 1 ч. 1 ст. 2 Закону 
України від 23.12.1993 р. № 3781-XII «Про дер-
жавний захист працівників суду і правоохорон-
них органів» в наступній редакції: 

«1. Правоохоронні органи – органи прокура-
тури, Національної поліції, служби безпеки, Вій-
ськової служби правопорядку у Збройних Силах 
України, Державної кримінально-виконавчої 
служби України, Національне антикорупційне 
бюро України, органи охорони державного кордону, 
Бюро економічної безпеки України, органи дер-
жавного фінансового контролю, рибоохорони, дер-
жавної лісової охорони, інші органи, які здійсню-
ють правозастосовні або правоохоронні функції».

Як і більшість правоохоронних органів, Дер-
жавна кримінально-виконавча служба України 
відноситься до числа суб’єктів протидії злочин-
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ності. Протидія злочинності – це безперервний 
процес, який реалізовується за допомогою діяль-
ності ряду суб’єктів. На сьогоднішній день на 
законодавчому та підзаконному рівнях передба-
чено цілий комплекс таких суб’єктів (про які буде 
сказано далі). Зрозуміло, що ефективна протидія 
злочинності можлива лише в результаті їх взаємо-
дії. У іншому ж випадку дані суб’єкти не тільки не 
зможуть досягнути поставленої мети, але і будуть 
заважати один одному.

Відповідно до положень згаданої у попе-
редньому підрозділі нашого дисертаційного дослі-
дження «Стратегії боротьби з організованою зло-
чинністю», відсутність системного підходу до 
ведення боротьби з організованою злочинністю, 
неналежний рівень взаємодії правоохоронних 
органів у відповідній сфері, застаріле та розбалан-
соване нормативно-правове забезпечення з питань 
боротьби з організованою злочинністю, недоскона-
лість процедури моніторингу криміногенної ситу-
ації, відсутність консолідованої об’єктивної мето-
дології оцінки загроз організованої злочинності, 
використання застарілих форм і методів боротьби 
з таким явищем призводить до загострення про-
блем, пов’язаних з організованою злочинністю, та 
низького рівня ефективності боротьби з нею [4].

З викладеного випливає, що відсутність 
системного підходу до ведення боротьби з органі-
зованою злочинністю та неналежний рівень вза-
ємодії правоохоронних органів у сфері протидії 
злочинності (поряд із проблемою недосконалості 
процедури кримінологічного моніторингу, яка 
була описана у попередньому підрозділі нашого 
наукового дослідження) призводять до зниження 
ефективності рівня боротьби зі злочинністю.

Без сумніву, дані фактори є взаємопов’язаними. 
Так, неналежний рівень взаємодії суб’єктів проти-
дії злочинності апріорі свідчить про відсутність 
системного підходу у вирішенні даного питання. 

Вказівка на важливість взаємодії Держав-
ної кримінально-виконавчої служби Укра-
їни з іншими суб’єктами протидії злочинності 
міститься і у ч. 1 ст. 5 «Відносини Державної кри-
мінально-виконавчої служби України з органами 
державної влади, органами місцевого самовряду-
вання, підприємствами, установами та організаці-
ями, органами іноземних держав і міжнародними 
організаціями» Закону України «Про Державну 
кримінально-виконавчу службу України», в якій 
зазначається, що Державна кримінально-викона-
вча служба України взаємодіє з органами держав-
ної влади, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями 
відповідно до законодавства [3].

Варто пам’ятати про  те, що важливим завдан-
ням кримінології на сучасному етапі розвитку 
державності в Україні є запровадження в діяль-
ність уповноважених державних органів та гро-

мадських організацій генеральної лінії розуміння 
того, що рівень правопорушень можна знизити 
двома шляхами: шляхом мінімізації причин про-
типравної поведінки і шляхом посилення заходів 
в тому числі кримінальної репресії. Набагато легше 
усунути причину, ніж потім боротися із наслід-
ками. Злочинність не можна побороти чи викорі-
нити, можна лише на декілька показників її зни-
зити до соціально терпимого або краще соціально 
прийнятного рівня. Саме тому слід приділяти 
основну увагу кримінологічному прогнозуванню 
та індивідуальній профілактиці правопорушень 
з тими особами, які схильні до їх вчинення [5].

Отже, на законодавчому рівні прямо зазна-
чається, що Державна кримінально-виконавча 
служба України в процесі своєї діяльності має вза-
ємодіяти в різних напрямках (у тому числі в кон-
тексті протидії злочинності) з іншими суб’єктами 
суспільних відносин. Утім, даний нормативно-пра-
вовий акт не розкриває зміст категорії «взаємодія», 
обсяги, напрямки та принципи такої взаємодії.
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Анотація

Спільник С. І. Правові засади взаємодії Державної 
кримінально-виконавчої служби України з іншими 
суб’єктами протидії злочинності. – Стаття. 

У статті доведено, що законодавчому рівні задекла-
ровано, що Державна кримінально-виконавча служба 
України в процесі своєї діяльності має взаємодіяти в 
різних напрямках (у тому числі в контексті протидії 
злочинності) з іншими суб’єктами суспільних відно-
син. Утім, жоден нормативно-правовий акт не розкри-
ває зміст категорії «взаємодія», обсяги, напрямки та 
принципи такої взаємодії.

Констатовано, що Конституція України у ст. 92 
проголосила, що виключно законами України визна-
чається організація і діяльність органів і установ 
виконання покарань, Законом України оголошується 
амністія. Таке положення Основного Закону свідчить 
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про важливість належного функціонування Держав-
ної кримінально-виконавчої служби України, струк-
турні підрозділи якої контролюють ступінь втручання 
держави у права і свободи людини і громадянина, що 
постійно або тимчасово обмежені за рішенням суду. 

Загальна кількість осіб у місцях позбавлення волі 
кримінально-виконавчої системи станом на 2001 рік 
становила 222254 особи, тоді як уже у 2021 році їх 
кількість становить 49823 особи. Ці статистичні дані, 
без їх детального вивчення, Міністерство юстиції 
України використовує виключно як привід «продавати 
занедбані тюрми». 31 грудня 2021 року завершився 
експериментальний проєкт щодо платної послуги з 
надання поліпшених побутових умов в слідчих ізо-
ляторах України, запроваджений Постановою Кабі-
нету міністрів України №305 від 22 квітня 2020 року. 
За його результатами мало бути прийнято рішення 
про доцільність законодавчого закріплення платної 
послуги з надання поліпшених побутових умов та хар-
чування особам, узятим під варту, про напад росії на 
України все змінив. Також варто згадати слідчих Дер-
жавної кримінально-виконавчої служби України, які 
у 2017-2018 роках розслідували будь-які злочини, що 
були вчинені на території органів і установ виконання 
покарань. 

Ключові слова: кримінологія, кримінально-вико-
навче право, виконання покарань, злочинність, органи 
та установи виконання покарань, юридична діяльність, 
кримінологічна діяльність, кримінологічний моніто-
ринг, запобігання кримінальним правопорушенням.

Summary

Spilnyk S. I. Legal principles of interaction of the 
State Criminal Enforcement Service of Ukraine with 
other subjects of crime prevention. – Article.

The article proves that it is declared at the legislative 
level that the State Criminal Enforcement Service of 
Ukraine in the course of its activities should interact 

in various directions (including in the context of 
combating crime) with other subjects of social relations. 
However, no normative legal act discloses the content 
of the "interaction" category, the scope, directions and 
principles of such interaction.

It was established that the Constitution of Ukraine in 
Art. 92 declared that only the laws of Ukraine determine 
the organization and activity of bodies and institutions 
for the execution of punishments, amnesty is declared 
by the Law of Ukraine. This provision of the Basic Law 
testifies to the importance of the proper functioning of 
the State Criminal Enforcement Service of Ukraine, 
whose structural subdivisions control the degree of state 
interference in the rights and freedoms of people and 
citizens, which are permanently or temporarily limited by 
court decision.

As of 2001, the total number of people in prisons in 
the penal system was 222,254, while in 2021 their number 
will be 49,823. The Ministry of Justice of Ukraine uses 
these statistical data, without their detailed study, solely 
as an excuse to "sell abandoned prisons." On December 31, 
2021, the experimental project regarding the paid service 
to provide improved living conditions in remand prisons 
of Ukraine, introduced by Resolution of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine No. 305 of April 22, 2020, ended. 
Based on its results, a decision should have been made 
about the expediency of legislatively enshrining a paid 
service for providing improved living conditions and food 
to persons taken into custody, about Russia's attack on 
Ukraine changed everything. It is also worth mentioning 
the investigators of the State Criminal Enforcement 
Service of Ukraine, who in 2017-2018 investigated any 
crimes committed on the territory of the bodies and 
institutions for the execution of punishments.

Key words: criminology, criminal enforcement 
law, execution of punishments, crime, bodies and 
institutions of execution of punishments, legal activity, 
criminological activity, criminological monitoring, 
prevention of criminal offenses.
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ПСИХОЛОГО-КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗАНЬ 
МАЛОЛІТНІХ ПОТЕРПІЛИХ ВІД НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ

Постановка проблеми. На сьогодні склалася 
критична ситуація в сфері дитинства, що характе-
ризується демографічною кризою, загостренням 
проблеми здоров’я дітей, соціальним сирітством, 
зростом дитячої безнаглядності, злочинністю 
неповнолітніх, порушенням майнових прав непо-
внолітніх, насиллям над дітьми [1, с. 10]. Ситуа-
ція в країні ускладняється збільшенням кількості 
насильницьких злочинів відносно малолітніх. 
Малолітні стають потерпілими від великої кіль-
кості насильницьких правопорушень таких як 
домашнє насильство, розбещення і зґвалтування, 
побої та мордування, втягнення у заняття жебра-
кування та проституцією, торгівлю людьми, та 
багато інших. До наведеного переліку додалися 
ще й військові злочини, через які малолітні отри-
мують не лише фізичні, а й психологічні травми, 
адже стають свідками жахливих подій. 

Саме тому питання встановлення довірчих 
стосунків та отримання відповідних даних про 
обставини кримінальної події, вміння вірно інтер-
претувати надану малолітньою особою інформа-
цію, сприяє не лише розслідуванню криміналь-
ного правопорушення, а й створює передумови 
для попередження вчинення насильство відносно 
такої категорії осіб.

Стан дослідження. Проблемам формування 
показань та їх отримання у кримінальному про-
вадженні присвятили свої наукові праці нау-
ковці багатьох юридичних наук: Ю. М. Анто-
нян, З. А. Астеміров, Ю. І. Азаров, Г. Ю. Бондар, 
Ю. М. Грошевий, О. М. Джужа, К. Є. Ігошев, Каз-
міренко В. О., Л. І. Казміренко, В. О. Коновалова, 
М. В. Костицький, В. М. Кудрявцев, О. Є. Лічко, 
В. С. Медведєв, І. С. Ной, В.В. Пясковський, 
В. М. Синьов, Ф.М. Сокиран, С. М. Стахівський, 
С. А. Тарарухін, Л. Д. Удалова, Г. І. Чечель, 
Ю. М. Чорноус, В. Ю. Шепітько та багато інших.

Мета та завдання статті передбачають визна-
чення та групування взаємообумовлених пси-
хологічних та криміналістичних характерних 
малолітнього потерпілого від насильницьких 

кримінальних правопорушень. Знання зазна-
чених особливостей сприяє слідчому у обранні 
тактики спілкування із зазначеною категорією, 
плануванню розслідуванню загалом, в тому числі 
і визначенню кола необхідних спеціалістів.

Виклад основного матеріалу. Аналіз практики 
показує, що показання дитини, як джерело інфор-
мації, викликають у правоохоронних органів та 
суду цілком зрозумілу упередженість щодо пов-
ноти та достовірності відображених в них обста-
вин. Наведене можливо компенсувати за рахунок 
проведення судово-психологічної експертизи на 
стадіях досудового розслідування чи судового 
розгляду. Відтак, дослідження проблеми оцінки 
показань визначає не лише актуальність прове-
дення судово-психологічної експертизи, а й роз-
криває поле для полеміки серед фахівців у галузі 
психології. При цьому основною проблемою 
постає оцінка достовірності показань. Протягом 
тривалого часу становлення наукової психоло-
гії ряд авторів, серед яких А. Біне та В. Штерн, 
висловлювали думку щодо належності до компе-
тенції саме психолога вирішення питання оцінки 
достовірності чи недостовірності показань. Серед 
деяких сучасних фахівців також відмічаються 
спроби здійснення оцінки достовірності пока-
зань. Проте слід відзначити, що вирішення даного 
питання в межах судово-психологічної експер-
тизи не лише не лежить в полі компетенції нау-
кової психології, а й суперечить нормам закону, 
зокрема ст. 94 Кримінального процесуального 
кодексу України [2; 3, с. 804].

Відповідно до вимог кримінального процесу-
ального законодавства саме слідчий під час досудо-
вого розслідування вповноважений тлумачити та 
надавати оцінку отриманим доказам, незалежно 
від джерела їх надходження. Таке положення зви-
чайно не виключає допомоги професійного психо-
лога, але і повністю покладатися на його думку 
слідчому неможливо. Саме тому слідчий повинен 
не лише надавати оцінку, а й розуміти процес фор-
мування показань у малолітньої особи. 
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Шепітько В.Ю. зазначає, що сприйняття, 
запам’ятовування та відтворення є взаємопов’яза-
ними етапами формування показань. Правильне 
розуміння цих процесів сприяє ефективному 
застосуванню тактичних прийомів допиту, пра-
вильній оцінці показань. 

Першим етапом у формуванні показань 
є сприйняття. Сприйняття – це не тільки сума від-
чуттів, а й діяльність мислення. Відчуття є суб’єк-
тивним за змістом джерелом, а тому відчуття 
і сприйняття певним чином залежать від розвитку 
нервової системи, стану організму в цілому, рівня 
розвитку людини. 

Сприйняття має різноманітні відтінки і харак-
тер залежно від особи сприймаючого (емоційного 
ставлення, інтересу до того, що сприймається, 
спрямованості уваги). До чинників, які в той чи 
інший спосіб впливають на сприйняття, його 
емоційне забарвлення, належить темперамент. 
Правильність сприйняття залежить від суб’єк-
тивних і об’єктивних чинників: суб’єктивні – це 
стан органів відчуття людини, її суб’єктивна мож-
ливість правильно сприймати дійсність, а об’єк-
тивні – умови сприйняття, погода, освітлення, 
тривалість події, за якою спостерігають [4].

Джерелом і умовою цього розвитку дитини 
є суспільне середовище. З допомогою людей, через 
людей вона весь час взаємодіє з навколишньою 
дійсністю. Взаємодія дитини із середовищем, 
передусім із соціальним оточенням, мікро-серед-
овищем, засвоєння культури людства відіграють 
важливу роль у її психічному розвитку, станов-
ленні її як особистості.

Розвиток особистості дитини охоплює такі 
якісні зміни: 1) розуміння дитиною навколиш-
нього світу, усвідомлення свого місця в ньому, що 
породжує нові мотиви поведінки, під впливом яких 
вона здійснює свої вчинки; 2) розвиток почуттів 
і волі, що забезпечують дієвість мотивів, стійкість 
поведінки, її незалежність від зовнішніх обставин.

Основний вплив дорослих на розвиток особи-
стості дитини полягає в організації засвоєння нею 
моральних норм, що регулюють поведінку людей 
у суспільстві. Найсильніше на дитину впливає 
поведінка близьких їй людей. Вона наслідує їх, 
переймає їхні манери, запозичує в них спосіб оці-
нювання людей, подій, речей. Однак цей вплив 
не обмежується близькими людьми. Дитина 
дошкільного віку знайомиться з життям дорослих 
людей, спостерігаючи за тим, як вони працюють, 
слухаючи розповіді, казки, переглядаючи фільми 
тощо. Для неї зразковою є поведінка людей, яких 
поважають, про кого схвально говорять, авто-
ритетних однолітків, персонажів казок, муль-
тфільмів та ін. Вирішальними в освоєнні зразків 
поведінки є оцінки, які дають дорослим, дітям, 
персонажам казок, фільмів, розповідей люди, 
думка яких для дитини найавторитетніша [5].

Вплив дорослих на дитину відбувається і під 
час чинення насильницьких дій. У криміналь-
них правопорушення, що вчиняються відносно 
малолітніх зв'язок між потерпілим і злочинцем 
обов’язково присутній певний зв'язок, навіть 
якщо злочинець не має родинних зав’язків із 
малолітнім або не входить в коло його оточення, 
він заздалегідь буде прагнути встановити цей зв'я-
зок. Так за спостереженнями слідчих, потерпілий 
перебував із злочинцем: у родинних стосунках – 
65,8%: дочки, сина (21,0%), падчерки (47,4%), 
племінниці, племінника (24,35%); знайомі за 
місцем проживання (сусіди), навчання (34,2%); 
взагалі незнайомі (34,9%); у дружніх відносинах 
(7,2%); знаходились у матеріальній та психоло-
гічній залежності (23,7%) [6, с. 88].

Також в криміналістичній та психологічній 
літературі вказується на те, що саме вік впливає 
на процес сприйняття світу, формування поня-
тійних категорій, розмежування «поганого» та 
«хорошого» та інших аспектів соціального ста-
новлення малолітнього. І вже від цих знань вста-
новити ступень його розвитку.

Арефіна Н. М. зазначає, що коли мова йде про 
дитину, додатковим фактором ризику стає її вік 
та пов’язані з цим рівень психічного розвитку, 
схильність до зовнішнього впливу (як мікро-, так 
і макросередовища). На стадії формування кар-
тини події в ході сприйняття важливу роль віді-
грає така властивість дитини як осмисленість, 
тобто впізнання об’єкту або явища та віднесення 
його до певної відносно широкої (узагальнене / 
неспецифічне впізнання) або до строго обмеже-
ної (специфічне впізнання) категорії. Відтак, 
на якість та повноту сприйняття впливає мину-
лий досвід, що може суттєво обмежувати дитину 
дошкільного та молодшого шкільного вікових 
періодів у можливості повністю усвідомлювати 
ті чи інші події, свідком та / або учасницею яких 
вона була. Найбільш ускладненим для цієї вікової 
категорії дітей є сприйняття часу, яке засноване 
на біологічній циклічності життєвих процесів та 
свідомим використанням точок відліку з введен-
ням кількісної оцінки в одиницях часу (хвилина, 
година тощо). Його якість (точність) на пряму 
залежить від характеру та інтенсивності життєді-
яльності дитини [3, с. 805].

