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МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 
ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

УДК 340.15(477) «1911/22» : 342
DOI https://doi.org/10.32837/yuv.v0i4.1965

Н. Єфремова,
кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри історії держави і права
Національного університету «Одеська юридична академія»

ФОРМУВАННЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ ВСЕВОЛОДА 
КОРНІЛІЙОВИЧА ДЯБЛА В 1911–1922 рр.

Постановка проблеми. У Націо- 
нальному університеті «Одеська юри- 
дична академія» вже досить трива-
лий час здійснюються наукові роз-
відки юридично-біографічного й нау-
ково-історичного спрямування, які 
висвітлюють еволюцію правової 
науки в Україні та наукові здобутки 
представників Одеської школи права. 
Досвід діяльності видатних вітчиз-
няних науковців наразі може багато 
чому навчити і допомогти відшу-
кати витоки й основні напрями роз-
витку доктринальної думки, відправні 
пункти існування та функціонування 
наукових установ у контексті форму-
вання відповідної школи права. Такі 
знання, безумовно, сприятимуть ство-
ренню ефективної системи юридичної 
науки, яка повинна ґрунтуватися на 
оригінальному історико-правовому 
фундаменті. 

Аналіз досліджень і публікацій. 
Особливо складно сьогодні відтворю-
вати реальні події з історії правничих 
кафедр. На нашу думку, це насампе-
ред пов’язано зі складною політич-
ною ситуацією, яка склалася в Укра-
їні у 1917–1922 роках у результаті 
революційних подій, коли юридичні 
факультети масово втрачали своїх 
науковців, трансформувались або зни-
щувались відповідно до революційних 
директив численних урядів. Чимало 

сучасних науковців досліджували 
історію української школи права тих 
часів. Так, наприклад, доцільно зга-
дати окремі розвідки А.Й. Рогожина, 
В.Я. Тація, В.В. Сташиса, І.Б. Усенка, 
І.Й. Бойка, В.С. Кахніча, Л.В. Міхне-
вич, О.Є. Музичко, В.В. Левченка, 
Т.Р. Короткого та інших. Водночас 
доцільно зауважити, що у вітчизняній 
і зарубіжній юридичній науці немає 
ані спеціальних, ані узагальнюваль-
них праць, які би повною мірою роз-
кривали історію розвитку української 
школи права.

Постановка завдання. У цій 
статті ми пропонуємо розглянути, 
як відбувалось становлення науко-
вих поглядів професора Всеволода 
Корнілійовича Дябла – вітчизняного 
правознавця, вченого-конституціона-
ліста, відомого фахівця з конститу-
ційної юстиції радянської доби, чия 
постать і досі потребує ґрунтовного 
дослідження з боку вітчизняних пра-
вознавців. Вибрана тема передбачає 
необхідність визначити хронологічні 
рамки дослідження – приблизно 
з 1910 по 1921 роки, тобто час, коли 
в умовах революції молодий дослід-
ник робив свої перші кроки в юри-
спруденції.

Виклад основного матеріалу. 
Всеволод Корнілійович Дябло наро-
дився 26 червня 1894 року в місті 
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Полтава, в родині земського служ-
бовця – Дябла Корнілія Даниловича 
(селянсько-козацький рід Полтав-
ської губернії). Напередодні револю-
ції його батько працював на посаді 
завідуючого страховим відділом Пол-
тавської губерніальної управи. Світо-
гляд юнака формувався під впливом 
революції 1905 року. Він вступив до 
партії українських есерів та есерів-бо-
ротьбистів, які вбачали своєю метою 
здійснити перебудову капіталістич-
ного ладу на лад соціалістичний шля-
хом проведення соціальної революції, 
а також досягти повного політико-е-
кономічного й соціального визволення 
трудящих. У національному питанні 
есери виступали за право кожного 
народу на самовизначення та, відпо-
відно, за перебудову імперії на феде-
рацію демократичних республік, ство-
рених за національно-територіальним 
принципом, з міжнародним забезпе-
ченням прав національних меншин на 
підставі екстериторіальності. Отже, 
саме ці політичні ідеї керували юна-
ком під час вибору ним теми диплом-
ної роботи в університеті. У 1917 році 
Всеволод Корнілійович закінчив юри-
дичний факультет Харківського Імпе-
раторського університету із золотою 
медаллю, захистивши роботу з дер-
жавного (конституційного) права.