Наступним важливим чинником, що має зна-
чення для розуміння стану готовності дитини до 
процесу надання необхідної інформації про кри-
мінальну подію – це джерела надходження інфор-
мації про насильство. Це стосується як малолітній 
дитині так і не повнолітній, тому доречним буде 
навести висловлювання Пясковського В.В., який 
зазначає, що під час перевірки доказів, де голов-
ними є ті, що отримані безпосередньо від непо-
внолітнього, необхідно враховувати обставини, за 
яких правоохоронним органам стало відомо про 
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факт насильницького злочину, учиненого щодо 
неповнолітнього. Як свідчать результати проведе-
ного дослідження, інформація про насильницькі 
дії може бути отримана або безпосередньо від 
неповнолітнього, або з інших джерел (наприклад, 
від батьків чи інших близьких родичів, з медич-
ної установи, дитячого будинку-інтернату, дитя-
чого садка тощо). У ситуаціях, коли відомості 
про насильницький злочин отримані безпосеред-
ньо від постраждалої дитини, вони є не тільки 
початком усього процесу розслідування, а й, 
порівняно з іншими ситуаціями, більшою мірою 
містять достовірні дані. Якщо інформацію про 
факт насильства співробітники правоохоронних 
органів одержали від батьків або інших близьких 
родичів, з медичної або дитячої установи, до відо-
мостей, отриманих під час спілкування з постраж-
далою дитиною, необхідно ставитись особливо 
обережно, оскільки є висока ймовірність дачі нею 
неправдивих показань [7].

Після надходженні інформації про насиль-
ницькі дії відносно неповнолітнього важливим 
є дослідження обстановки їх вчинення. Так, на 
думку 84,2% опитаних слідчих вважають, що 
обстановка вчинення насильницького злочину 
впливає на показання малолітніх потерпілих. 
Саме у обстановці вчинення кримінального право-
порушення чітко прослідковується взаємозв’язок 
криміналістичних та психологічних факторів, що 
вплинули на кількість та якість інформації, що 
залишається в пам’яті малолітнього. 

Отже, в результаті нашого дослідження слід 
виділити наступні взаємообумовлені психоло-
го-криміналістичні компоненти, що впливають на 
формування показань малолітнього потерпілого 
в сучасних умовах: 

1) Психологічні відносини, що виникають між 
учасниками події (31,6%). Можна зустріти думку 
про те, що обстановка в певній мірі включає в себе 
взаємини між винним і потерпілим. На думку 
І. О. Кисельова, обстановка вчинення злочину 
тісно пов’язана із такими елементами як особа  
злочинця та жертва злочину. Саме в конкретній 
обстановці (в певному місці, в певний час, при 
певних обставинах) в решті решт і розподіляються 
«ролі» злочинця та жертви, розкриваються кон-
кретні моделі поведінки [8]. 

Характерно, що переважна більшість посягань 
вчиняється на фоні родинних, сусідських та інших 
близьких відносин та стосунків. На наше переко-
нання, слушним є погляд В. І. Алєксєйчука, який 
вважає, що родинний зв’язок малолітньої особи 
з обвинуваченим створює умови та можливості 
для активного впливу зацікавлених осіб на пока-
зання малолітньої особи [9, с. 181]. Що б дитина 
не говорила про насильство, швидше за все, через 
якийсь час вона відмовиться від своїх слів. Сім’я 
руйнується, дитину нескінченно допитують, 

а насильник може залишатися вдома весь цей час. 
І знову на дитину лягає важкий тягар – зберегти 
чи зруйнувати сім’ю. «Погане» рішення – розпо-
вісти правду, «хороше» рішення – капітулювати, 
знову почати брехати і врятувати сім’ю. Якщо 
дитина не отримає відразу підтримки, і не від-
будеться негайного втручання, яке передбачає 
притягнення насильника до відповідальності, то 
дівчинка чи хлопчик поведуться «нормально» 
і відмовляться від своїх слів [10, с. 20].

2) Місце вчинення насильницького злочину. 
Для насильника місце злочину має особливе зна-
чення. За нашими дослідженнями щодо місця вчи-
нення злочину, можна дійти висновку, найбільш 
типовими місцями вчинення досліджуваних зло-
чинів є: під’їзди будинків і сходові площадки 
(11,2%); підвали й горища будівель (19,1%); 
лісові масиви, паркові зони й поля (27,0%); квар-
тира, будинок (44,7%); гуртожитки (12,5%); 
нежилі або занедбані (пусті) приміщення (34,9%) 
та інші місця (3,9%). Випадки насильства щодо 
неповнолітніх мають місце в лікарнях, школах, 
дитячих садах, на дитячих майданчиках, у вихов-
них установах, тощо [6, с. 83].

3) Час та хронологічна характеристика події 
(15,1%). Час вчинення злочину є не тільки еле-
ментом криміналістичної характеристики зло-
чину, а й дозволяє встановлювати черговість, 
хронологію розвитку різних явищ і процесів 
у часі. Важливо з’ясувати початок і закінчення 
насильницького діяння, його протяжність у часі. 
Насильство може мати тривалий часовий період, 
а також складатися з кількох часових відрізків. 
При проведенні допиту і оцінці фактів, про які 
повідомляє потерпілий, слід враховувати те, що 
під час злочину поле свідомості потерпілого різко 
звужується, логіка мислення і в цілому розумовий 
процес знаходяться в пригніченому стані. Суттєво 
й те, що увага потерпілого лише в окремих випад-
ках концентрується на деталях події, бо думка 
його нав’язливо повертається до страхів, болю 
і побоювань, пов’язаних із діями злочинців [11].

4) Сприйняття малолітнього події, часті спо-
гади того, що трапилося і, пов’язані з цим пережи-
вання (29,6%). Слідчий насамперед має з’ясувати 
умови, в яких потерпілий сприймав подію зло-
чину, чи його психічний стан в момент посягання 
і після нього. Підтримуємо думку В. І. Алєксєй-
чука, який вважає, що внаслідок сприйняття 
події насильницького злочину малолітня особа 
може отримати психологічну травму, яка з одного 
боку, може викликати неповноту та неадекват-
ність сприйняття, запам’ятовування і пригаду-
вання події злочину та її деталей, а з іншого – при-
звести до небажання її згадувати та говорити про 
неї. При цьому прояви такої травми можуть із 
часом зменшуватись або, навпаки, збільшуватись, 
що може ставити під сумнів взагалі можливість 
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і доцільність проведення допиту такої малолітньої 
особи задля уникнення її ще більшого психічного 
травмування [9, с. 180].

Особливу роль в процесі сприйняття має емоцій-
ний стан потерпілого. Емоційна реакція, викли-
кана у потерпілого злочином, неминуче приковує 
його увагу до злочинних дій, однак гострі пережи-
вання звужують свідомість і знижують повноту 
і точність відображення. При дачі показань потер-
пілі відтворюють сприйняті ними та збережені 
в пам’яті обставини. Але це не просте копіювання 
обстановки події, а складний психічний процес, 
в якому беруть активну участь мислення, емоції, 
виявляється спрямованість інтересів. Спеціалісти 
в сфері юридичної психології справедливо зазна-
чають, що під впливом емоційного напруження 
потерпілі на перших допитах мало що згадують 
про обставини, які передували злочину. Буває, що 
зразу ж після посягання в результаті так званого 
проактивного гальмування потерпілі не можуть 
згадати подальші події. Допитуючи потерпілого, 
слідчий повинен виявити всі важливі обставини 
його взаємодії зі злочинцем до вчинення злочину 
і після нього. Тільки так можна зрозуміти мотиви 
злочину і механізм його вчинення [11].

Висновки. Проведене нами дослідження доз-
воляє стверджувати, що на формування показань 
малолітнього впливають взаємообумовлені психо-
лого-криміналістичні характеристики: умови та 
середовище зростання дитини, її вік і світосприй-
няття, та самі обставини кримінального правопо-
рушення обстановка, місце і час.
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Анотація

Гірук В. В. Психолого-криміналістична характе-
ристика процесу формування показань малолітніх 
потерпілих від насильницьких злочинів. – Стаття.

В умовах соціально-політичних процесів, що відбу-
ваються сьогодні в нашій країні, все більшої актуаль-
ності набуває питання захисту прав найменш захище-
ної категорії населення – малолітніх дітей. Малолітні 
стають потерпілими від великої кількості насильниць-
ких правопорушень таких як домашнє насильство, 
розбещення і зґвалтування, побої та мордування, втяг-
нення у заняття жебракування та проституцією, тор-
гівлю людьми, та багато інших. До наведеного переліку 
додалися ще й військові злочини, через які малолітні 
отримують не лише фізичні, а й психологічні травми, 
адже стають свідками жахливих подій.

Саме тому вміння зрозуміти малолітнього, вміння 
встановити довірчі стосунки та отримати відповідні 
дані про обставини кримінальної події, вміння вірно 
інтерпретувати надану нею інформацію, сприяє не 
лише розслідуванню кримінального правопорушення, 
а й створює передумови для попередження вчинення 
насильство відносно малолітніх.

Будь-яка розумова діяльність людини обумовлена 
багатьма факторами починаючи від ступеню розвитку 
і закінчуючи психоемоційним станом людини у певний 
день. Проведене нами дослідження дозволяє стверджу-
вати, що на формування показань малолітнього впли-
вають самі обставини кримінального правопорушення 
та передуючі йому умови та оточення, тобто умови 
зростання дитини. До токових ми відносимо такі еле-
менти криміналістичної характеристики криміналь-
ного правопорушення як спосіб вчинення злочину, 
форма насильства та її тривалість або систематичність; 
взаємозв’язок особи злочинця та особи потерпілого, їх 
психологічний зв'язок, що виникає між учасниками 
події; обстановка вчинення злочину; місце, час та хро-
нологічна характеристика події; часті спогади того, що 
трапилося і, пов’язані з цим переживання.

До соціально-демографічних характеристик, що 
впливають на формування показань малолітньої особи 
відносяться – вік і пов’язані з ним особливості роз-
витку дитини; сімейний стан; місце проживання та 
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матеріально-побутові умови проживання. Соціаль-
но-психологічні дані – риси характеру, тип темпера-
менту, емоційно-вольової сфери, культурний рівень, 
психологічні наслідки насильства тощо; біологічні 
дані – фізичний розвиток дитини та наявність фізич-
них і психічних недоліків

Ключові слова: малолітня особа, кримінальне пра-
вопорушення, злочин, показання, насильницькі дії.

Summary

Giruk V. V. Psychological and forensic characteristics 
of the process of forming statements of minor victims of 
violent crimes. – Article.

In the conditions of the socio-political processes taking 
place in our country today, the issue of protecting the 
rights of the least protected category of the population 
– minors – is gaining more and more relevance. Minors 
become victims of a large number of violent offenses 
such as domestic violence, molestation and rape, beatings 
and murders, involvement in begging and prostitution, 
human trafficking, and many others. War crimes were 
also added to the given list, due to which minors receive 
not only physical, but also psychological injuries, because 
they become witnesses of terrible events.

That is why the ability to understand a minor, the 
ability to establish a relationship of trust and obtain 
relevant data about the circumstances of a criminal 
event, the ability to correctly interpret the information 
provided by her, contributes not only to the investigation 

of a criminal offense, but also creates prerequisites for 
the prevention of violence against minors.

Any mental activity of a person is determined by 
many factors, starting from the degree of development 
and ending with the psycho-emotional state of a person 
on a certain day. Our research allows us to state that the 
formation of the testimony of a minor is influenced by 
the very circumstances of the criminal offense and the 
conditions and environment preceding it, that is, the 
conditions of the child's growth. We refer to the current 
elements of the forensic characteristics of a criminal 
offense as the method of committing the crime, the 
form of violence and its duration or systematicity; the 
relationship between the identity of the criminal and the 
identity of the victim, their psychological connection 
that arises between the participants of the event; the 
circumstances of the crime; place, time and chronological 
characteristics of the event; frequent memories of what 
happened and related experiences.

Socio-demographic characteristics affecting the 
formation of evidence of a minor include – age and 
related features of the child's development; marital 
status; place of residence and material living conditions. 
Socio-psychological data – character traits, type of 
temperament, emotional-volitional sphere, cultural level, 
psychological consequences of violence, etc.; biological 
data – the child's physical development and the presence 
of physical and mental disabilities

Key words: minor, criminal offense, crime, testimony, 
violent actions.
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ЗНАЧЕННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ СЛІДОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРАВОПОРУШЕННЯХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ

Постановка проблеми. Аналіз судової практики 
розгляду кримінальних правопорушень, пов’яза-
них із домашнім насильством, дозволяє стверджу-
вати, що судом не підтримуються обвинувачення, 
якщо орган досудового розслідування не встановив 
та не надав доказів факту існування домашнього 
насильства. Відповідно більшість кримінальних 
правопорушень розглядаються як самостійні пра-
вопорушення, що в свою чергу не лише завдає 
шкоди суспільству, що проявляється у створення 
відчуття безкарності за домашнє насильство, 
а й нівелює результати діяльності всіх державних 
інституцій у питаннях боротьбі із злочинністю.

Стан дослідження. Значення даних про спо-
сіб злочину для його розслідування було відмічено 
в криміналістичній літературі ще в 20–30-і роки. 
Пізніше, завдяки дослідженням Колмакова В. П.,  
Мудьюгіна Г. М., Колесніченко О. М., Зуйкова 
Г. Г., Жорданія І. Ш., Густова Г. А., Сквор-
цова К. Ф. й інших вчених, вчення про спосіб зло-
чину стає однією з окремих криміналістичних тео-
рій, обов'язковим елементом більшості окремих 
методик розслідування.

Мета статті передбачає систематизацію та 
узагальнення даних про слідову картину кримі-
нальних правопорушень, пов’язаних із домашнім 
насильством в залежності від використаної форми 
домашнього насильства та категорії вчиненого 
кримінального правопорушення, пов’язаного 
із таким насильством. 

Виклад основного матеріалу. Орієнтація на 
сліди, важливі для розслідування злочинів, є осо-
бливо необхідною в системі елементів криміна-
лістичної характеристики злочинів. Дійсно, від 
аналізу окремих слідів – до їх комплексу, у спів-
відношенні з обстановкою події, дозволяє вису-
нути найбільш обґрунтовані версії про вчинення 
злочинів. Висування останніх є результатом 
не лише аналізу, але й синтезу інформації, що 
міститься в слідовій картині [1, с. 26].

Слідова картина під час вчинення криміналь-
них правопорушень, пов’язаних із домашнім 
насильством відрізняється своєю складністю. 
По перше, слідова картина поєднує в собі ознаки 
домашнього насильства та пов’язаного із ним кри-
мінального правопорушення. По друге, з метою 

доказування зв’язку кримінального правопо-
рушення із домашнім насильством, необхідним 
є не лише за допомогою показань учасників кон-
флікту, а й за допомогою слідів довести систе-
матичність такого насильства. В протилежному 
випадку судом не буде пов’язано ці дві події. 

Так у справі № 647/1931/19 Верховний Суд 
колегією суддів Першої судової палати Касацій-
ного кримінального суду встановив: «Посилання 
лише на те, що потерпілим від злочину є член 
сім`ї обвинуваченого, недостатньо для того, аби 
стверджувати про існування ситуації домашнього 
насильства у значенні, яке надається цьому тер-
міну Стамбульською Конвенцією та законом, що 
ухвалено з метою її імплементації. Для того, щоб 
обґрунтувати застосовність виключення щодо 
домашнього насильства у пункті 7 частини 1 
статті 284 КПК до конкретного випадку, обвину-
вачення має довести обставини, які свідчать, що 
потерпіла від інкримінованого злочину особа 
є у той же час і жертвою домашнього насиль-
ства. Докази тому, що інкримінований злочин 
пов`язаний з домашнім насильством, мають бути 
надані стороною обвинувачення, аби сторона 
захисту отримала можливість їх спростовувати. 
Така вимога вже висловлювалась Судом, коли 
він зазначив, що необхідною умовою визнання 
судом злочину таким, що пов`язаний із домашнім 
насильством, є відображення цієї обставини у фор-
мулюванні обвинувачення (у повідомленні про 
підозру, в обвинувальному акті) з встановленням 
органами досудового розслідування відповідних 
фактичних обставин (ступінь родинних відносин 
або спорідненості між потерпілим та винуватцем, 
характер насильства тощо)». Це не виключає 
того, що докази існування ситуації домашнього 
насильства можуть міститися і в самих обстави-
нах злочину, які доводять, що певний випадок 
насильства є проявом поведінки, характерної 
для домашнього насильства. Суди мають розгля-
нути докази, що стосуються ризику повторення 
злочину, існування загрози здоров`ю та безпеці 
потерпілого, поточного стану стосунків між потер-
пілим та обвинуваченим, наслідків продовження 
кримінального переслідування всупереч волі 
потерпілого, історії взаємовідносин, включаючи 
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попередні випадки насильства тощо. Суд також 
має прийняти до уваги надані стороною обви-
нувачення відомості про заходи, що вживалися 
державними органами відповідно до Закону про 
домашнє насильство і результати цих заходів» [2].

Саме тому слідчий повинен отримати та зафік-
сувати сліди чинення домашнього насильства. 
Логічним є проведення класифікації слідової 
інформації у таких кримінальних правопору-
шеннях на основі законодавчо-закріплених форм 
домашнього насильства. 

Так у своєму дослідженні Іщенко Т.В. визна-
чає 6 груп слідів, що виникають в наслідок фізич-
ного насильства: 1) сліди, що утворилися на 
тілі постраждалої особи внаслідок застосування 
фізичної сили та відповідно застосованих зна-
рядь; 2) сліди, що утворилися на тілі кривдника, 
внаслідок опору постраждалої особи (подряпини, 
рани, сліди укусів тощо); 3) сліди, що утворилися 
на одязі кривдника та постраждалої особи (роз-
риви, забруднення тощо); 4) сліди біологічного 
походження, які залишилися на тілі чи одязі як 
постраждалої особи, так і кривдника (наприклад, 
сліди крові); 5) сліди біологічного походження, які 
залишилися на знаряддях вчинення домашнього 
насильства (наприклад, сліди крові); 6) сліди, 
що утворилися в обстановці вчинення домаш-
нього насильства внаслідок боротьби кривдника 
з постраждалою особою (розкидані речі, перевер-
нуті меблі, побитий посуд тощо) [3, с. 57-58].

Відносно матеріальних слідів економічного 
насильства авторка зазначає, що насамперед 
вони утворюються в обстановці вчинення домаш-
нього насильства, наприклад, пошкоджене майно 
шляхом підпалу, вибиті вікна, потрощені вхідні 
двері та меблі, побитий посуд, розкидані речі, 
відсутність продуктів харчування, дитячих ігра-
шок, безлад, антисанітарія, відсутність опалення 
в опалювальний період тощо. Крім того, такі сліди 
можуть знайти своє відображення у зовнішньому 
вигляді потерпілого: брудний одяг, одяг не за 
сезоном, не за розміром, занедбаний, хворобливий 
вигляд. У разі збуту майна, що належить потерпі-
лому, сліди економічного насильства можуть про-
являтися у документах, наприклад, квитанціях 
про здачу майна до ломбарду, квитанціях про 
поштову відправку тощо [3, с. 58]. Також до цієї 
групи слідів слід додати сліди-документи, у яких 
відображена інформація про передачу прав власно-
сті на нерухоме майно, адже непоодинокі випадки 
коли з метою заволодіння майном родича-влас-
ника або обмежували у пересуванні, або пере-
міщали до притулків, або ж позбавляли життя, 
а документи на право власності підробляли. Тому 
до документальних слідів слід віднести - копії сві-
доцтва про право власності, технічний паспорт на 
об’єкт нерухомого майна; документ, що посвід-
чує речове право на квартиру/будинок; автотран-

спорт, витяги з Державного реєстру прав, іменні 
посвідчення до нагород/медалей тощо.

Сліди вчинення сексуальної форми домашнього 
насильства можна поділити на сліди людини, зна-
ряддя вчинення злочину, засоби сприяння вчи-
ненню злочину, інші матеріальні сліди.

До слідів людини, які можуть залишатися після 
вчинення злочину відносяться ідеальні сліди (пока-
зання потерпілих, підозрюваного, свідків-очевид-
ців тощо) та матеріальні сліди: а) сліди-відобра-
ження (зовнішності, шкіряного покриву, рук, 
ніг, нігтів, зубів, звуку голосу, навиків (письма, 
ходьби, способу дій)); б) сліди-речовини, мікро-
об’єкти (крові, волосся, нігтів, шкіри, кісток), 
виділення (потожирові, слина, запах, сеча, кал, 
рідина з піхви, виділення з носа, блювальні маси).

Матеріальні сліди відображення домашнього 
насильства у прояві сексуального насильства 
зафіксувати, як правило, дуже складно, тому, що 
жертви намагаються відразу знищити в наслідок 
психологічного стану, в іншому випадку збері-
гання доказів потребує від жертви або звернутися 
до медичної установи або приховувати певні речі, 
які можуть викликати у злочинця запитання. 

Однак типові матеріально-фіксовані сліди події 
залишаються на: тілі та одязі потерпілої особи (сліди 
крові, сперми, епітелію, волосся, слини, виділень 
людського організму; мікрочастки у піднігтьовому 
вмісті; гематоми на шиї, обличчі, стегнах та інші 
тілесні ушкодження; розірваний одяг потерпілої 
особи із залишками рослинних об’єктів, ґрунту, 
мікрочастки одягу злочинця та інших об’єктів 
з місця події); тілі та одязі злочинця (подряпини, 
укуси, утворені під час опору потерпілої особи, 
мікроволокна її одягу тощо); місці вчинення зло-
чину (дактилоскопічні, трасологічні, одорологічні, 
біологічні сліди учасників події; сліди боротьби, 
опору, насильницьких дій на місці події; окремі 
елементи одягу – ґудзики, банти, нижня білизна; 
інколи, різні документи та інші папери) [4].

Також слід зазначити, що домашнє насильство 
сексуальної форми має тривалий, систематич-
ний характер, та минає багато часу коли жертва 
все ж таки вирішує повідомити про це. Тому така 
інформації зберігається в пам’яті жертви та свід-
ків, тобто в якості ідеальних слідів. Знання того 
в чому проявляється сексуальні образи, дозволить 
слідчому правильно сформулювати запитання для 
виявлення цих ідеальних слідів. 

Тому слід розуміти, що сексуальні образи про-
являються у: поводженні із потерпілим як із сек-
суальним об’єктом; примушування роздягатися, 
або вступати у статеві відносини із третьою осо-
бою без згоди особи-жертви; здійснення статевих 
зносин з особливою жорстокістю, змушування до 
статевого зв’язку після побоїв; примушування 
дивитися або виконувати дії порнографічного 
характеру, тощо [5, с. 46]. 
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Але сама складна ситуація із слідовою карти-
ною під час розслідування кримінальних право-
порушень, пов’язаних із психологічним домаш-
нім насильством. Адже психологічне насильство 
зазвичай проявляється у словесних образах, 
погрозах, принизливій поведінці, демонстрації 
фізичної сили (демонстрація може стосуватися як 
жертви, так і третіх осіб – дітей жертви та домаш-
ніх тварин). Основною метою кривдника, у таких 
випадках, є демонстрація та відчуття контролю 
над іншою особою. Якщо така діяльність відбува-
ється виключно у вербальній формі, то і відповідно 
сліди його застосування (психологічного насиль-
ства) залишаться лише у пам’яті людини. Однак, 
слід зазначити, що у наш час поширення набула 
віртуальна форма вчинення психологічного 
насильства. Відповідно підтвердження про таке 
насильство можливо отримати з текстових пові-
домлень – інтернет-блогі, повідомлення у різно-
манітних мессенджерах, поодинокі випадки віде-
озаписи. Якщо ж виявлено факти психологічного 
насильства з використання інтернет-технологій, то 
в такому випадку залишається електронний слід.

Тому окремим джерелом інформації є сліди 
інтернет-насильства. Така форма насильства при-
таманна як неповнолітнім так і дорослим членам 
родини. Суденко Ю.А. зазначає, що сучасні тех-
нології створюють сприятливі можливості для 
іншого негативного явища, як цькування, заля-
кування та знущання з використанням інтернету 
та різноманітних технологічних ресурсів [6, с. 39].

За даними вивчення матеріалів кримінальних 
проваджень та узагальнення результатів анке-
тування практичних працівників Національної 
поліції України (чисельність респондентів – 175 
осіб, питання відкритого типу, з можливістю 
обрання найбільш поширених варіантів насиль-
ства та з можливістю надання власного варіанту 
відповіді), такий вид насильства притаманний  
відносинам дітей однієї родини (між сестрами 
та братами, прийомними дітьми) – 52%, колиш-
ньому подружжю (колишні співмешканці) – 58%, 
парі, що перебуває у шлюбі (цивільний шлюб) – 
4%, насильство між опікунами та підопічними, 
між батьками та дітьми – 17 % (переважно сексу-
альне насильство), між родичами різного ступеня 
родинності – 1%.

Зрозуміло, що така діяльність залишає за 
собою сліди, це можуть бути і сліди-відобра-
ження і сліди-предмети. Найдьон Я. зазначає, 
що кіберзлочини характеризуються специфічною 
картиною слідів. На місці події одночасно зі зви-
чайними слідами мають бути віртуальні сліди, 
що знаходяться в пам’яті електронних пристроїв. 
Віртуальні сліди являють собою сліди вчинення 
будь-яких дій в інформаційному просторі комп’ю-
терних та інших цифрових пристроїв, їх систем та 
мереж [7, с. 305].

Враховуючи вищезазначене ми повністю пого-
джуємо з Іщенко Т.В., яка зазначає, що найбільш 
поширеними слідами будь-якої форми домаш-
нього насильства безперечно є ідеальні сліди. 
За визначенням О. І. Мотляха, ідеальні сліди – це 
сліди відображення, які залишилися в пам’яті 
людини (потерпілого, свідка, підозрюваного тощо) 
як результат сприйняття, запам’ятовування та 
відтворення конкретної інформації, пов’язаної 
з подією злочину [8, с. 207]. Д. В. Затенацький 
під ідеальними слідами розуміє сліди у свідомо-
сті людини, що є специфічною формою вищого 
рівня психічного, цілеспрямованого, актив-
ного, вибіркового відображення, яке здійсню-
ється в чуттєво-раціональній формі, у результаті 
якого формується відносно адекватний, суб’єк-
тивно-об’єктивний «відбиток» – уявний образ 
у пам’яті людини, заснований на раніше сприйня-
тій інформації, і є формою збереження відповідної 
інформації [14, с. 21–22; 10, с. 59]. 

З огляду на зазначене зауважимо, що іде-
альні сліди домашнього насильства утворюються 
в пам’яті потерпілого та свідків, які безпосеред-
ньо сприймали подію та можуть повідомити про 
неї, відтворивши обставини скоєного, а також 
надати характеристику особи підозрюваного. Такі 
ж сліди формуються і в пам’яті самого підозрю-
ваного. При цьому слід враховувати, що ідеальні 
сліди не можуть бути повністю тотожним відобра-
женням раніше сприйманої дійсності. А тому, як 
слушно зауважує Д. В. Затенацький, ступінь роз-
біжності різний, оскільки зміст і характер процесу 
відображення обумовлені психофізіологічними 
властивостями сприймаючого суб’єкта [9, с. 20]. 
Таким чином, єдиним носієм ідеальних слідів 
є людина, у свідомості якої здійснюється ідеальне 
відображення. При цьому такі сліди недоступні 
для безпосереднього сприйняття слідчим, а тому 
можуть бути відтворені у ході проведення слідчих 
(розшукових) дій вербального характеру [3, с. 59].

Висновки. Враховуючи складний та агрегат-
ний характер кримінальних правопорушень, 
пов’язаних із домашнім насильством, їх багато-
факторність, важливого значення набуває про-
цес аналізу слідової інформації. У такого роду 
кримінальних правопорушень достатньо різно-
манітна слідова картина. Систематизація слідів 
кримінального правопорушення, пов’язаного із 
домашнім насильством дозволить слідчому вста-
новити не лише механізм події, а й визначити 
причино-наслідкові зв’язки окремих подій. Саме 
тому під час досудового розслідування, зазначеної 
категорії кримінальних проваджень, слід дотри-
муватись наступних рекомендацій:

По-перше слід розуміти, що сліди на таких міс-
цях події утворюють дві групи – сліди домашнього 
насильства і сліди пов’язаного із ним криміналь-
ного правопорушення. 
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По-друге, сліди у таких випадках мають не 
лише прихований характер, а й з моменту їх утво-
рення минув певний час (інколи це місяці). 

По-третє, сліди жертви домашнього насиль-
ства можуть бути слідами особи, яка вчинила 
кримінального правопорушення, пов’язаного із 
домашнім насильством.
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Анотація

Комаринська Ю. Б. Значення систематизації слі-
дової інформації у кримінальних правопорушеннях, 
пов’язаних із домашнім насильством. – Стаття.

Будь яка діяльність людини залишає у навколиш-
ньому середовищі певні зміни, що відображаються 
у слідах, які характеризують як дію загалом, так і й 
окремі її етапи. Чим складніша та триваліша діяль-
ність, тим більше залишається таких слідів. Відпо-
відно, виявлення та дослідження всіх слідів, дає мож-
ливість зрозуміти не лише всю дію та її результат, 
а й встановити прагнення особи, яка вчинила ці дії, 
методи та засоби, якими вона користувалася, її особи-
стісні характеристики та багато інших важливих для 
розслідування фактів. 

Кожне кримінальне правопорушення, як і будь-
яка діяльність, залишає по собі значну кількість слі-
дів в оточуючій обстановці. Причому ці сліди зали-
шають всі учасники події та відповідні знаряддя та 
предмети, які використовували учасники події. Сто-

сунки людей, які об’єднані родинними зв’язками 
характеризуються певними закономірностями, і коли 
щось змінюється – це відображається у зміні цих 
закономірностей. Саме виявлення та співставлення 
цих невідповідносте, під час дослідження слідів, доз-
воляє слідчому не лише створити уявну модель події, 
а й надати їй доказового значення.

Кримінальні правопорушення, пов’язані із домаш-
нім насильством є складним, багатофакторним яви-
щем. Особливістю слідової картини є те, що вона 
поєднує в собі не лише сліди злочинця, потерпілого 
та свідків, а й сліди їх дій під час тривалого процесу 
самого домашнього насильства й кримінального пра-
вопорушення, вчиненого в наслідок такого насиль-
ства. Іншими словами такі сліди можливо поділити на 
дві групи: 1) сліди вчинення домашнього насильства і 
2) сліди кримінального правопорушення, пов’язаного 
із домашнім насильством. Причому сказати, що якась 
із цих груп більш інформативна в слідовому значенні 
неможливо, адже кримінальне правопорушення пов’я-
зане із домашнім насильством може бути вчиненим як 
кривдником, так і жертвою насильством або особою, 
яка намагається захистити жертву, і відповідно робить 
це в силу певних обставин, без попередньої підготовки.

Однак важливим та необхідним для встановлення 
істини є дослідження кожної групи слідової інформа-
ції – перша група повинна доводити домашнє насиль-
ство, а друга група – пов’язане із ним кримінальне пра-
вопорушення.

Ключові слова: розслідування, кримінальне право-
порушення, домашнє насильство, слідова картина.

Summary
Komarinska Yu. B. The importance of systematiza-

tion of trace information in criminal offenses related 
to domestic violence. – Article.

Any human activity leaves certain changes in the 
environment, which are reflected in the traces that 
characterize both the action in general and its individual 
stages. The more complex and longer the activity, the 
more such traces remain. Accordingly, the identification 
and study of all traces makes it possible to understand not 
only the entire action and its result, but also to establish 
the aspirations of the person who committed these 
actions, the methods and means he used, his personal 
characteristics and many other facts important for 
investigation.

Each criminal offense, like any activity, leaves 
a significant number of traces in the surrounding 
environment. Moreover, these traces are left by all 
participants of the event and the corresponding tools 
and objects used by the participants of the event. 
Relationships of people who are united by family 
ties are characterized by certain patterns, and when 
something changes, it is reflected in the change in these 
patterns. It is the identification and comparison of these 
inconsistencies, during the investigation of traces, that 
allows the investigator not only to create an imaginary 
model of the event, but also to give it evidentiary value.

Criminal offenses related to domestic violence are a 
complex, multifactorial phenomenon. The peculiarity of 
the trace picture is that it combines not only the traces 
of the criminal, the victim and witnesses, but also the 
traces of their actions during the long process of domestic 
violence itself and the criminal offense committed as a 
result of such violence.In other words, such traces can 
be divided into two groups: 1) traces of domestic violence 
and 2) traces of a criminal offense related to domestic 
violence. Moreover, it is impossible to say that any of 
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these groups is more informative in the trace sense, 
because a criminal offense related to domestic violence 
can be committed both by the offender and by the victim 
of violence or by a person who tries to protect the victim, 
and accordingly does so due to certain circumstances, 
without prior preparation.

However, it is important and necessary to establish 
the truth by examining each group of evidence – the 
first group must prove domestic violence, and the second 
group – a related criminal offense.

Key words: investigation, criminal offense, domestic 
violence, trace picture.
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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Постановка проблеми. Цифровізація – це не 
тільки логічний етап розвитку технологічної 
сфери життя суспільства, яка з кінця 20-го сто-
ліття перетворилась з індустріальної в інформа-
ційну, але й виклик до змін для всієї правової 
і соціально-політичної реальності. 

Цифрові технології, беззаперечно змінили 
і юридичну освіту. Професійна та ефективна під-
готовка фахівців галузі знань «Право» зараз не 
можлива не лише без використання цифрових 
засобів, але й відбувається переважно у кіберне-
тичному просторі – дистанційно. Причини об’єк-
тивні і всім відомі – це вже кілька років пандемії 
COVID-19 у Світі і, звичайно, злочинна збройна 
агресія рф проти нашої країни. Необхідність три-
валого перебування в кібернетичному просторі, 
використання цифрових інструментів і техноло-
гій як у навчальному процесі, так і в професійній 
діяльності, вимагає від юристів розуміння пра-
вил і принципів існування цифрового світу, які 
значною мірою відрізняються звичного для нас 
матеріального та ідеального світів, тобто форму-
вання нової та незвичної для правників системи 
знань. Крім того, правники України вже мають 
ефективно використовувати у своїй діяльності 
інноваційні інформаційні бази та системи, що 
неможливо без хоча б концептуального розу-
міння основ їх роботи. Зокрема, це Єдиний реєстр 
досудового розслідування (далі – ЄРДР), Єдина 
судова інформаційно-телекомунікаційну система 
(далі – ЄСІТС), Інтегрована інформаційно-по-
шукова система Національної поліції України 
(ІІПС «АРМОР»), Система багатофункціональ-
ного електронного документообігу АСКОД, яка 
запроваджена в Національному антикорупцій-
ному бюро України (далі – НАБУ) з 2016 року.

Таким чином, основні поняття інформаційних 
технологій, електронних систем та комунікацій, 
основ власної кібербезпеки, розуміння злочинності 
у кіберпросторі – це все необхідні знання та навички 
сучасного юриста, які потребують його уваги задля 
ефективного та повного опанування професією.

Огляд основних досліджень і публікацій. 
Окремі проблемні питання використання циф-
рової інформації та технологій у кримінальному 
провадженні, а також цифровізації криміналь-

ного процесу, досліджували такі вітчизняні вчені 
як: Н.М. Ахтирська, М.В. Багрій, В.В. Білоус, 
М.В. Бондаренко, Н.В. Глинська, І.В. Гло-
вюк, Д.І. Клепка, І.О. Крицька, В.В. Луцик, 
Ю.Ю. Орлов, Т.О. Павлова, Т.В. Михальчук, 
Л.Р. Сердюк, В.І. Сліпченко, О.С. Старенький, 
В.С. Стефанюк, А.В. Столітній, Д.М. Цехан, 
С.С. Чернявський, О.В. Шамрай, А.В. Шило та 
інші науковці.

Незважаючи на широкий спектр досліджу-
ваних проблем в цій галузі, багато концептуаль-
них питань цифровізації кримінального процесу 
в Україні залишаються недостатньо опрацьова-
ними. Зокрема, це стосується правильного та 
розумного використання юристами цифрових 
інструментів, розуміння ними базових принципів 
роботи інформаційного та кібернетичного просто-
рів, без чого неможливе ефективне функціону-
вання цифровізованого документообігу в кримі-
нальному провадженні.

Мета статті. Спираючись на аналіз наукових 
публікацій та норм кримінального процесуаль-
ного законодавства, дослідити деякі актуальні 
проблеми цифровізації кримінального процесу 
в контексті формування нової системи знань для 
юристів, необхідної в умовах поетапного впрова-
дження електронного кримінального судочин-
ства в Україні.

Виклад основного матеріалу. Як відомо, знання 
є найважливішою складовою змісту освіти, її 
ядром. На основі знань формуються вміння, нави-
чки, розумові і практичні дії. Знання ж наукові, 
як основа картини світу, від решти знань виріз-
няються ознаками загальності, перевіреності та 
стійкості, тобто такою глибиною опрацювання 
гіпотези, яка запобігає швидкому старінню знань. 