Безсумнівно, що на світогляд 
і наукові позиції молодого дослідника 
впливали різні чинники й особи. Але 
природно, що перші, найяскравіші 
враження він отримав у студентські 
та аспірантські роки свого життя. 
Отже, враховуючи той факт, що сту-
дентське життя В.К. Дябла протікало 
на юридичному факультеті Харків-
ського Імператорського університету, 
цілком природно, що саме тогочасна 
професура університету заклала 
потужний фундамент для подальшого 
наукового росту молодого дослідника. 

Зазначимо, що студентські роки 
В.К. Дябла припадають на так званий 
«четвертий» період в історії Харків-
ського Імператорського університету, 
який умовно окреслюється вченими 

1884–1920 роками [1]. У цей період 
на юридичному факультеті існувало 
12 кафедр, де працювало багато 
талановитих учених і перспективних 
студентів. Серед викладачів універ-
ситету, які читали лекції студенту 
В.К. Дяблу, і яких потім він неодно-
разово згадував, були такі, як орди-
нарний професор кафедри цивільного 
права Микола Андрійович Гредескул, 
завідувач кафедри історії руського 
права Микола Олексійович Макси-
мейко, приват-доцент Володимир 
Іванович Сливицький і професор 
кафедри державного права Микола 
Іванович Палієнко.

Микола Андрійович Гредескул –  
яскравий оратор з неординарними, 
новаторськими поглядами, відомий 
ліберальний політик і громадський 
діяч, один із засновників партії каде-
тів, улюбленець як студентів, так 
і вчених-правників. Він був першим 
депутатом І Державної Думи із числа 
мешканців Харківської губернії. 
Сучасники сприймали Думу як поле 
битви народу з урядом і депутатів 
з владою [2, c. 138, 299]. Депутати 
прагнули зупинити тероризм в імпе-
рії. Вони вважали, що амністія полі-
тичним в’язням і скасування смерт-
ної кари посприяють цьому. Разом 
із М.А. Гредескулом проти смерт-
ної кари для політичних злочинців 
виступив кадет, професор Харків-
ського університету М. Ковалевський 
[3, c. 374–375]. Цікаво, але більшість 
тогочасних депутатів оцінювала теро-
ризм як засіб, котрий у суспільстві 
використовувався вимушено – для 
боротьби зі свавіллям влади, і не 
бажала засудити це явище. 

Професор М.А. Гредескул закли-
кав до політичних реформ і відіграв 
важливу роль у створенні нелегаль-
ного «Союзу визволення», який ста-
вив своїм програмним завданням 
запровадження в Російській імперії 
конституційної монархії замість абсо-
лютної, загальних виборів, упрова-
дження права націй на самовизна-
чення, захист інтересів трудящих, 
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8-годинний робочий день та інші 
зміни. Тож не дивно, що його вва-
жали одним із найвидатніших теоре-
тиків кадетської партії. І хоча з часом 
політичні погляди М.А. Гредескула 
почали змінюватись (він вийшов із 
партії кадетів і захопився більшовиць-
кими поглядами), до 1917 року він 
мав значний авторитет серед україн-
ської інтелігенції.

Яскраві враження у молодого сту-
дента залишили лекції та публічні 
виступи завідувача кафедри історії 
руського права Миколи Олексійо-
вича Максимейка. Ще 1902 року 
він захистив магістерську дисерта-
цію на тему «Сейми Литовсько-Русь-
кої держави по Люблінській унії» 
й отримав звання екстраординарного 
професора. З 1905 року вчений обі-
ймав посаду ординарного професора 
та завідуючого кафедри Історії росій-
ського права Харківського Імператор-
ського університету. Того ж року, 
разом із професорами університету 
Дмитром Багалієм, Миколою Сумцо-
вим і Тимофієм Буткевичем, учений 
входив до складу Ради з питань про 
скасування обмежень Емського указу 
1863 року на захист української 
мови та літератури. 