У сучасних умовах ми зіткнулись із ситуа-
цією, коли обґрунтований консерватизм юри-
дичної науки, зокрема доказового права, науки 
кримінального процесу, зустрічається з об’єк-
тивною реальністю швидкої зміни парадигми 
сприйняття навколишнього світу, в якому реаль-
ність все більше стає цифровою. Зміст, який ще 
кілька років назад вкладався в такі поняття як 
«комп’ютери», «документи», «докази», «інфор-
маційний простір», «кіберпростір», «телекому-
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нікаційна мережа» тощо – сьогодні вже не відпо-
відають дійсності. Так, наприклад, електронний 
документ кардинально відрізняється від тради-
ційного документу не тільки за формою відобра-
ження інформації, але й за самою сутністю. Ціл-
ком очевидно, що якщо відірвати частину аркушу 
паперу – документ не загубить свого доказового 
значення, проте, втрата частини файлу циф-
рового (електронного) документу, призведе до 
його повного знищення. Комп’ютери, які раніше 
були єдиним інструментом вводу, виводу та відо-
браження цифрової інформації, сьогодні лише 
маленька частина цифрових «гаджетів». Цифрові 
докази за своєю природою вже мають всі ознаки 
окремого виду доказів у кримінальному процесі. 
Так, А.В. Скрипник справедливо зазначає, що «на 
підтримку заслуговує виділення окремого проце-
суального джерела доказів – цифрових доказів, 
через подвійну (гібридну) природу носія цифро-
вої інформації (файлу) та наявність принципових 
відмінностей цифрових доказів як від докумен-
тів, так і від речових доказів за низкою ключових 
параметрів (характер зв’язку з носієм, механізм 
формування, спосіб сприйняття, середовище існу-
вання)» [1, с. 228]. Межі інформаційного та кібер-
нетичного просторів стають «розмитими» і неза-
баром, з урахуванням того, що все більше даних 
зберігаються у «хмарних» сховищах та в мережі 
Інтернет, вони скоро мають об’єднатись.

На вимогу часу і запиту інформаційного 
суспільства, судочинство в Україні теж невідво-
ротно поступово змінюється. Так, ще наприкінці 
2017 року набули чинності зміни до процесуаль-
ного законодавства (Господарського процесуаль-
ного кодексу України (далі – ГПК), Цивільного 
процесуального кодексу України (далі – ЦПК), 
Кодексу адміністративного судочинства Укра-
їни (далі – КАСУ) тощо), де інноваційним стало 
запровадження ідеї «електронного суду», шляхом 
розбудови Єдиної судової інформаційно-телеко-
мунікаційної системи (далі – ЄСІТС). Загальний 
концепт розвитку електронного судочинства, 
його інтегрування у національну інфраструк-
туру електронного врядування, з урахуванням 
світових стандартів у сфері інформаційних тех-
нологій, визначений у Стратегії розвитку сис-
теми правосуддя та конституційного судочин-
ства на 2021–2023 роки, затвердженої Указом 
Президента України від 11 червня 2021 року 
№ 231/2021 [2]. У рамках реалізації цієї Стратегії 
26 травня 2021 року набув чинності Закон України  
№ 1416-IX «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо забезпечення поетап-
ного впровадження Єдиної судової інформацій-
но-телекомунікаційної системи» [3]. Згодом, Вища 
Рада правосуддя своїм рішенням від 17.08.2021 
№ 1845/0/15-21 затвердила Положення про поря-
док функціонування окремих підсистем Єди-

ної судової інформаційно-телекомунікаційної 
системи, яке остаточно набрало чинності зовсім 
недавно, 01 вересня 2022 року, у зв’язку з нала-
годженням функціонування підсистеми автома-
тизованого розподілу справ у складі ЄСІТС [4; 5]. 
В свою чергу, 16 червня 2021 року, як відповідь 
на необхідність удосконалення порядку кримі-
нального провадження та запровадження інфор-
матизації процесуальної діяльності прокурорів, 
слідчих, детективів тощо, Верховна Рада України 
ухвалила Закон № 1498-IX «Про внесення змін до 
Кримінального процесуального кодексу України 
щодо запровадження інформаційно-телекомуні-
каційної системи досудового розслідування» [6]. 
Цей Закон мав на меті поетапну цифровізацію 
документообігу в кримінальному провадженні та 
повну відмову від паперового провадження на ста-
діях досудового розслідування та розгляду справи 
в суді (так звана «система eCase»). «Перехід до 
eCase – це революційна подія в системі криміналь-
ного правосуддя України. Вона забезпечує новий 
рівень прозорості й ефективності кримінального 
судочинства та відповідає стратегії цифровізації 
уряду України», – сказала Ека Ткешелашвілі, 
керівник програми Антикорупційної ініціативи 
Європейського Союзу (EUACI). За словами Е. Тке-
шелашвілі, аналогічний досвід держав Європей-
ського Союзу показує обнадійливі результати: 
цифровізація змінює спосіб мислення співробіт-
ників правоохоронних і судових органів, у десять 
разів підвищує ефективність їхньої діяльності та 
посилює співпрацю [7]. 

Поки реалізація положень цього Закону, в умо-
вах воєнного стану та російської збройної агресії 
проти України, здійснюється досить повільно 
і ще потребує розробки та впровадження низки 
підзаконних нормативно-правових актів щодо 
технічної складової роботи інформаційно-телеко-
мунікаційної системи досудового розслідування, 
однак сама система (як вже зазначалось) вже роз-
роблена і діє між НАБУ, Спеціалізованою антико-
рупційною прокуратурою (далі – САП) та Вищим 
антикорупційним судом України. Так, 16 грудня 
2021 року детективи НАБУ і САП зареєстрували 
перше кримінальне провадження в системі елек-
тронного кримінального провадження eCаse.  
Це ознаменувало нову віху розвитку кримінальної 
юстиції в Україні та засвідчило невідворотність її 
цифровізації [8]. 

Водночас, запровадження цифрових іннова-
цій вносять відповідні зміни у понятійно-кате-
горіальний апарат кримінальної процесуальної 
науки. В той же час, система законодавства, як 
основна юридична форма права, має відповідати 
ознакам узгодженості та понятійної (терміноло-
гічної) єдності. І особливо актуально ця проблема 
постає на фоні поетапної цифровізації кримі-
нального судочинства.
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Аналіз норм Кримінального процесуаль-
ного кодексу України (далі – КПК) та останніх 
його законодавчих новацій показали, що з тер-
мінологічною єдністю в Кодексі, в частині, що 
стосується інформаційних технологій, є певні 
проблеми, які потребують не тільки наукової дис-
кусії, але й змін. Зокрема, потребує узгодження 
термінологія щодо цифрових пристроїв, систем 
та мереж, деякі з яких вже застарілі (як, напри-
клад, «комп’ютерні дані»), дублюють один одного 
(«електронна інформаційна система» і «інфор-
маційно-комунікаційна система», «комп’ютерна 
система» і «інформаційна система», «електронна 
комунікаційна мережа» і «комп’ютерна мережа»), 
або вживаються не в тому контексті («комп’ютерні 
дані» замість «цифрові (електронні) дані») тощо. 

Так, 15 березня 2022 року Верховною Радою 
України був прийнятий Закон України «Про 
внесення змін до Кримінального процесуального 
кодексу України та Закону України «Про електро-
нні комунікації» щодо підвищення ефективності 
досудового розслідування «за гарячими слідами» 
та протидії кібератакам» за № 2137-IX, з метою 
«забезпечення можливості термінового отри-
мання органом досудового розслідування даних 
про електронні комунікації, які не містять змісту 
таких комунікацій, в спеціальному порядку про-
ведення слідчої (розшукової) дії отримання інфор-
мації щодо електронних комунікацій за поста-
новою слідчого, прокурора» [9]. Цим Законом 
в КПК запроваджується нова слідча (розшукова) 
дія (далі – СРД) – зняття показань технічних 
приладів та технічних засобів, що мають функції 
фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, 
кінозйомки, відеозапису (ст. 245-1 КПК) [10]. 

Законодавець пояснює прийняття цього 
Закону тим, що «в КПК України досі не імплемен-
товано жодного із спеціально передбачених у Кон-
венції про кіберзлочинність тимчасових заходів, 
спрямованих на ефективну міжнародну співп-
рацю щодо протидії кіберзлочинності» [11].

Зауважимо, що проведення досудового слід-
ства в умовах воєнного стану і війни з рф, активне 
залучення міжнародних спеціалістів (експертів, 
криміналістів) для розслідування злочинів росій-
ських окупантів, які мали цифрові сліди (фото, 
відео, трафік мережевих з’єднань тощо), або для 
здійснення яких використовувалась цифрова тех-
ніка та електронні комунікації, звичайно потре-
бує оперативного збирання та вилучення дока-
зових відомостей у цифровій формі в інтересах 
кримінальних проваджень.

Водночас, при внесенні змін у КПК, які безпо-
середньо стосуються кіберзлочинності і доказових 
відомостей у цифровій (електронній) формі, хоті-
лося щоб законодавець був послідовним і, все ж 
таки, вирішив проблематику цифрових (електро-
нних) доказів. Так, ще у 2017 році в трьох процесу-

альних кодексах: ГПК, ЦПК та КАСУ, з’явилась 
нова категорія – електронні докази. Під електро-
нними доказами законодавцем розуміється інфор-
мація в електронній (цифровій) формі, що містить 
дані про обставини, що мають значення для справи, 
зокрема, електронні документи (в тому числі тек-
стові документи, графічні зображення, плани, 
фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти 
(сторінки), текстові, мультимедійні та голосові 
повідомлення, метадані, бази даних та інші дані 
в електронній формі (ст. 96 ГПК, ст. 100 ЦПК, 
ст. 99 КАСУ відповідно) [12, 13, 14]. Проте, 
у КПК і в Кодексі України про адміністративні 
правопорушення їх визначення досі відсутнє.

З об’єктивних причин, не став виключенням 
і Закон України «Про внесення змін до Криміналь-
ного процесуального кодексу України та Закону 
України «Про електронні комунікації» щодо під-
вищення ефективності досудового розслідування 
«за гарячими слідами» та протидії кібератакам». 
Зрозуміло, що в умовах воєнного стану внесення 
суттєвих змін до таких системоутворюючих зако-
нодавчих актів як КПК досить проблематичне. 
Тому, законодавець, виходячи із нагальної необ-
хідності забезпечення повного та неупередженого 
розслідування кримінальних проваджень, поки 
обмежився даними змінами, закріпленими у цьому 
Законі, деякі з яких мають дискусійний характер. 

Зокрема, Законом України № 2137-ІХ від 
15.03.2022 в КПК внесені наступні зміни: слова 
«електронні дані (система)» майже скрізь замі-
нено словами «комп’ютерні дані (система)». На 
наш погляд, внесення таких змін не доцільно. 
По-перше, комп’ютерні дані – це лише окрема 
частина електронних даних. Словосполучення 
«комп’ютерні дані» запозичене із Конвенції про 
кіберзлочинність від 21.11.2001, де під «комп’ю-
терними даними» розуміється – будь-яке пред-
ставлення фактів, інформації або концепцій 
у формі, яка є придатною для обробки у комп'ютер-
ній системі, включаючи програму, яка є придат-
ною для того, щоб спричинити виконання певної 
функції комп’ютерною системою [15]. Оскільки 
у 2000-х роках вся обробка цифрової (електронної) 
інформації здійснювалась на комп’ютерах, саме 
тому термін «комп’ютерні дані» охоплював всі 
цифрові (електронні) дані. По-друге, зараз циф-
рова інформація циркулює не тільки в комп’юте-
рах і комп’ютерних системах. Частиною елек-
тронних комунікаційних мереж та електронних 
інформаційних систем наразі є комп’ютери, план-
шети, смартфони, смарт годинники, GPS-трекери, 
модеми, маршрутизатори, побутова техніка і т.п. 
В свою чергу, словосполучення «електронні дані» 
використовується у ст. 1 Закону України «Про 
електронні довірчі послуги». Згідно його поло-
жень «електроні дані – це будь-яка інформація 
в електронній формі» [16]. Також, термін «дані» 
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вживається у п. 20 ст. 2 Закону України «Про 
електронні комунікації», під якими розуміється  
інформація у формі, придатній для автоматизова-
ної обробки її засобами обчислювальної техніки, 
технічними та програмними засобами [17]. 

В той же час, законодавець у наступ-
ному пункті змін до ст. 99 КПК зазначає, що 
«комп’ютерні системи» – це не всі цифрові (елек-
тронні) системи, а є ще електронні комунікаційні 
системи, інформаційно-комунікаційні системи 
(в Законі № 2137-ІХ від 15.03.2022 зазначається: 
частину четверту ст. 99 після слів «копії інфор-
мації» доповнити словами «у тому числі комп’ю-
терних даних», а слова «телекомунікаційних 
системах, інформаційно-телекомунікаційних 
системах» замінити словами «електронних кому-
нікаційних системах, інформаційно-комуніка-
ційних системах, комп’ютерних системах»). 

При цьому, згідно Конвенції про кіберзлочин-
ність термін «комп’ютерна система» означає будь-
який пристрій або групу взаємно поєднаних або 
пов’язаних пристроїв, один чи більш з яких, від-
повідно до певної програми, виконує автоматичну 
обробку даних [15]. 

Таким чином, цим терміном охоплювались всі 
електронні і інформаційно-комунікаційні сис-
теми. По суті, комп’ютерна система – це складова 
частина інформаційної (автоматизованої) сис-
теми. До того ж, в Законі вже зазначено «елек-
тронних інформаційних систем або їх частин», 
а частина системи – це окремий пристрій обробки 
інформації, електронно-обчислювальна машина 
(ЕОМ) – тобто комп’ютер.

Необхідно розуміти, що самі по собі дані 
(комп’ютерні чи електронні) не можуть бути доку-
ментами. Ці дані не можуть існувати окремо від 
матеріального носія інформації (жорсткого диску, 
флеш-носія і т.п.) на якому вони зафіксовані. 
Тобто, документами необхідно вважати не відомо-
сті (дані), а носії інформації у різних формах, на 
яких ці дані зафіксовані. 

У зв’язку з вищевикладеним, пропонується 
п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК  сформулювати у такій редакції: 
«До документів, за умови наявності в них відомо-
стей, передбачених частиною першою цієї статті, 
можуть належати: 1) матеріали фотозйомки, зву-
козапису, відеозапису та інші носії інформації 
(у тому числі цифрові (електронні))». 

Також, ч. 4 ст. 99 КПК пропонуємо викласти 
у наступній редакції: «Дублікат документа (доку-
мент, виготовлений таким самим способом, як 
і його оригінал), а також копії інформації, у тому 
числі цифрових (електронних) даних, що міс-
тяться в електронних інформаційних системах, 
електронних комунікаційних мережах та їх 
невід’ємних частинах, виготовлені та зафіксовані 
на цифрових (електронних) носіях інформації 
слідчим, прокурором із залученням спеціаліста, 
визнаються судом як оригінал документа».

Висновок. Глобальна інформатизація суспіль-
ства, перехід злочинності у кіберпростір та вико-
ристання цифрових технологій і засобів у злочин-
них цілях, пандемія COVID-19 та збройна агресія 
з боку рф «оголили» питання і зробили нагаль-
ними питання цифровізації кримінального 
процесу. Водночас, швидкі інноваційні зміни 
в понятійно-категоріальному апараті криміналь-
ної процесуальної науки, призвели до певних 
проблем узгодженості та понятійної (терміноло-
гічної) єдності системи законодавства. Для вирі-
шення деяких із них запропоновані відповідні 
зміни у КПК. Отже, правильне та розумне вико-
ристання цифрових інструментів, розуміння базо-
вих принципів роботи інформаційного та кіберне-
тичного просторів, основи власної кібербезпеки та 
сутності кіберзлочинності – це, на нашу думку, 
вимоги сьогодення для юриста XXI століття. 
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Анотація

Метелев О. П. Окремі проблеми цифровізації 
у кримінальному процесі. – Стаття.

В даній статті спираючись на аналіз наукових публі-
кацій та норм кримінального процесуального законо-
давства, досліджуються актуальні проблеми цифрові-
зації у кримінальному процесі. Аналізуються норми 
Кримінального процесуального кодексу України сто-
совно запровадження цифрових інновацій у кримі-
нальний процес, інформаційно-телекомунікаційних 
систем та нових слідчих розшукових дій. Робиться 
висновок, що в систему законодавства, як основну 
юридичну форму права, яка має відповідати ознакам 
узгодженості та понятійної (термінологічної) єдності, 
поетапна цифровізація вносить суттєві зміни у понятій-
но-категоріальний апарат кримінальної процесуальної 
науки. Водночас, із термінологічною єдністю в частині, 
що стосується інформаційних технологій, в Кодексі є 
певні проблеми, які потребують опрацювання та вирі-
шення. Автором зазначається, що потребує узгодження 
термінологія щодо цифрових пристроїв, систем та 
мереж. Деякі словосполучення вже застарілі (такі 
як «комп’ютерні дані»), деякі дублюють один одне 
(«електронна інформаційна система» і «інформацій-

но-комунікаційна система», «комп’ютерна система» і 
«інформаційна система», «електронна комунікаційна 
мережа» і «комп’ютерна мережа»), або вживаються не 
в тому контексті («комп’ютерні дані» замість «цифрові 
(електронні) дані») тощо. В статті автором сформульо-
вані пропозиції до змін у кримінальне процесуальне 
законодавство, які мають вирішити проблему термі-
нологічної неузгодженості.  Також, автором робиться 
висновок, що глобальна інформатизація суспільства, 
перехід злочинності у кіберпростір та використання 
цифрових технологій і засобів у злочинних цілях, 
актуалізували цифровізації кримінального процесу. 
Наголошується на необхідності, в сучасних умовах, 
правильного та розумного використання юристами 
цифрових інструментів, розуміння ними базових 
принципів роботи інформаційного та кібернетичного 
просторів. сутності кіберзлочинності та основ власної 
кібербезпеки. 

Ключові слова: цифровізація, кримінальний про-
цес, інформаційна система, цифрові докази.

Summary

Metelev O. P. Some issues of digitalization process 
in criminal proceedings. – Article. 

Basing on the analysis of several scientific works and 
norms of criminal and procedural law, the given article 
studies some current problems of digitalization process in 
criminal proceedings. It also analyses the norms outlined 
in Criminal and Procedural Code of Ukraine related to 
introducing digital innovations to criminal proceedings, 
as well as information and telecommunication systems 
and new kinds of investigative measures. It has been 
concluded, that the legislative system as the basic legal 
type of law, which is supposed to be unified and have a 
comprehensive conceptual (terminological) apparatus, 
is facing significant changes of the conceptual and 
categorical apparatus of the criminal proceedings science 
due to gradual digitalization process. Meanwhile, the 
part of the Code related to information technologies is 
terminologically unified, there are still some problems 
which are to be considered and tackled.

The author of the article emphasizes the necessity to 
align the terminology concerning digital devices, systems 
and networks, as some terms are out-of-date (“computer 
data”, for instance), some are overlapping (“electronic 
information system” and “information communication 
system”; “computer system” and “information system”; 
“electronic communication network” and “computer 
network”), or they are used in the wrong context 
(“computer data” instead of “digital (electronic) 
data”) etc. The author offers some changes to criminal 
proceedings legislation which will allow solving the 
problem of terminological misalignment.

It has also been concluded that global informatization 
of the society, transition of crime into cyber space and the 
wide use of digital technologies for criminal purposes make 
the digitalization of criminal proceedings vital. Under 
the current circumstances, it is necessary to promote the 
appropriate and reasonable use of digital tools by lawyers, 
to raise their awareness of basic principles of information 
and cyber space, cyber crime essence as well as principles 
of their own cyber security.

Key words: digitalization, criminal proceedings, 
information system, digital evidence.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ОДИНОКИХ ОСІБ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ

Постановка проблеми. В Україні у Концепції 
Державної соціальної програми запобігання та 
протидії домашньому насильству та насильству за 
ознакою статі на період до 2025 року зазначено, що 
домашнє насильство є однією з найгостріших соці-
альних проблем, від якої страждають як жінки, 
так і чоловіки. Найбільш вразливими є жінки та 
діти. До групи підвищеного ризику потрапляння 
в ситуацію насильства належать особи з інвалід-
ністю, люди похилого віку, внутрішньо перемі-
щені особи, жінки із сільської місцевості [2]. Отже 
особи похилого визнанні такими, що потребують 
посиленої уваги та захисту від проявів домаш-
нього насильства.

Аналіз правоохоронної практики свідчить, що 
під час розслідування досліджуваних криміналь-
них правопорушень, слідчі відчувають суттєві 
ускладнення, пов’язані насамперед з дефіцитом 
інформації про основні способи вчинення вбивств 
осіб похилого віку та одиноких осіб, пов’язаних 
із заволодінням їх майном, механізми та схеми 
окремих кримінальних операцій з притаманними 
їм ознаками (58,8%); про процедуру збирання, 
оброблення і представлення доказової інформа-
ції на основі інформаційних технологій (47,8%); 
особливості проведення окремих слідчих (розшу-
кових) дій (32,4%); про типові ситуації, що скла-
даються при отриманні первинної інформації, 
документуванні злочинних дій (27,9%) та специ-
фіку використання спеціальних знань і можливо-
сті судових експертиз (24,3%).

Значна кількість вбивств осіб похилого віку 
є наслідком родинних побутових проблем та сис-
тематичності чинення насильства відносно них. 
Для того, щоб усунити такі прогалини у роботі 
слідчих, в першу чергу необхідно визначити та 
проаналізувати особливості родинних зав’язків, 
закономірності виникнення взаємозв’язків між 
злочинцем, або злочинцями, та потерпілого, зако-
номірності у поведінці такої категорії осіб.

Стан дослідження. У різні часи проблеми 
розслідування окремих видів вбивств викли-
кали інтерес у вітчизняних та зарубіжних уче-
них-криміналістів, зокрема О. В. Александренко, 
О. О. Андрєєв, О. А. Баригіна, І. В. Борисенко, 
В. В. Бородулін, О. Ю. Булулуков, А. І. Двор-
кін, С. Ф. Здоровко, В. М. Ісаєнко, І. І. Когутич, 

В. О. Коновалова, Ю. Б. Комаринська, Є О. Логі-
нов, В. О. Малярова В. В. Семеногов, В. Л. Син-
чук, А. В. Старушкевич, Г. С. Фоміна та ін.

Окремі питання протидії злочинам відносно 
осіб похилого віку, у контексті їх криміналь-
но-правової кваліфікації і кримінологічної 
характеристики та профілактики досліджували 
О. В. Барсукова, О. М. Гришко, М. П. Джеймс, 
К. Л. Попов та інші.

Питання створення методики розслідування 
фактів домашнього та відповідно кримінальних 
правопорушень, що поєднанні із ним, є достат-
ньо новим, адже кримінальні відповідальність за 
домашнє насильства встановлена не так давно. 
Однак в цьому напрямку вже мають напрацю-
вання наступні науковці: І. А. Ботнаренко, 
Т.В. Іщенко, Р. В. Кифлюк, Ю.Б. Комаринська, 
Л. В. Крижна, М. Г. Кузнєцов, Н. В. Лесько, 
О. В. Пчеліна, С.В. Романцова, Ю.М. Слухаєнко, 
К. А. Шаповал, та ін.

Мета та завдання статті передбачають ретельне 
вивчення та узагальнення особистісних характе-
ристик потерпілого, встановлення причино-на-
слідкових зав’язків між вбивством осіб похилого 
віку та систематичних знущань над ними.

Виклад основного матеріалу. Будь-яка свідома 
діяльність людини обумовлена її морально-пси-
хологічними та соціально-демографічними чин-
никами та відбувається у певному взаємозв’язку 
із суспільством.

Аналіз матеріалів кримінальних проваджень 
показує, що в число осіб, які вчиняють вбивства 
осіб похилого віку, входять співробітники пошто-
вого відділення (листоноші); друзі або родичі 
потерпілих (діти, внуки, 66 племінники); місцеві 
жителі (сусіди, знайомі); колишні засуджені; 
особи, що займаються жебрацтвом та ін. 

За спостереженнями практиків, особи похи-
лого віку, одинокі особи та злочинець перебу-
вали у наступних відносинах: взагалі незна-
йомі – 57,4%; знайомі за місцем проживання 
(сусіди) – 38,2%; родинні стосунки – 32,4%; зна-
ходились у матеріальній та психологічній залеж-
ності 26,5%; дружні відносини – 14,0%; знайомі 
за місцем роботи – 6,6%. При цьому рівень участі 
родичів у вчиненні вбивств осіб похилого віку та 
одиноких осіб, пов’язаних із заволодінням їх май-
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ном, досить високий. На думку 39,7% опитаних 
слідчих, ступень участі рідних у вчиненні злочи-
нів складає не менше ніж 50,0% [3, с. 66].

Ботнаренко І. А. зазначає, що під час розслі-
дування домашнього насильства першочерговому 
встановленню та дослідженню підлягають наступні 
елементи: установлення місця, часу і обстановки 
кримінального правопорушення, його сутності, 
а також виявлення, фіксація і вилучення його слі-
дів (джерел доказів); установлення, затримання 
(зокрема й розшук) особи, підозрюваної у вчиненні 
кримінального правопорушення; збирання дока-
зів, достатніх для повідомлення про підозру (хоча 
б по одному епізоду домашнього насильства) [4]. 
Неможна не погодитись із такими висновками, 
однак саме без встановлення особи потерпілого, 
його характеристик не лише слідова картина буде 
неповною, а й доказова база не буде вичерпною.

Ми повністю підтримуємо думку Пчеліної О.В., 
яка зазначає, що домашнє насильство характе-
ризується такими основними ознаками як спо-
собами вчинення, особою правопорушника, осо-
бою потерпілого та взаємовідносинами між ними 
[5, с. 298]. Стосовно вбивств осіб похилого віку, то 
встановлення і дослідження зазначених елементів 
є основним джерелом, що вказує на інші елементи 
криміналістичної характеристики та система-
тичності вчиненого насильства.

Безпосередньо по фактах вбивств учинених 
у зв’язку з домашнім насильством Шаповал К. А. 
на підставі проведеного аналізу зазначає дотри-
мується класичної структури криміналістичної 
характеристики та зазначає, що основними струк-
турними елементами криміналістичної характе-
ристики вбивств, учинених у зв’язку з домашнім 
насильством, що потребують більш глибокого 
теоретичного дослідження, можуть виступати: 
обстановка (час, місце й інші обставини) вчинення 
вбивства; спосіб підготовки, вчинення та при-
ховування вбивства; характеристика особи зло-
чинця; характеристика особи потерпілого; сліди 
вчинення злочину; знаряддя та засоби вчинення 
вбивства [6, с. 120].

Авторка також виділяє деякі елементи, за 
допомогою яких можна виокремити вбивства, вчи-
нені у зв’язку з домашнім насильством, в окрему 
групу, а саме: 1) обстановка вчинення вбивства – 
це діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексу-
ального, психологічного або економічного насиль-
ства, які були присутні у відносинах між особою 
злочинця та потерпілим. Це означає, що обов’яз-
ково вчиненню вбивству передувало домашнє 
насильство (фізичне, психологічне тощо), що мало 
систематичний характер та являлося поштов-
хом-мотивом до його вчинення; 2) місце вчинення 
вбивства – це дії, які вчиняються в сім’ї чи в межах 
місця проживання (обов’язкова наявність родин-
ного зв’язку між потерпілим та особою злочинця 
або факт сумісного проживання) [6, с. 120].

Враховуючи зазначене та результати аналізу 
судової практики, можна стверджувати, що під 
час розслідування вбивств осіб похилого віку, 
в результаті домашнього насильства, об’єдну-
ючим фактором є те, що злочинець перебуває 
у родинних відносинах із потерпілим. Саме тому 
встановити ступінь родинних зав’язків є обов’яз-
ковим завдання. По-перше, знання цього дозво-
ляє виявити причино-наслідковий зв’язок між 
домашнім насильством та вбивством, по-друге, 
спрямує слідчого на виявлення доказів система-
тичності чинення насильства щодо особи похи-
лого віку. Також розуміння ступеня родинних 
зав’язків дозволяє встановити мотив вчинення 
вбивства, наявність або відсутність у злочинця 
можливості доступу до матеріальних цінностей, 
до грошових активів, до помешкання, до певних 
документів про права рідного роду власності.

Як приклад доречно навести матеріали судової 
справи № 1-22/2010: «У невстановлений слідством 
час у ОСОБА_8, з метою розв’язання конфлік-
тної ситуації, яка виникла між нею та ОСОБА_6 
з одного боку, та батьками ОСОБА_6 ОСОБА_9 та 
ОСОБА_10 з іншого, на побутовому ґрунті протя-
гом їх тривалого спільного проживання, а також 
для вирішення матеріальних проблем, які вини-
кали, зокрема, у зв’язку зі значною заборгованістю 
за кредитами, позиками і програшами в казино 
та на гральних автоматах, шляхом заволодіння 
правами та подальшим продажом квартири бать-
ків ОСОБА_6 загальною площею 54,6 квадратних 
метри і балансовою вартістю 21694 гривні 77 копі-
йок та грошима в сумі 9750 грн., виник умисел на 
організацію вбивства подружжя ОСОБА_6, яке 
вона мала намір вчинити спільно з ОСОБА_6, 
замовивши безпосереднє виконання невстановле-
ній слідством особі.

З метою реалізації свого злочинного умислу, 
ОСОБА_8 19 грудня 2008 року шляхом умовлянь 
схилила ОСОБА_6 до участі у вбивстві батьків, 
вказавши що вже підшукала особу, готову вчинити 
вбивство за матеріальну винагороду. При цьому 
ОСОБА_8 запропонувала ОСОБА_6 розроблений 
нею план, згідно з яким ОСОБА_6, з метою забез-
печення власного алібі, мав на час, запланований 
для вчинення вбивства, виїхати до м. Кагарлик 
Київської обл., забравши з собою собаку породи 
«німецька вівчарка», яка була натренована на 
захист майна, життя та здоров’я господарів. 
На пропозицію ОСОБА_8 ОСОБА_6 погодився, 
тим самим вступивши з нею у злочинну змову, 
усвідомлюючи, що дав згоду на участь в органі-
зації та пособництво у виді сприяння вчиненню 
вбивства двох осіб з корисливих мотивів, на замов-
лення та за попередньою змовою групою осіб» [7].

На особу злочинця нерідко вказує особа потер-
пілого. В криміналістичній характеристиці 
вбивств важливе значення мають відомості про 
потерпілого. Вивчення його особистості – скла-
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дова частина діяльності слідчого, що включає 
в себе збирання даних, які характеризують особу 
потерпілого, їх аналіз та фіксацію у відповідних 
процесуальних документах. Це не тільки авто-
біографічні дані, але і побутова характеристика, 
відомості про стан здоров’я, спосіб життя, коло 
знайомих, поведінку та ін. Система ознак, що 
стосуються особи потерпілого, має складну струк-
туру. Вона охоплює загальні демографічні ознаки, 
риси характеру, навички і схильності, зв’язки 
і стосунки [8, с. 257]. 

Криміналістику цікавлять ті дані про особу 
потерпілого, які вказують на зв’язок з даними, що 
відносяться до інших елементів криміналістичної 
характеристики (про спосіб, механізм слідоутво-
рення, про обстановку та особистість злочинця). 
Виявлення і вивчення криміналістично значущих 
особливостей в особистості потерпілих і їх пове-
дінці дозволяють детально розібратися в багатьох 
обставинах злочину, особливо характеризуючих 
його причини, спрямованість та мотиви поведінки 
злочинця, його загальні та індивідуальні якості, 
оскільки при вчиненні злочинів проти особисто-
сті злочинці, як правило, не випадково вибирають 
окремих осіб об’єктами свого посягання. Криміна-
лістичний аспект особистості потерпілого зазвичай 
проявляється в демографічних даних, характері зав-
даних йому збитків, своєрідності обраного злочин-
цем способу і обстановки посягання, фізичних, біо-
логічних, психологічних особливостях особистості 
потерпілого, способі життя, ціннісних орієнтирах, 
елементах віктимності в поведінці та ін. [3, с. 71].

Як зазначає О. М. Гришко, поведінка осіб похи-
лого віку як потенційних жертв злочинних пося-
гань набуває важливого значення. Вона висту-
пає як умова, що може вплинути на прийняття 
рішення злочинцем вчинити злочин. Встанов-
лено, що основними умовами вчинення суспільно 
небезпечного діяння щодо особи похилого віку є: 

1) умови, які пов’язані із особистісними (пси-
хологічними та фізіологічними) особливостями 
особи похилого віку; 

2) умови, які пов’язані із соціальними особли-
востями зазначеної категорії осіб. 

Перша група умов характеризується, перш за 
все, психологічними та фізіологічними особливос-
тями зазначеної категорії осіб, які виражаються 
у суб’єктивній здатності особи стати жертвою 
корисливого злочину. Серед них: фізична слаб-
кість, уповільнена реакція на подразники зовніш-
нього середовища, погіршення зору та слуху, 
надмірна довірливість, добродушність, необереж-
ність тощо. 

Друга група умов детермінації віктимної пове-
дінки осіб похилого віку пов’язана із соціальними 
особливостями цієї категорії осіб, які виража-

ються в об’єктивній здатності особи стати жер-
твою такого посягання [9, с. 11].

Відповідно до Закону України Про запобігання 
та протидію домашньому насильству домашнє 
насильство – це діяння (дії або бездіяльність) фізич-
ного, сексуального, психологічного або економіч-
ного насильства [10]. Проаналізувавши судову 
практику та ґрунтуючись на положеннях зазна-
ченого Закону, можливо сміливо стверджувати, 
що вбивства осіб похилого віку відбувається внас-
лідок наступних форм домашнього насильства:

 – застосування психологічного насильства – вер-
бальне насильство (крики, образи, приниження); 

 – застосування економічного насильства – поз-
бавлення засобів до забезпечення потреб, позбав-
лення житла, залишення без необхідного нагляду;

 – застосування фізичного насильства – най-
більш широке коло способів чинення насильства, 
починаючи від ляпасів і відповідно закінчуючи 
вбивством.

В Україні громадянами похилого віку визна-
ються особи, які досягли пенсійного віку, а також 
особи, яким до досягнення зазначеного пенсійного 
віку залишилося не більш як півтора року. Найчас-
тіше жертвами таких вбивств становляться особи 
похилого віку чоловічої та жіночої статі у віці 
від 60 до 74 років (54,6%). Лише 6,7% осіб відно-
сились до вікової групи більше 90 років; 38,7% 
до групи 75 – 90 річних. Нерідко позбавляють 
життя з корисливих мотивів одиноких осіб, пере-
важно жінок у віці 40 – 55 років (89,0%) [3, с. 73].

З урахуванням викладеного та на підставі про-
веденого нами дослідження злочинів у цій сфері 
можна констатувати, що зазначена категорія осіб 
є вразливою частиною населення. З переходом 
у категорію людей похилого віку, пенсіонерів, 
найчастіше змінюється спосіб життя, розпоря-
док дня, коло спілкування. Особи похилого віку 
характеризуються довірливістю, запасливістю, 
ощадливістю, а старість майже завжди супрово-
джується різними недугами. Наведені обставини 
викликають у злочинців бажання легкої наживи 
і спонукають до вчинення вбивств осіб похилого 
віку з метою заволодіння їх майном [11, с. 183].

Висновки. Отже слід погодитись, що особи похи-
лого віку мають ряд психо-фізіологічних та пове-
дінкових особливостей, які спокушають безмораль-
них осіб користуватися такими їх особливостями. 
Родинний зв'язок між злочинцем та потерпілим, 
не лише сприяє приховувати свої злочинні наміри, 
а й сприяє чиненню систематичного насильства. 
Саме тому, на наш погляд, основними елементами 
криміналістичної характеристики вбивств осіб 
похилого віку, що пов’язані із домашнім насиль-
ством є особа злочинця, особа потерпілого, спосіб 
вчинення та відповідно їх кореляційні залежності.
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Анотація

Павлюк О. С. Окремі аспекти розслідування 
вбивств осіб похилого віку та одиноких осіб, пов’яза-
них із домашнім насильством. – Стаття.

Рівень розвитку країни підтверджується рівнем 
розвитку та забезпеченості її громадян. Так щорічно 
в рамках програми розвитку Організації об’єднаних 

націй публікується так званий індекс людського роз-
витку (ІЛР) (до 2013 року «Індекс розвитку людського 
потенціалу» (ІРЛП), англ. Human Development Index, 
HDI) – інтегральний показник, що розраховується 
щорічно для міждержавного порівняння і вимірювання 
рівня життя, грамотності, освіченості і довголіття, як 
основних характеристик людського потенціалу дослі-
джуваної території [1]. Одним із показників ІРЛП є 
тривалість життя, що в свою чергу вказує на значення 
та цінність рівня забезпечення осіб похилого віку.

Забезпечення соціально-економічних та особистих 
прав і свобод найбільш вразливих верств населення є 
головним вектором діяльності суспільства на шляху 
до становлення правової європейської держави. Зако-
нодавством України встановлюється необхідний рівень 
гарантій прав осіб похилого віку в усіх сферах життя. 
Однак у соціально-політичній обстановці, що склалася 
в країні, збільшилась кількість вбивств осіб похилого 
віку та одиноких осіб, пов’язаних із заволодінням їх 
майном. Така ситуація значною мірою зумовлена соці-
альними, психологічними, біологічними особливос-
тями потерпілих, що спонукає злочинців у прийнятті 
рішення вчинити злочин щодо зазначеної категорії 
осіб.

Однією з причин вчинення вбивства осіб похилого 
віку є домашнє насильство. Це негативне явище, що 
немає кордонів та пріоритетів, щороку набуває все 
більших масштабів. Окрім загальновідомих причин 
вчинення домашнього насильства таких як традиції, 
звичаї, релігійній переконання, бажання посилення 
контролю над певними людьми, отримання економіч-
ної вигоди, задоволення сексуальних потреб, тощо, 
існує причина так би мовити зайвої особи, від якої отри-
мати користь вже немає можливості, та немає бажання 
витрачати час і гроші на надання допомоги та підтри-
мання умов життя. Переважно до цієї категорії осіб 
відносяться особи похилого віку. Непоодинокі випадки 
коли злочинці намагаючись приховати вбивство таких 
осіб створюють обстановку природньої смерті, нещас-
ного випадку, обумовленого немічністю та віковими 
особливостями. Ще жахливіші випадки, коли такі 
випадки супроводжуються систематичним знущанням 
над такими особами. Такі процеси характеризуються 
рядом психологічних і поведінкових особливостей як 
злочинців так і потерпілих. Саме тому органу досудо-
вого розслідування потребують сучасних алгоритмів 
дій, з питань розслідування та попередження фактів 
вбивств осіб похилого віку, що пов’язані із домашнім 
насильством.