У своїх політичних уподобаннях 
професор М.О. Максимейко виступав 
активним прихильником Конституцій-
но-демократичної партії, відстоював її 
позиції на шпальтах харківських газет 
«Мир», «Волна», «Будущее». Також 
він підтримував ідею децентралізації 
Російської імперії та надання автоно-
мії українському народу [4, с. 557–558].  
У 1915 році вчений успішно захистив 
дисертацію на тему «Опыт критиче-
ского исследования Русской правды» 
та здобув ступінь доктора права. Про-
фесор М.О. Максимейко вів активну 
педагогічну та наукову діяльність, для 
нас особливий інтерес представляють 
його статті «Русская правда и обыч-
ное право Литовско-Русского госу-
дарства до издания Статута» (1905) 
та «Русская Правда и литовско- 
русское право» (1904), а також моно-

графія «Сеймы Литовско-Русского 
государства до Люблинской унии 
1569» (1902).

Значний внесок у формування 
базових знань В.К. Дябла в галузі 
права зробив приват-доцент Володи-
мир Іванович Сливицький, який 
з 1917 року обіймав посаду профе-
сора юридичного факультету Харків-
ського університету та посаду завіду-
вача кафедри теорії держави і права. 
Його вважають засновником політи-
ко-правової школи правознавства, яка 
поєднувала дослідження найбільш 
актуальних і політично важливих 
проблем з їх ретельним юридичним 
аналізом. Наукові праці вченого і сьо-
годні не втратили актуальності. Серед 
найбільш відомих: «Авторське право» 
(1912); «Право на чесне до себе став-
лення» (1915); «Про передачу век-
селя» (1919) та іншi.

У 1920 році Народний комісаріат 
освіти УРСР призначив В.І. Сливиць-
кого деканом Харківського інституту 
народного господарства з дорученням 
організувати там правовий факуль-
тет замість ліквідованого юридичного 
факультету Харківського універси-
тету. 

Потужній вплив на формування 
наукових поглядів В.К. Дябла здійснив 
професор кафедри державного права 
Харківського Імператорського універ-
ситету, а з 1912 до 1918 року – про-
ректор університету, Микола Івано-
вич Палієнко. 1903 року він захистив 
магістерську дисертацію «Сувере-
нитет: Историческое развитие идеи 
суверенитета и её правовое значение» 
та отримав ступінь магістра держав-
ного права. 1908 року відбувся захист 
його докторської дисертації «Учение о 
существе права и правовой связанно-
сти государства». Учений став авто-
ром низки неординарних наукових 
праць, таких як «Правовое государ-
ство и конституционализм» (1906), 
«Основные законы и форма прав-
ления в России: Юридическое  
исследование» (1910), «Новая док-
трина народного суверенитета во 
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французском государствоведении» 
(1913), «Областная автономия и феде-
рация» (1917).

У «Харківський період» правозна-
вець паралельно з основною посадою 
був деканом юридичного факультету 
місцевих Вищих жіночих курсів. 
Він же став ініціатором заснування 
в 1912 році Вищих комерційних курсів 
Харківського купецького товариства, 
які в 1916 році були перетворенні 
на Харківський комерційний інсти-
тут. Події лютого і жовтня 1917 року 
радикально змінили досі відносно 
спокійний ритм академічного життя. 
Вчений виступає з лекціями перед 
населенням, випускає кілька науко-
во-публіцистичних праць «на злобу 
дня», витриманих здебільшого в дусі 
поглядів партії конституційних демо-
кратів, членом якої, за деякими відо-
мостями, був правознавець [5, с. 13].

М.I. Палієнко розробляв юридичне 
поняття держави, вивчав питання 
автономії та федерації, проблеми форм 
правління, доктрину правової дер-
жави та конституціоналізму, сутність 
адміністративної юстиції та її основні 
риси. Вагомим доробком правової 
думки стали загальнотеоретичні праці 
вченого, присвячені теоріям і поняттю 
права, предмету і завданням енцикло-
педії права, сутності права і правовій 
зв’язаності держави. На особливу 
увагу заслуговує його концепція суве-
ренітету [6, с. 35]. Ґрунтовну працю 
«Суверенітет. Історичний розвиток 
ідеї суверенітету та її правове зна-
чення» (1903) М.I. Палієнко присвя-
тив еволюції ідеї суверенітету. 

Він дослідив розуміння суверені-
тету з часів античності в різних типах 
і формах держави. Ця робота заслу-
жено вважається визначним здобут-
ком у галузі державотворення, «енци-
клопедією різноманітних проявів 
суверенітету» [7, с. 25]. Підсумовуючи 
свої думки, вже в 1929 році вчений 
видав брошуру «Проблема суверені-
тету сучасної держави», з новими іде-
ями про тогочасні теорії суверенітету 
[8], де виклав власну точку зору на 

питання суверенітету, використавши 
ідею класової теорії права.

Учений розмежовував поняття 
«незалежність держави» та «державна 
незалежність» і вважав, що лише пов-
ний суверенітет держави варто розу-
міти як незалежність держави [8, c. 8]. 
Він одним із перших у вітчизняній 
науці виступив проти теорії «поділь-
ності суверенітету», вважаючи, що 
«не можна відчужувати ні однієї 
частини суверенітету, це означало би 
дробити суверенітет, а суверенітет за 
власною своєю якістю є неподільний» 
[9, с. 514]. Закликаючи не розділяти 
поняття внутрішнього та зовнішнього 
суверенітету, учений зазначав, що 
ідея зовнішньої незалежності дер-
жави, її самостійність стосовно таких 
же самостійних держав, є логічним 
наслідком наявності вищої держав-
ної влади [8, c. 13]. М.І. Палієнко 
стверджував, що утворення складних 
держав-союзів і розмежування компе-
тенції між союзною владою та владою 
держав-учасниць союзу не позбавляє 
їх суверенітету (тобто найвищої влади 
на власній території) [8, c. 26]. Водно-
час не порушує державного суверені-
тету й участь держави в міжнародних 
зносинах, застосування нею норм 
міжнародного права та додержання 
принципів цього права, оскільки дер-
жава таким чином перебуває лише 
в товаристві рівноправних з нею, а не 
пануючих над нею держав [8, c. 27]. 
Вчений визнавав і тезу, що сувере-
нітет допускає існування над держа-
вою вищої системи норм, тобто норм 
міжнародного права, які для сувере-
нної держави діють і як визнане нею 
право, і як складова частина власного 
права, і як наддержавне (міжнародне) 
право [8, c. 28].

 У 1917–1918 роках В.К. Дябло 
обіймав посаду мирового судді в Пол-
таві, що внесло елементи практич-
ного досвіду в процес формування 
наукових поглядів молодого юриста, 
але з осені 1918 і до 1919 року він 
розпочав науково-педагогічну діяль-
ність у Київському університеті, де 
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в той час працював відомий юрист – 
Отто Оттович Ейхельман. У 1905–
1909 роках цей правник був деканом 
юридичного факультету, періодично 
виконував обов’язки заступника рек-
тора. З 1908 до 1913 року він керував 
Київським комерційним інститутом, 
викладав на Вищих жіночих курсах. 
У 1918 році брав участь у підготовці 
Брест-Литовського мирного договору 
з Центральними державами, а також 
у мирних переговорах із Радянською 
Росією, що відбувалися в Києві. 
Багато зробив для налагодження 
двосторонніх відносин України 
з Білоруссю, Румунією та Кримом. 
Отто Ейхельман брав участь у роботі 
Комісії з підготовки проєкту Консти-
туції Російської імперії, а в 1918–
1919 роках розробив проєкт Консти-
туції УНР доби Директорії. Професор 
О. Ейхельман був одним з основних 
теоретиків конституційного устрою 
УНР і провідним розробником кон-
цепції федералізації України, форму-
вання самостійних адміністративних 
одиниць – «земель», а також прихиль-
ником ідеї конституційної юстиції. 

Оцінка поглядів О. Ейхельмана 
засвідчує, що він не лише теоре-
тично обґрунтував політико-правові 
підстави української державності, 
основні етапи її розбудови, але 
й надав чіткі практичні рекомендації 
щодо їх реалізації. Використовуючи 
досвід державного будівництва пере-
дових західних держав, він водночас 
адаптував його до національних тра-
дицій українського народу. Федера-
тивний устрій він розглядав не лише 
як засіб децентралізації влади, але 
і як забезпечення ідеї народного суве-
ренітету, можливість народних мас 
впливати на організацію державної 
влади. Майбутню систему держав-
но-територіального устрою України 
О. Ейхельман вбачав у формі союзної 
держави, в якій установча влада нале-
жить народові, воля якого визнача-
ється шляхом усенародних референ-
думів. Отже, така яскрава постать, як 
О. Ейхельман, з його неординарними 

поглядами та пропозиціями, не могла 
не привернути уваги В.К. Дябла. 
І хоча ми не маємо підтвердження 
інформації про їх спілкування, ймо-
вірно, Всеволод Корнілійович читав 
виданий О. Ейхельманом у 1921 році 
проєкт Конституції УНР [10] та інші 
його наукові праці. 