Ключові слова: розслідування, вбивство, домашнє 
насильство, особи похилого віку.

Summary

Pavluk O. S. Certain aspects of the investigation 
of murder of the elderly and single persons related to 
domestic violence. – Article.

The level of development of the country is confirmed 
by the level of development and well-being of its citizens. 
Thus, the so-called Human Development Index (HDI) 
is published annually within the framework of the 
United Nations Development Program (until 2013, 
the Human Development Index, HDI) is an integral 
indicator calculated annually for interstate comparison 
and measurement of the standard of living, literacy, 
education and longevity as the main characteristics of 
the human potential of the studied territory [1]. One of 
the indicators of life expectancy is life expectancy, which 
in turn indicates the importance and value of the level of 
provision for the elderly.
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Ensuring the socio-economic and personal rights and 
freedoms of the most vulnerable sections of the population 
is the main vector of society's activity on the way to the 
establishment of a legal European state. The legislation 
of Ukraine establishes the necessary level of guarantees 
of the rights of the elderly in all spheres of life. However, 
in the socio-political situation in the country, the number 
of murders of the elderly and single persons related to the 
seizure of their property has increased. Such a situation 
is largely determined by the social, psychological, and 
biological characteristics of the victims, which prompts 
criminals to decide to commit a crime against the specified 
category of persons.

One of the reasons for the murder of the elderly is 
domestic violence. This negative phenomenon, which 
has no boundaries and priorities, is getting bigger and 
bigger every year. In addition to the well-known reasons 
for committing domestic violence, such as traditions, 
customs, religious beliefs, the desire to strengthen 

control over certain people, obtaining economic benefits, 
satisfying sexual needs, etc., there is a reason, so to 
speak, for an extra person from whom it is no longer 
possible to benefit, and there is no willingness to spend 
time and money on providing assistance and maintaining 
living conditions. This category of people mainly includes 
the elderly. There are rare cases when criminals, trying 
to hide the murder of such persons, create a situation 
of natural death, an accident due to infirmity and age 
characteristics. Even more terrible are the cases when 
such cases are accompanied by systematic abuse of such 
persons. Such processes are characterized by a number of 
psychological and behavioral features of both criminals 
and victims. That is why the pre-trial investigation body 
needs modern action algorithms for the investigation 
and prevention of murders of elderly persons related to 
domestic violence.

Key words: investigation, murder, domestic violence, 
elderly people.
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ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ХАРАКТЕРИСТИКА 
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Захист економіки від різних протиправних 
посягань є однією з головних функцій держави 
та правоохоронних органів. Організована еко-
номічна злочинність перетворюється на один 
з основних факторів, що гальмують розвиток дер-
жави та рух до ринкової економіки, становлять 
реальну загрозу безпеці держави та суспільству. 
Кримінальні правопорушення у сфері економіч-
ної діяльності порушують соціальну стабільність 
суспільства, ставлять під загрозу розвиток і навіть 
можливість існування. Це вимагає належного 
реагування правоохоронних органів, поліпшення 
результативності боротьби з економічною злочин-
ністю та підвищення ефективності забезпечення 
економічної безпеки держави.

Успішність розкриття та розслідування кримі-
нальних правопорушень безпосередньо залежить 
від тактичної озброєності слідчого, його знань 
сучасних способів вчинення кримінальних пра-
вопорушень та особливостей їх розслідування. 
У цьому аспекті найважливішим стає наукове 
забезпечення розробки досконаліших методик 
розслідування економічних правопорушень, адап-
тованих під реалії сьогоднішньої злочинності.

З даного напрямку дослідження фундамен-
тальними стали праці В.С. Богачук, М.Ю. Будзі-
євського, Т.О. Захарова, О.Л. Кобилянського, 
В.П. Корж, Р.В. Комісарчук, А.О. Мілев-
ської, І.С. Смаль, І.М. Осики, В.І. Тихонова, 
О.В. Шведової. Втім питання виявлення організо-
ваної злочинності у сфері економічної діяльності 
з вивченням способів вчинення правопорушень за 
допомогою підроблення документів залишається 
мало дослідженим.

Мета статті полягає в дослідженні організо-
ваної злочинності у сфері економічної діяльності 
з характеристикою способу вчинення правопору-
шень за допомогою підроблення документів.

Економічні правопорушення з ознаками під-
робки документів складні за своїм змістом, від-
різняються різноманіттям способів їх вчинення та 
шляхів досягнення злочинного результату. Нині 

через швидкий розвиток новітніх технологій, 
практично неможливо сформулювати повноцінну 
методику розслідування підробки документів, 
яка би могла охопити кримінальні правопору-
шеня економічного характеру [1, с. 134]. 

Як відомо, кожна фінансова, господарська опе-
рація в сфері економічної діяльності відобража-
ється в облікових документах і на електронних 
носіях інформації, на підставі яких робляться 
записи в облікових регістрах, журналах, рахун-
ках. За допомогою документів даються розпоря-
дження про проведення фінансово-економічних 
операцій, укладанні угод, договорів; документи 
відображають виконання цих розпоряджень; вони 
мають правове значення; встановлюють відпові-
дальність виконавців за проведені ними фінансові, 
господарські операції. При розслідуванні еконо-
мічних кримінальних правопорушень, вчинених 
організованою групою, документи відносяться до 
основних джерел інформації про подію злочину, 
його способи, виконавців, інші обставини, що 
свідчать про організовану злочинну діяльність або 
створення умов для такої діяльності. Тому дослі-
дження документів є одним з основних напрямів 
роботи слідчого, до якої залучають фахівця, який 
допоможе виявити ознаки матеріальних і інтелек-
туальних підробок, встановити виконавців доку-
ментів, відібрати документи, необхідні для екс-
пертного дослідження.

Кримінально-процесуальне законодавство 
України до документів, як джерел доказів, від-
носить письмові документи (в тому числі цифри, 
нотні знаки, ієрогліфи), фото-, відео-, фоно-, 
кінодокументи, малюнки, карти, схеми, крес-
лення, перфокарти, табуляграми; висновки реві-
зій та акти перевірок. У криміналістиці більшість 
дослідників до документів відносять письмовий 
або спеціально виготовлений предмет, на якому 
за допомогою письма, інших знакових систем 
зафіксовані відомості про обставини, що мають 
доказове значення для провадження. Заслуго-
вує на увагу точка зору М. В. Салтевського, який 
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розглядає документ, як матеріально фіксовану 
інформацію, яка відображає криміналістично 
значущі відносини і факти [2, с. 318-320]. У біль-
шості випадків документи з досліджуваної катего-
рії злочинів мають письмову форму.

З появою нових комп’ютерних технологій 
комп’ютерний запис став однією з форм засвід-
чення подій і фактів, що мають юридичне значення.

Статтею 200 КК України передбачена кримі-
нальна відповідальність за незаконні дії з доку-
ментами на переказ, платіжними картками та 
іншими способами доступу до банківських рахун-
ків, пристроїв для їх виготовлення [3]. При цьому 
законодавець у примітці до зазначеної статті 
під документами на переказ розуміє документи 
в паперовому або електронному вигляді. У зв’язку 
з цим ми згодні з А. В. Носовим і В. Б. Веховим, 
які відносять комп’ютерні записи до самостій-
ного типу документів [4, с. 11-12]. Тим часом 
С. М. Астапкіна до документа відносить не тільки 
комп’ютерний запис, але і предмет, за допомогою 
він вона фіксується або виготовляється [5, с. 81].

Вирішення цієї проблеми вбачається в деталі-
зації приватних криміналістичних методик і не 
тільки за складом кримінальних правопорушень, 
як це робиться в більшості випадків, а й з інших, 
криміналістичних підстав.

Оскільки підготовка до здійснення підробки 
документів може включати такі дії:

– досягнення домовленості між сторонами про 
підробку документів, про вид та розмір винаго-
роди за такі дії;

 – знахідка втраченого документа;
 – розкрадання бланків документів, печаток, 

штампів;
 – підбір приладу, що пише, або друкувального 

пристрою;
 – змову з особами про виготовлення ними ок-

ремих реквізитів на бланку документа [6, с. 13].
Крім перерахованих дій, підготовка до підро-

блення документів може виражатися у виборі осо-
бою способу підробки, найбільш зручного місця та 
часу вчинення кримінального правопорушення, 
а також створення умов, що сприяють здійснити 
запланованому. Найчастіше дані кримінальні 
правопорушення здійснюються не самостійно, 
а в сукупності організованої злочииної групи.

Особливістю організованої злочинності сучас-
ного періоду є встановлення контролю над значною 
частиною економічного потенціалу, фінансових 
ресурсів України. На відміну від соціально-кри-
мінальних утворень, які були  в 90-х і 2000-х р.р. 
нинішній стан організованої злочинної діяльності 
зазнає еволюційних змін в процесі формування, 
функціонування та розвитку.

Системо-утворюючі ознаки організованої еко-
номічної злочинності ми можемо охарактеризу-
вати  та виділити її, як:

 – стійкий характер злочинного угруповання, 
розрахований на тривалу діяльність, недотриман-
ня правил ведення обліку та звітності;

 – незаконний, протиправний і плановий ха-
рактер діяльності з метою отримання максималь-
ного прибутку без відповідних записів в первин-
них і облікових документах;

 – зменшення податкових зобов’язань, що базу-
ється на адміністративно-кримінальних методах 
приховування обліку доходів і майна та створення 
бухгалтерської і податкової звітності;

 – складна ієрархічна структура матеріальної 
підробки в документах, що мають відношення до 
розрахунку величини доходу (прибутку);

 – використання корупції працівників органів 
влади й управління для гарантування безпеки 
своєї діяльності;

 – прагнення до монополізації (встановлення 
контролю) у певній сфері діяльності або на певній 
території, проникнення у легальний бізнес. 

Серед комплексу загальної мети можна виді-
лити три їх різновиди, які притаманні будь-якій 
структурі в процесі підробки документів. 

По-перше, це за ради чого все (ціль, завдання, 
плани); по-друге, – взаємна вигода (цілі-орієн-
тири, коли спільні інтереси учасників реалізу-
ються через організаційні, відповідні властивості 
організації); по-третє, – цілі-системи рівноваги, 
стабільності, цілісності, встановлені управлінням 
і необхідні для функціонування структури. У той 
же час можна виділити специфічні цілі, властиві 
злочинним колективам корисливо-господарської 
спрямованості. Люди, що самоорганізовуються 
в злочинні групи, мають на меті – отримання над-
прибутків і їх легалізацію. У зв’язку з цим законо-
мірними для формування організованих злочин-
них утворень є: сумісність особистих цілей кожного 
учасника з цілями групи; забезпечення ефектив-
ної та безпечної легалізації незаконних доходів.

Слід зазначити, що наведені цілі є загальними 
для організованих груп, злочинних організацій, 
спільнот на стадії їх формування. Вчинення еко-
номічних злочинів із ознаками підробки докумен-
тів можуть мати і інші цілі: підроблення засобів 
масової інформації, документів щодо ведення 
міжнародного бізнесу і тому подібне.

Вважаємо, що певне наукове і практичне зна-
чення має актуальність дослідження способу вчи-
нення крмінальних правопорушень організова-
ними злочинними групами під час розслідування 
економічних злочинів із ознаками підробки доку-
ментів. 

У кримінально-правовій науці спосіб вчинення 
кримінальних правопорушень розглядається, як 
один з елементів об’єктивної сторони складу зло-
чину. Досить слушно зазначає В. Н. Кудрявцев, 
що під способом злочину слід розглядати сукуп-
ність прийомів, використовуваних злочинцем 
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при реалізації своїх намірів [7, с. 110]. Аналіз 
норм кримінального закону показує, що в одних 
складах економічних злочинів спосіб вчинення 
є обов’язковим елементом (розкрадання шляхом 
привласнення, зловживання службовим станови-
щем; фінансове шахрайство та ін.) В інших склади 
економічних злочинів самі є способами окремих 
злочинів (фіктивне підприємництво), де підробка 
документів є основним чинником для здійснення 
незаконних дій. Зокрема в складі зазначених зло-
чинів законодавець дає вичерпний перелік заборо-
нених способів (виготовлення або збут підроблених 
грошей або цінних паперів; незаконне виготов-
лення, підроблення, використання або збут неза-
конно виготовлених, одержаних чи підроблених 
контрольних марок; підроблення документів, які 
подаються для реєстрації випуску цінних паперів 
і т.д.). Таким чином, в кримінальному законі спо-
сіб злочину пов’язаний з його характеристикою. 
Будучи одним з елементів об’єктивної сторони 
злочину, спосіб злочину відображає діяння, що 
дозволяє класифікувати склади економічних кри-
мінальних правопорушень, а також використову-
вати його в якості кваліфікуючої підстави.

Вчинення та приховування підробки докумен-
тів спрямований на досягнення загальної злочин-
ної мети, з огляду на це великого значення набу-
ває поняття «спосіб злочину».

Знання способу вчинення кримінального 
правопорушення можна розглядати, як один із 
шляхів встановлення істини у конкретному про-
вадженні, розслідування якого може йти від вста-
новлення способу вчинення кримінального право-
порушення до його розкриття [8, с. 11].

В той же час способи вчинення підробки доку-
ментів, як ознака скоєння економічних злочинів 
перебувають у кореляційній залежності від пред-
мета злочину, обстановки його вчинення, місця та 
часу, а також від особи злочинця. Така залежність 
була встановлена вченими під час вивчення судо-
во-слідчої практики. 

Висновки. Вивчення способу вчинення крмі-
нальних правопорушень організованими злочин-
ними групами під час розслідування економічних 
злочинів із ознаками підробки документів не відо-
кремлено, а разом з іншими елементами криміна-
лістичної характеристики є ефективним засобом 
досягнення мети розкриття та розслідування під-
робки документів.

З вище викладеного можемо зазначити, що 
подальше дослідження елементів криміналістич-
ної характеристики підробки документів, вста-
новлення їх взаємозалежності є важливим етапом 
на шляху до розробки ефективних рекомендацій 
щодо виявлення, розслідування та попередження 
кримінальних правопорушень у сфері економіки. 
Володіння інформацією про спосіб підробки доку-
ментів дозволяє висувати обґрунтовані версії про 

суб’єкт злочину, що розслідується, вибирати раці-
ональну лінію поведінки при проведенні слідчих 
дій та оперативно розшукових заходів.
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Анотація

Пашинська І. В., Жердєв В. К. Важливість способу 
вчинення кримінальних правопорушень організова-
ними злочинними групами під час розслідування еко-
номічних злочинів із ознаками підробки документів. – 
Стаття.

Стаття присвячена питанням способу вчинення 
кримінальних правопорушень організованими зло-
чинними групами під час розслідування економічних 
правопорушень із ознаками підробки документів. 
Зазначено, що організована економічна злочинність 
перетворюється на один з основних факторів, що галь-
мують розвиток держави та рух до ринкової еконо-
міки, які становлять реальну загрозу безпеці держави 
та суспільству. Особливістю організованої злочинності 
сучасного періоду є встановлення контролю над знач-
ною частиною економічного потенціалу, фінансових 
ресурсів України. Що передбачає актуальність дослі-
дження обраної тематики.

Доводиться, що емпіричною базою для формування 
криміналістичної характеристики кримінальних пра-
вопорушень є офіційні дані статистики про стан зло-
чинності; матеріали оперативно-розшукової та судо-
во-експертної діяльності; дані узагальнення слідчої 
практики; результати оперативних нарад, міжвідомчі 
інформаційні листи, в яких викладена практика роз-
криття і розслідування економічних злочинів із озна-
ками підробки документів.

Вона може бути представлена, як система узагаль-
нених даних про певні однорідні типові ознаки суб’єкта 
цих діянь, мотивації його злочинної поведінки, пред-
мет посягання, обстановку, і головне способи, які 
мають значення для виявлення і розкриття криміналь-
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них правопорушень криміналістичними засобами, 
прийомами і методами.

Криміналістична характеристика щодо вивчення 
способу вчинення кримінальних правопорушень орга-
нізованими злочинними групами під час розслідування 
економічних злочинів із ознаками підробки доку-
ментів в основному розробляється стосовно до певних 
груп, видів, різновидів таких діянь на основі виділення 
їх складових елементів, особливостей і ознак (слідів), 
закономірних зв’язків між ними, характерних для пев-
ного регіону, періоду, соціально-економічної ситуації, 
криміногенної обстановки. 

Системо-утворюючі ознаки організованої економіч-
ної злочинності ми охарактеризували та виділити їх, 
як:

- стійкий характер злочинного угруповання, розра-
хований на тривалу діяльність, недотримання правил 
ведення обліку та звітності;

- незаконний, протиправний і плановий характер 
діяльності з метою отримання максимального при-
бутку без відповідних записів в первинних і облікових 
документах;

- зменшення податкових зобов’язань, що базується 
на адміністративно-кримінальних методах прихову-
вання обліку доходів і майна та створення бухгалтер-
ської і податкової звітності;

- складна ієрархічна структура матеріальної під-
робки в документах, що мають відношення до розра-
хунку величини доходу (прибутку);

- використання корупції працівників органів влади й 
управління для гарантування безпеки своєї діяльності;

- прагнення до монополізації (встановлення контр-
олю) у певній сфері діяльності або на певній території, 
проникнення у легальний бізнес.

Вище наведені ознаки допомагають виділити еле-
менти криміналістичної характеристики підробки 
документів та встановити їх взаємозалежність з важли-
вим етапом на шляху до розробки ефективних рекомен-
дацій щодо виявлення, розслідування та попередження 
кримінальних правопорушень у сфері економіки.

Ключові слова: економічні злочини, підроблення 
документів, організована злочинна група, криміналіс-
тична характеристика, спосіб вчинення злочину.

Summary

Pashynska I. V., Zherdev V. K. The importance of 
the method of committing criminal offenses by organized 
criminal groups during the investigation of economic 
crimes with signs of document forgery. – Article. 

The article is devoted to the issues of the method of 
committing criminal offenses by organized criminal 
groups during the investigation of economic offenses 
with signs of document forgery. It is noted that organized 
economic crime is turning into one of the main factors 
inhibiting the development of the state and the movement 
towards a market economy, which pose a real threat to the 
security of the state and society. A feature of organized 

crime in the modern period is the establishment of 
control over a significant part of the economic potential 
and financial resources of Ukraine. What implies the 
relevance of the research of the chosen topic. 

It is proven that the empirical basis for the formation 
of a forensic characterization of criminal offenses is 
official statistical data on the state of crime; materials 
of operational investigative and forensic expert activity; 
data summarizing investigative practice; results of 
operational meetings, interdepartmental information 
letters, which outline the practice of disclosure and 
investigation of economic crimes with signs of forgery of 
documents. It can be presented as a system of generalized 
data about certain homogeneous typical features of 
the subject of these acts, motivations of his criminal 
behavior, object of encroachment, environment, and most 
importantly methods that are important for the detection 
and disclosure of criminal offenses by forensic means, 
techniques and methods. 

Forensic characteristics regarding the study of the 
method of committing criminal offenses by organized 
criminal groups during the investigation of economic 
crimes with signs of forgery of documents is mainly devel-
oped in relation to certain groups, types, varieties of such 
acts based on the selection of their constituent elements, 
features and signs (traces), regular connections connec-
tions between them, characteristic of a certain region, 
period, socio-economic situation, criminogenic situation. 

We have characterized and highlighted the system-
forming signs of organized economic crime as follows: 

- the stable nature of the criminal group, designed 
for long-term activity, non-compliance with the rules of 
record-keeping and reporting; 

- illegal, wrongful and planned nature of activity 
with the aim of obtaining maximum profit without 
corresponding entries in primary and accounting 
documents;

- reduction of tax liabilities, which is based on 
administrative and criminal methods of concealing 
income and property accounting and creating accounting 
and tax reporting; 

- a complex hierarchical structure of material forgery 
in documents related to the calculation of income (profit); 

- the use of corruption by employees of government 
and management bodies to guarantee the safety of their 
activities; 

- striving for monopolization (establishment of 
control) in a certain field of activity or in a certain 
territory, penetration into legal business. 

The above features help to identify the elements of the 
forensic characteristics of document forgery and establish 
their interdependence with an important stage on the way 
to the development of effective recommendations for 
the detection, investigation and prevention of criminal 
offenses in the economic sphere. 

Key words: economic crimes, forgery of documents, 
organized criminal group, forensic characteristics, 
method of crime.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТРАДИЦІЙНОГО АРЕШТУ:  
ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Постановка проблеми. На державу, яка вирі-
шує питання щодо екстрадиційного арешту покла-
дається відповідальність за життя особи яка буде 
передана іншій державі. Відповідно, питання засто-
сування екстрадиції, вимагає прискіпливого та сум-
лінного ставлення до кожного запиту, щоб забез-
печити одночасно дотримання прав і свобод особи 
та невідворотність покарання за скоєний злочин.

Стаття присвячена узагальненню судової 
практики Європейського суду з прав людини 
(далі – ЄСПЛ) щодо порушення законних прав та 
свобод осіб, які підлягають екстрадиції. В рамках 
дослідження тематики екстрадиційного арешту 
опрацьовані рішення Європейського суду з прав 
людини: справа «Солдатенко проти України», 
справа «Сааді проти Італії», справа «Коктиш проти 
України», справа «Шиксайтов проти Словаччини», 
справа «Хачатуров проти Вірменії». Основна пози-
ція суду, яка простежується в рішеннях: недопу-
щення порушення Конвенції про захист прав та 
основоположних свобод в частині ст. 2 «Право на 
життя» та ст. 3 «Заборона катувань».

Метою статті є аналіз процедури екстрадиції 
в контексті невід’ємних прав потенційних засу-
джених на життя, справедливий суд та фунда-
ментальних свобод від нелюдського поводження 
та катування. Особлива увага приділена рішен-
ням ЄСПЛ в частині дотримання прав та свобод 
людини під час екстрадиції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню питання передачі особи (екстрадиції) 
іншій країні приділялась увага наукових та прак-
тичних працівників. При цьому, низка питань 
потребує більш детального розгляду з метою уза-
гальнення судової практики та формування реко-
мендацій з вирішення наявних проблем. Серед 
науковців, які досліджували питання процедури 
передачі особи (екстрадиції) слід віднести: Гри-
щук Г.М., Фоміна Т.Г., Чорноус Ю.М., Бойко І.І., 
Комарницька О., Фрідман-Козаченко М.М., 
Татаров О.Ю., Максимів Л.В., Нестеренко С.С., 

Кулик М.Й., Пшенічнова З.І. та інші, але низка 
питань потребує додаткового уточнення. 

Виклад основного матеріалу. Україна, рати-
фікувавши Європейську конвенцію про видачу 
правопорушників (надалі – Конвенція), зобов’я-
залася видавати іншим державам-учасницям  
Конвенції, з урахуванням всіх положень та умов, 
всіх осіб які переслідуються компетентними орга-
нами запитуючої сторони за вчинення правопору-
шення або які розшукуються зазначеними орга-
нами з метою виконання вироку або постанови 
про утримання під вартою [1]. Разом з положен-
ням Конвенції, кожна держава-учасниця повинна 
неухильно дотримуватися основоположних при-
писів Конвенції про захист прав людини та осно-
воположних свобод.

Науковці дійшли висновку, що на сьогодні 
інститут екстрадиції є надзвичайно затребу-
ваним для виконання завдань кримінального 
провадження, зокрема забезпечення швид-
кого, повного та неупередженого розслідування 
і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто 
вчинив кримінальне правопорушення, був при-
тягнутий до відповідальності в міру своєї вини 
[2, с. 423]. Як форма міжнародної співпраці дер-
жав в боротьбі зі злочинністю, при дотриманні 
всіх необхідних умов, екстрадиція – ефективний 
механізм протидії ухиленню від покарання за 
вчинені правопорушення на міжнародному рівні. 
Перебування особи, яка вчинила кримінальне 
правопорушення за межами України не позбавляє 
можливості притягти таку особу до кримінальної 
відповідальності за скоєне (у разі, якщо підпи-
саний договір про співпрацю між державами).

Маланчук П.М. визначає, що видача особи 
(екстрадиція) – це складний процес, що склада-
ється з послідовно здійснюваних процесуальних 
дій, пов’язаних з підготовкою до екстрадиції, без-
посередньо самим фактом видачі та її наслідками 
[3, с. 86]. Кожний процес, повинен бути проведений 
з дотриманням основоположних принципів: вер-
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ховенства права, засад законності, рівності перед 
законом і судом, засад поваги до людської гідності, 
забезпечення прав на свободу та особисту недотор-
канність, забезпечення доведеності вини, заборони 
двічі притягувати до кримінальної відповідально-
сті за одне і те саме правопорушення, забезпечення 
права на захист, доступ до правосуддя та інші.

Процедура екстрадиції дійсно носить складний 
характер її проведення в форматі організаційної 
процедури: підготовка документів, їх направ-
лення для погодження, відправлення документів 
з погодженням адресату, здійснення перекладу 
документів. 

Фоміна Т.Г. вважає, що практика застосу-
вання екстрадиційного арешту в Україні потре-
бує вдосконалення,  зокрема необхідно звернути 
увагу на те, що формується практика ЄСПЛ щодо 
порушень Україною Конвенції про захист прав 
і основоположних свобод, а саме: ст. 3. «Заборона 
катувань», ст. 5. «Право на свободу та особисту 
недоторканність», ст. 6. «Право на справедливий 
суд» [4, с. 215]. Ми погоджуємось з приводу того, 
що національне законодавство потребує вдоскона-
лення з урахуванням рішень ЄСПЛ.

Бойко І.І. зазначає, що під час екстрадиції 
часто виникає обумовлена необхідність законного 
обмеження осіб у правах і свободах шляхом засто-
сування кримінального процесуального примусу, 
проте варто пам’ятати, що застосовувати зазна-
чений захід необхідно з урахуванням загально-
визнаних міжнародних стандартів та принципів 
кримінального провадження у галузі прав людини  
[5, с. 135]. 

На думку Комарницької О., прокурор як клю-
човий суб’єкт процесу екстрадиції, повинен  спря-
мовувати свою діяльність на всебічне утвердження 
верховенства закону, зміцнення прав і свобод особи, 
видача якої запитується, та водночас ефективно 
організувати процес екстрадиції для досягнення 
кінцевої мети – фактичної передачі особи уповно-
важеному органу іноземної держави [6, с. 21].

Як бачимо, органи прокуратури України, 
виконуючи функцію безпосередньої видачі особи, 
зобов’язані здійснювати прокурорський нагляд за 
дотриманням прав осіб та законністю рішень, які 
приймаються уповноваженими органами під час 
процедури екстрадиції. 

Кримінальний процесуальний кодекс України 
(далі – КПК) визначає, що прокурор є самостій-
ним у своїй процесуальній діяльності, втручання 
в яку осіб, що не мають на те законних повнова-
жень, забороняється. Органи державної влади, 
органи місцевого самоврядування, підприємства, 
установи та організації, службові та інші фізичні 
особи зобов’язані виконувати законні вимоги та 
процесуальні рішення прокурора (ч. 1 ст. 36) [7].

Пшенічнова З.І. та Севастьянова А.Ю. вважа-
ють, що під час процедури  екстрадиції необхідно 

дотримуватися наступних принципів: 1) невидача 
власних громадян; 2) взаємність; 3) подвійної під-
судності; 4) невідворотності покарання; 5) міні-
мального строку покарання; 6) конкретності; 
7) неможливість притягнення до відповідальності 
двічі за один і той самий злочин [8, с. 639].

Кулик М.Й. зазначає, що при вирішенні 
питання про застосування екстрадиції необхідно 
враховувати такі фактори: 1) законність затри-
мання з метою екстрадиції; 2) гарантування без-
пеки у разі передачі особи іншій країні; 3) гаран-
тування справедливого судового розгляду у разі 
екстрадиції; 4) ефективність національних засо-
бів захисту [9, с. 198].

Підтримуємо думки вище зазначених нау-
ковців та вважаємо, що не менш важливим фак-
тором при вирішенні застосування екстрадиції, 
є питання стану здоров’я особи яка підлягає пере-
дачі іншій країні.  

Запит про видачу особи (екстрадицію) направ-
ляється за умови, якщо за законом України хоча б 
за один із злочинів, у зв’язку з якими запитується 
видача, передбачено покарання у виді позбавлення 
волі на максимальний строк не менше одного 
року або особу засуджено до покарання у виді 
позбавлення волі і невідбутий строк становить 
не менше чотирьох місяців (ч. 1 ст. 573 КПК) [7].

 У справі «Хачатуров проти Вірменії» позивач 
С. Хачатуров оскаржив рішення про екстрадицію, 
аргументувавши тим, що зазначений захід та його 
перевезення могло складати ризик для його здо-
ров’я, оскільки мав серйозні проблеми через інсульт. 
Тож чоловік посилався на ст. 2 Право на життя, 
ст. 3 Заборона нелюдського та такого, що принижує 
гідність, поводження, ст. 18 Застереження щодо 
застосування обмежень прав, ст. 34 Право на інди-
відуальне звернення та ст. 38 Змагальний розгляд 
справи Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод. Суд погодився, що у випадку 
екстрадиції заявника в іншу країну без належ-
ної оцінки його стану здоров’я органами влади, 
матиме місце порушення статті 3 Конвенції [10].

Враховуючи практику ЄСПЛ, вважаємо, що 
необхідно також звертати увагу на недопущення 
жорстокого поводження з особою, яка підлягає 
екстрадиції, іншою державою. Незалежно від 
того, чи є держава що запитує, учасницею Конвен-
ції, чи ні, саме на державу яка вирішує питання 
про застосування екстрадиції, покладається від-
повідальність тоді, коли є вагомі підстави вва-
жати, що заявник ризикує стати жертвою жорсто-
кого поводження.

У справі «Солдатенко проти України» Євро-
пейський Суд взяв до уваги численні повідом-
лення про тортури, побиття і застосування сили 
до підозрюваних зі сторони правоохоронних орга-
нів, в тому числі щодо тих, хто потребував медич-
ної допомоги, а також про нелюдські умови утри-
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мання в пенітенціарних установах, включаючи 
погане харчування та відсутність належної медич-
ної допомоги [11].

Європейський суд  розглядаючи справу «Сааді 
проти Італії» взяв до уваги декілька незалежних 
повідомлень про катування в Тунісі та той факт, 
що заінтересована особа була заочно притягнута 
до відповідальності військовим судом Тунісу за 
злочини, пов’язані з тероризмом [12].

ЄСПЛ у справі «Коктиш проти України» зазна-
чив, що під час розгляду питання про видачу 
особи, компетентний орган має визначити, чи 
не призведе видача до порушення ст. 2, ст. 3, 
ст. 6 Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод [13]. Варто також виділити, що 
тримання під вартою, пов’язане з екстрадицією, 
повинне обґрунтовано вважатися необхідним.

У справі «Шиксайтов проти Словаччини» Євро-
пейський Суд зазначив, що рішення повинне бути 
прийняте добросовісно з урахуванням наведених 
підстав, а також те, що тримання під вартою не 
повинно бути занадто тривалим. Зокрема, три-
мання під вартою, пов’язане з екстрадицією, 
повинне обґрунтовано вважатися необхідним [14].

Висновки. Аналізуючи практику ЄСПЛ можна 
дійти висновку, що розглядаючи справи щодо 
порушення прав під час процедури екстрадиції, 
Європейський Суд найчастіше перевіряє пору-
шення ст. 2 «Право на життя» та ст. 3 «Заборона 
катування» Конвенції про захист прав та осново-
положних свобод. Не так часто, але зустрічають 
також ст. 5 «Право на свободу та особисту недо-
торканність» ст. 6 «Право на справедливий суд», 
ст. 8 «Право на повагу до приватного і сімейного 
життя», ст. 13 «Право на ефективний засіб юри-
дичного заходу». При вирішенні питання про екс-
традицію, доцільно враховувати наступні ризики: 
1. Стан здоров’я особи; 2. Можливість стати жер-
твою жорстокого поводження; 4. Несправедливий 
судовий розгляд іншою країною; 5. Невідповід-
ність рішення критерію добросовісності.

Досліджені наступні рішення Європейського 
суду з прав людини: справа «Солдатенко проти 
України» (тортури, побиття, застосування сили, 
нелюдські умови утримання, погане харчування, 
відсутність належної медичної допомоги), справа 
«Сааді проти Італії» (заочне притягнення до від-
повідальності), справа «Коктиш проти України» 
(питання чи не призведе видача особи до пору-
шення Конвенції), справа «Шиксайтов проти Сло-
ваччини» (тримання під вартою не повинно бути 
занадто тривалим), справа «Хачатуров проти Вірме-

нії» (оцінка стану здоров’я органами влади з метою 
недопущення порушення положень Конвенції).
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Анотація

Савченко Р. С. Особливості екстрадиційного 
арешту: практика Європейського суду з прав людини. – 
Стаття.

У науковій статті проаналізовані справи Європей-
ського суду з прав людини щодо порушення закон-
них прав та свобод осіб, які підлягають екстрадиції. 
Дослідженням практики застосування екстрадицій-
ного арешту займалися такі науковці як Грищук Г.М., 
Фоміна Т.Г., Чорноус Ю.М., Бойко І.І., Комар-
ницька О., Фрідман-Козаченко М. М., Татаров О.Ю., 
Максимів Л.В., Нестеренко С.С., Кулик М.Й., Пшеніч-
нова З.І., які стверджують, що вказане питання потре-
бує більш детального вивчення з метою розроблення 
необхідних рекомендацій щодо процедури проведення 
екстрадиційного арешту.

На державу, яка вирішує питання про застосування 
екстрадиції, покладається відповідальність тоді, коли 
є вагомі підстави вважати, що заявник ризикує стати 
жертвою жорстокого поводження, тому застосовуючи 
практику Європейського суду з прав людини, необхідно 
враховувати недопущення жорстокого поводження з 
особою, яка підлягає екстрадиції, іншою державою.

Справи про порушення прав під час процедури 
екстрадиції, Європейський Суд найчастіше перевіряє 
порушення ст. 2 «Право на життя» та ст. 3 «Заборона 
катування» Конвенції про захист прав та основополож-
них свобод. Не так часто, але зустрічають також ст. 5 
«Право на свободу та особисту недоторканність» ст. 6 
«Право на справедливий суд», ст. 8 «Право на повагу 
до приватного і сімейного життя», ст. 13 «Право на 
ефективний засіб юридичного заходу». Встановлено, 
що при вирішенні питання про екстрадицію, доцільно 
враховувати наступні ризики: стан здоров’я особи; 
можливість стати жертвою жорстокого поводження; 
несправедливий судовий розгляд іншою країною; 
невідповідність рішення критерію добросовісності. 
Зазначені ризики слід враховувати перед початком 
процедури екстрадиції особи.

Ключові слова: видача затриманої особи, права 
особи, судова практика, Конвенція про захист прав 
людини і основоположних свобод, міжнародне співро-
бітництво.

Summary

Savchenko R. S. Peculiarities of extradition arrest: 
practice of the European Court of Human Rights. – 
Article. 

The scientific article analyzes the cases of the Euro-
pean Court of Human Rights regarding violations of the 
legal rights and freedoms of persons subject to extradi-
tion. Such scientists as G.M. Hryshchuk, T.G. Fomina, 
Yu.M. Chornous, I.I. Boyko, O. Komarnytska, 
M.M. Fridman-Kosachenko, O.Yu. Tatarov were 
engaged in researching the practice of extradition 
arrest, Maksimiv L.V., Nesterenko S.S., Kulyk M.Y., 
Pshenichnova Z.I., who claim that the specified issue 
requires a more detailed study in order to develop the 
necessary recommendations regarding the extradition 
arrest procedure.

The state that decides on the application of extradition 
is responsible when there are good reasons to believe 
that the applicant is at risk of becoming a victim of ill-
treatment, so when applying the practice of the European 
Court of Human Rights, it is necessary to take into 
account the prevention of ill-treatment of a person subject 
to extradition by another the state

In cases of violation of rights during the extradition 
procedure, the European Court most often checks the 
violation of Art. 2 «Right to life» and Art. 3 «Prohibi-
tion of torture» of the Convention on the Protection of 
Rights and Fundamental Freedoms. Not so often, but 
they also meet Art. 5 «Right to freedom and personal 
integrity» Art. 6 «Right to a fair trial», Art. 8 «Right to 
respect for private and family life», Art. 13 «The right to 
an effective remedy». It has been established that when 
deciding the issue of extradition, it is advisable to take 
into account the following risks: the state of health of the 
person; the possibility of becoming a victim of ill-treat-
ment; unfair trial by another country; non-compliance of 
the decision with the criterion of good faith. These risks 
should be taken into account before starting the extradi-
tion procedure.

Key words: extradition of a detained person, 
individual rights, judicial practice, the Convention on the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 
international cooperation.
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прокурор другого відділу процесуального керівництва 
при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції 

та підтримання публічного обвинувачення
Управління нагляду за додержанням законів 

Національною поліцією України та органами, 
які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю 

Одеської обласної прокуратури

ОСОБЛИВОСТІ САНКЦІОНУВАННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВЧИНЕННЯМ ЗЛОЧИНУ  
ЩОДО СУДДІВ ТА АДВОКАТІВ

Відповідно до ст. 2 КПК України, до завдань 
кримінального провадження відносяться захист 
особи, суспільства та держави від кримінальних 
правопорушень, охорона прав, свобод та закон-
них інтересів учасників кримінального прова-
дження, а також забезпечення швидкого, пов-
ного та неупередженого розслідування і судового 
розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кри-
мінальне правопорушення, був притягнутий до 
відповідальності в міру своєї вини, жоден неви-
нуватий не був обвинувачений або засуджений, 
жодна особа не була піддана необґрунтованому 
процесуальному примусу і щоб до кожного учас-
ника кримінального провадження була засто-
сована належна правова процедура. Виконання 
цих завдань покладається на відповідних учас-
ників кримінального провадження, які, реалізу-
ючи владні повноваження, повинні забезпечити 
не лише дієвість та ефективність кримінального 
провадження, а і гарантувати необхідний обсяг 
прав іншим учасникам процесу. Така діяльність 
уповноважених посадових осіб нерозривно пов’я-
зана з дотриманням норм кримінального проце-
суального законодавства, адже, відповідно до ч. 1 
ст. 9 КПК України, під час кримінального прова-
дження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник 
органу досудового розслідування, слідчий, інші 
службові особи органів державної влади зобов’я-
зані неухильно додержуватися вимог Конституції 
України, КПК України, міжнародних договорів, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, вимог інших актів законодавства. 
Проте можливість досягнення завдань криміналь-
ного провадження в першу чергу залежить від яко-
сті самого кримінального процесуального законо-
давства, адже можливість подвійного тлумачення 

норм права може стати причиною зловживань 
з боку правоохоронних органів. При цьому галузь 
кримінального процесу особливо вразлива з точки 
зору низької якості законодавства, адже для роз-
слідування, розгляду та вирішення криміналь-
них правопорушень допускається часткове обме-
ження прав та свобод учасників кримінального 
провадження в межах, чітко визначених законом.

Аналізуючи заходи, які можуть обмежувати 
конституційні права особи в кримінальному 
процесі, в першу чергу необхідно виділити саме 
негласні слідчі (розшукові) дії, які є проявом 
виключних засобів кримінального процесуаль-
ного впливу для отримання доказів при розслі-
дуванні кримінальних правопорушень. У зв’язку 
з цим, законодавець визначив додаткові вимоги до 
їх проведення, не допускаючи при цьому зловжи-
вань з боку правоохоронних органів. В той же час, 
відповідно до ч. 2 ст. 10 КПК України, певні кате-
горії осіб у кримінальному провадженні корис-
туються додатковими гарантіями. Це може бути 
пов’язано або з їх вразливим статусом (неповно-
літні, особи з розумовими чи фізичними вадами 
тощо), або з їх професійною діяльністю (судді, 
адвокати та інші). Власне такі особи користуються 
додатковими процесуальними гарантіями, про що 
зазначено в Главі 37 КПК України та інших нор-
мативно-правових актах. Однак в окремих випад-
ках кримінальне процесуальне законодавство не 
чітко регулює порядок проведення окремих про-
цесуальних дій, що викликає певні труднощі на 
практиці. В даному випадку мова йде про порядок 
санкціонування такої НСРД як контроль за вчи-
ненням злочину щодо окремої категорії осіб.

В першу чергу необхідно зауважити, що на від-
міну від переважної більшості НСРД, контроль 
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за вчиненням злочину проводиться на підставі 
постанови прокурора, а не ухвали слідчого судді. 
Законодавець не надав роз’яснень, чому саме ця 
негласна слідча (розшукова) дія санкціонується 
не слідчим суддею, а саме прокурором. На пер-
ший погляд можна дійти висновку, що контроль 
за вчиненням злочину в меншій мірі обмежує 
права людини, ніж інші НСДР, які для прове-
дення вимагають ухвали слідчого судді суду апе-
ляційної інстанції. Ми вважаємо такий висновок 
хибним, адже порядок санкціонування не може 
бути індикатором ступеня втручання в права та 
свободи учасників кримінального провадження. 
Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України, НСРД 
проводяться у випадку, коли отримати докази 
в кримінальному провадженні в інший спосіб 
неможливо. Ця умова відноситься до всіх видів 
НСРД, а отже особлива увага повинна приділя-
тися кожній негласній слідчій (розшуковій) дії 
незалежно від порядку її санкціонування. Ми 
вважаємо, що порядок санкціонування контролю 
за вчиненням злочину в першу чергу пов’язаний 
зі специфікою самої слідчої дії, адже для оцінки 
підстав та для планування проведення контролю 
за вчиненням злочину необхідно досконало знати 
матеріали кримінального провадження, які на 
момент санкціонування наявні у слідчого. Крім 
того, інколи контроль за вчиненням злочину має 
проводитись максимально оперативно, адже, 
наприклад, імітування обстановки вчинення зло-
чину може залежати від об’єктивних факторів чи 
поведінки осіб, відносно яких такі дії мають про-
водитись. Саме тому законодавець надав можли-
вість прокурору-процесуальному керівнику санк-
ціонувати дану негласну слідчу (розшукову) дію. 
В той же час такий порядок санкціонування став 
причиною труднощів при тлумаченні окремих 
положень кримінального процесуального зако-
нодавства, які стосуються здійснення досудового 
розслідування відносно окремої категорії осіб.

В першу чергу необхідно зазначити, що 
в Главі 37 КПК України не містяться правила 
проведення НСРД відносно окремої категорії 
осіб, тому для оцінки даної процедури необхідно 
звернутися до інших нормативно-правових актів. 
Так, відповідно до ч. 9 ст. 49 ЗУ «Про судоустрій 
та статус суддів», проведення стосовно судді опе-
ративно-розшукових заходів чи слідчих дій, що 
можуть проводитися лише з дозволу суду, здійс-
нюється на підставі судового рішення, ухваленого 
за клопотанням Генерального прокурора або його 
заступника, керівника обласної прокуратури або 
його заступника [1]. Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 23 
ЗУ «Про адвокатуру та адвокатські діяльність», 
проведення стосовно адвоката оперативно-роз-
шукових заходів чи слідчих дій, що можуть про-
водитися виключно з дозволу суду, здійснюється 
на підставі судового рішення, ухваленого за кло-

потанням Генерального прокурора, його заступ-
ників, прокурора Автономної Республіки Крим, 
області, міста Києва та міста Севастополя [2]. З ура-
хуванням того, що майже всі НСРД проводяться 
на підставі ухвали слідчого судді, дані положення 
мають застосовуватися при санкціонуванні прове-
дення відповідних негласних слідчих (розшуко-
вих) дій. Питання виникає в іншому: чи потрібно 
застосовувати положення ЗУ «Про судоустрій 
і статус суддів» та ЗУ «Про адвокатуру та адво-
катську діяльність» при санкціонуванні контр-
олю за вчиненням злочину відносно таких осіб?

Якщо аналізувати зазначенні положення чин-
ного законодавства, то можна дійти висновку, що 
контроль за вчиненням злочину може санкціону-
вати прокурор-процесуальний керівник без залу-
чення Генерального прокурора, його заступників, 
керівника обласної прокуратури тощо. Дійсно, 
в законах «Про судоустрій і статус суддів» та 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» мова 
ведеться лише про ті процесуальні дії, проведення 
яких допускається за дозволом суду. 

Разом з тим, кожен розуміє, що визначення 
окремої процедури прийняття рішення про про-
ведення НСРД відносно окремої категорії осіб 
передбачено з метою надання додаткових гаран-
тій їх професійної діяльності. Саме з такої точки 
зору необхідно тлумачити вимоги процесуального 
закону при вирішенні питання про проведення 
НСРД щодо зазначеної категорії осіб. В контек-
сті вищезазначеного, прокурору – процесуаль-
ному керівнику у кримінальних провадженнях 
щодо окремої категорії осіб, необхідно вирішити 
складне питання. З одного боку, якщо діючим 
кримінальним процесуальним законодавством 
прямо не передбачено можливість прийняття 
рішення про проведення контролю за вчинен-
ням злочину прокурорами вищого рівня (Гене-
ральний прокурор, його заступники, керівник 
обласної прокуратури тощо) такі процесуальні 
рішення будуть прийнятті без передбачених зако-
ном повноважень, а отже докази отримані в такий 
спосіб є недопустимими. З іншого боку, контроль 
за вчиненням злочину суттєво обмежує права 
людини, чим не відрізняється від інших НСРД, 
проведення яких здійснюється за клопотанням 
окремої категорії посадових осіб (Генеральний 
прокурор, його заступники, керівник обласної 
прокуратури тощо). 

Не є однозначною і судова практика. Так, в кри-
мінальному провадженні щодо вчинення суддею 
злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, 
рішення про проведення контролю за вчиненням 
злочину відносно судді прийняв заступник Гене-
рального прокурора – керівник САП. Аналізуючи 
процедуру санкціонування НСРД в даному про-
вадженні, Вищий антикорупційний суд зазначив, 
що «з огляду на суддівський імунітет одного з обви-
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нувачених контроль на етапі ініціювання надання 
дозволу на проведення щодо нього НС(Р)Д (прове-
дення яких здійснюється з дозволу слідчого судді) 
та санкціонування проведення дій, що імітують 
злочинну поведінку, здійснювався заступником 
Генерального прокурора – керівником САП, 
а в частині надання дозволу на інші НС(Р)Д, забез-
печувався слідчим суддею. Водночас, процедура 
надання дозволу на проведення НС(Р)Д була зро-
зумілою та передбачуваною, застосування таких 
заходів повністю ґрунтувалось на нормах КПК 
і переслідувало легітимну мету» [3]. В той же час 
в іншому кримінальному провадженні щодо вчи-
нення суддею злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 
КК України, рішення про проведення контролю 
за вчиненням злочину прийняв прокурор – проце-
суальний керівник, з приводу чого Вищий анти-
корупційний суд зазначив, що «з огляду на суд-
дівський імунітет обвинуваченого контроль на 
етапі ініціювання надання дозволу на проведення 
щодо нього НС(Р)Д (проведення яких здійсню-
ється з дозволу слідчого судді) та санкціонування 
проведення дій, що імітують злочинну поведінку, 
здійснювався заступником Генерального проку-
рора – керівником САП і прокурором у криміналь-
ному провадженні відповідно, а в частині надання 
дозволу на проведення аудіо- та відеоконтролю 
особи забезпечувався слідчим суддею. Водночас 
процедура надання дозволу на проведення НС(Р)
Д була зрозумілою та передбачуваною, застосу-
вання таких заходів повністю ґрунтувалось на 
нормах КПК і переслідувало легітимну мету» [4]. 
Таким чином можна констатувати, що на даний 
момент судова практика не має чіткої відповіді 
на питання, хто саме має санкціонувати контроль 
за вчиненням злочину відносно окремої категорії 
осіб. Тому необхідно проаналізувати власне мету 
диференціації кримінальної процесуальної форми 
щодо окремої категорії осіб.

Як вже було зазначено, специфічний поря-
док здійснення кримінального провадження 
в першу чергу направлений на створення додатко-
вих гарантій для осіб, які перебувають в особли-
вому становищі або користуються спеціальним 
імунітетом. Власне, в цьому і полягає основна 
мета ускладнення кримінальної процесуальної 
форми – гарантування того, що кримінальне пере-
слідування в цілому або окремі процесуальні дії 
не будуть використані як засіб неправомірного 
впливу на осіб, які в силу свого становища чи про-
фесії (народні депутати, судді, адвокати та інші) 
є вкрай вразливими для такого впливу. Власне 
обов’язок погоджувати клопотання про прове-
дення НСРД з Генеральним прокурором або його 
заступниками направлений не стільки на забезпе-
чення контролю з боку Офісу Генерального про-
курора, скільки на посилений контроль з боку 
самого процесуального керівника, який повинен 

бути повністю впевнений у необхідності та закон-
ності проведення відповідних НСРД перед тим, 
як ініціювати це питання перед прокурорами 
вищого рівня. Дійсно, вже згадані положення 
ЗУ «Про судоустрій та статус суддів» та ЗУ «Про 
адвокатуру і адвокатську діяльність» поклада-
ють обов’язок звертатися до прокурора вищого 
рівня лише при наступному зверненні з відпо-
відним клопотанням до слідчого судді. А так як 
дізнавач, слідчий та прокурор мають чітко вико-
нувати вимоги закону, то можна дійти висновку, 
що контроль з вчиненням злочину під таку вимогу 
не підпадає. Проте такий висновок випливає 
з буквального тлумачення положень відповід-
ного законодавства, що, на нашу думку, в даному 
випадку є дещо некоректним. Більш правиль-
ним буде не буквальне тлумачення норм закону, 
а розуміння сутності імунітету окремих учасників 
кримінального провадження. Задля гарантування 
всіх прав, передбачених Конституцією України, 
працівникам правоохоронних органів в даному 
випадку доцільним буде розширити перелік 
НСРД, які потребують санкціонування прокурора 
вищого рівня, і додати туди також контроль за 
вчиненням злочину. Таке рішення в подальшому 
дозволить уникнути низки негативних наслідків 
під час оцінки доказів в судовому засіданні.

Таким чином можна зробити наступні висновки:
1. Положення ЗУ «Про судоустрій та статус 

суддів» та ЗУ «Про адвокатуру і адвокатську 
діяльність» потребують як найшвидшої зміни 
з метою чіткого унормування процедури при-
йняття рішення про проведення негласної слідчої 
(розшукової) дії у вигляді контролю за вчинення 
злочину відносно окремої категорії осіб.

2. Поки законодавець не визначиться із належ-
ною процедурою проведення контролю за вчинен-
ням злочину щодо суддів та адвокатів пропонуємо 
включати до груп прокурорів у кримінальному 
провадженні прокурорів вищого рівня (Гене-
ральний прокурор, його заступники, керівник 
обласної прокуратури тощо), які прийматимуть 
рішення про проведення контролю за вчиненням 
злочину щодо окремої категорії осіб. Хоча такий 
порядок погодження є більш складним та вимага-
тиме більше часу, саме такий спосіб надасть мож-
ливість уникнути будь-яких претензій зі сторони 
захисту щодо обмеження суддівського та адвокат-
ського імунітету в кримінальному провадженні.
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Анотація

Торбас О. О., Чебанов А. В. Особливості санкціону-
вання контролю за вчиненням злочину щодо суддів та 
адвокатів. – Стаття.

У статті автори аналізують специфіку санкціону-
вання контролю за вчиненням злочину щодо суддів та 
адвокатів. В статті автори зазначають, що якщо дію-
чим кримінальним процесуальним законодавством 
прямо не передбачено можливість прийняття рішення 
про проведення контролю за вчиненням злочину про-
курорами вищого рівня (Генеральний прокурор, його 
заступники, керівник обласної прокуратури тощо) такі 
процесуальні рішення будуть прийнятті без передба-
чених законом повноважень, а отже докази отримані в 
такий спосіб є недопустимими. З іншого боку, контроль 
за вчиненням злочину суттєво обмежує права людини, 
чим не відрізняється від інших НСРД, проведення 
яких здійснюється за клопотанням окремої категорії 
посадових осіб (Генеральний прокурор, його заступ-
ники, керівник обласної прокуратури тощо). Науковці 
стверджують, що специфічний порядок здійснення 
кримінального провадження в першу чергу направ-
лений на створення додаткових гарантій для осіб, які 
перебувають в особливому становищі або користуються 
спеціальним імунітетом. Власне, в цьому і полягає 
основна мета ускладнення кримінальної процесуаль-
ної форми – гарантування того, що кримінальне пере-
слідування в цілому або окремі процесуальні дії не 
будуть використані як засіб неправомірного впливу на 
осіб, які в силу свого становища чи професії (народні 
депутати, судді, адвокати та інші) є вкрай вразливими 
для такого впливу. Власне обов’язок погоджувати кло-
потання про проведення НСРД з Генеральним проку-
рором або його заступниками направлений не стільки 
на забезпечення контролю з боку Офісу Генерального 
прокурора, скільки на посилений контроль з боку 
самого процесуального керівника, який повинен бути 
повністю впевнений у необхідності та законності про-
ведення відповідних НСРД перед тим, як ініціювати це 
питання перед прокурорами вищого рівня. У зв’язку з 
цим науковці зазначають, що задля гарантування всіх 
прав, передбачених Конституцією України, працівни-
кам правоохоронних органів в даному випадку доціль-
ним буде розширити перелік НСРД, які потребують 
санкціонування прокурора вищого рівня, і додати туди 

також контроль за вчиненням злочину. Таке рішення 
в подальшому дозволить уникнути низки негативних 
наслідків під час оцінки доказів в судовому засіданні.

Ключові слова: контроль за вчиненням злочинну, 
суддя, адвокат.

Summary

Torbas O. O., Chebanov A. V. Peculiarities of 
sanctioning control over the commission of a crime in 
relation to judges and lawyers. – Article.

In the article, authors analyze the specifics of sanc-
tioning control over the commission of a crime against 
judges and lawyers. In the article, authors point out that 
if the current criminal procedural legislation does not 
directly provide for the possibility of making a decision 
to monitor the commission of a crime by high-level prose-
cutors (General Prosecutor, his deputies, the head of the 
regional prosecutor's office, etc.), such procedural deci-
sions will be made without the powers provided for by law, 
and therefore evidence obtained in this way is inadmissi-
ble. On the other hand, control over the commission of a 
crime significantly limits human rights, which is no dif-
ferent from other similar actions, which are carried out 
at the request of a separate category of officials (General 
Prosecutor, his deputies, the head of the regional prose-
cutor's office, etc.). Scientists claim that the specific pro-
cedure for carrying out criminal proceedings is primarily 
aimed at creating additional guarantees for persons who 
are in a special situation or enjoy special immunity. In 
fact, this is the main purpose of complicating the crimi-
nal procedural form – to guarantee that criminal prose-
cution in general or individual procedural actions will not 
be used as a means of undue influence on persons who, by 
virtue of their position or profession (people's deputies, 
judges, attorneys and others) are extremely vulnerable 
to such influence. Actually, the obligation to agree on 
the request for the hidden investigative actions with the 
General Prosecutor or his deputies is aimed not so much 
at ensuring control on the part of the Office of General 
Prosecutor, but on enhanced control by the procedural 
manager himself, who must be fully convinced of the 
necessity and legality of the relevant hidden investigative 
actions before how to initiate this issue before higher- 
level prosecutors. In this regard, scientists note that in 
order to guarantee all the rights provided for by the Con-
stitution of Ukraine, in this case it would be appropriate 
for law enforcement officers to expand the list of hid-
den investigative actions, which require the sanction of 
a higher-level prosecutor, and to add there also control 
over the commission of a crime. In the future, such a deci-
sion will avoid a number of negative consequences during  
the evaluation of evidence at a court hearing.

Key words: control over the commission of a crime, 
judge, attorney.
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