Однак київський період виявився 
для В.К. Дябла дуже коротким. 
Ситуація в Наддніпрянській Укра-
їні погіршувалась, тож мрія тала-
новитого юнака про викладацьку 
кар’єру та про продовження науко-
вої діяльності в галузі юриспруденції 
не мала чітких перспектив. З весни 
1919 року почалися суперечливі про-
цеси «пролетаризації» вищої школи. 
Відчуваючи політичну нестабільність 
і загрозу закриття Київського універ-
ситету, зимою 1919 року В.К. Дябло 
повертається до Полтави, де працює 
членом колегії Полтавського губерн-
ського відділу юстиції та головою 
Ради народних суддів м. Полтави, 
здійснюючи організацію судового апа-
рату на Полтавщині до 1921 року. 

Протягом 1919–1920 років він 
викладав загальну теорію права 
і держави на історико-філологічному 
факультеті Педагогічного інституту 
в Полтаві [11], всупереч життєвим 
випробуванням він зберіг бажання 
вивчати право. З 1920 року його було 
залучено до роботи в апараті Нарко-
мату юстиції УСРР, яку він продов-
жував поєднувати з викладацькою 
діяльністю, – з 1921 року вже на 
правовому факультеті Харківського 
Інституту народного господарства 
(далі – ХІНГ). Восени 1921 року 
там було засновано кафедру проблем 
сучасного права. Метою її діяльності 
була реалізація наукових, педагогіч-
них і практичних завдань, до числа 
яких входило теоретичне висвітлення 
окремих питань радянського права 
та відверта політизація правової 
науки. Водночас співробітники кафе-
дри визначилися з темами наукових 
досліджень, про що було зазначено 
у звітній документації ВНЗ. 
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Так, наприклад, професор 
М.І. Палієнко – науковий керівник 
В.К. Дябла – планував дослідження 
державного устрою Німеччини новіт-
нього періоду, конституцій Польщі 
та Чехословаччини, а також змін, 
що відбувалися в устрої інших дер-
жав Європи і Америки, з метою 
виявлення еволюції державних форм 
нормативного матеріалу [12, арк. 22]. 
Цей напрям був близьким і до нау-
кових інтересів Всеволода Корнілійо-
вича, який з початку 1921 року став 
асистентом кафедри Проблем сучас-
ного права ХІНГ; викладаючи там 
державне та адміністративне право, 
він одночасно навчався в аспірантурі 
цього ВНЗ. 

Разом зі своїм вчителем В.К. Дябло 
досліджував зміни державного устрою 
західноєвропейських держав і систе-
матизував теоретичні матеріали з дер-
жавного права. За результатами цих 
пошуків він підготував матеріали за 
напрямом «Анализ Конституции Гер-
мании». За підтримки свого наукового 
керівника, професора М.І. Палієнка, 
в 1922 році він звітував про завер-
шення праці «Анархизм как система 
философии и политики права» [12]. 
Більшість аспірантів була змушена 
заробляли на життя, працюючи в різ-
номанітних установах, що відволікало 
їх від систематичної наукової праці. 
Враховуючи складне матеріальне ста-
новище, В.К. Дябло вже в листопаді 
1922 року клопотав про відрядження 
його до факультету суспільних наук 
при І Московському університеті для 
продовження наукової праці [13]. Ана-
лізуючи аспірантський склад кафедри 
Проблем сучасного права ХІНГ станом 
на 1 січня 1924 року, ми бачимо, що 
В.К. Дябло серед шести аспірантів уже 
не значився [14]. З 1922 року Всево-
лод Корнілійович переїхав до Москви, 
де в 1923 році вступив до аспірантури 
Московського Інституту Радянського 
права, що ознаменувало початок нового 
етапу його наукового розвитку.

Висновки. Підсумовуючи наве-
дене, можна сказати, що значний 

вплив на формування наукових погля-
дів В.К. Дябла в часи його навчання 
на юридичному факультеті Харків-
ського Імператорського університету 
справили талановиті вчителі-профе-
сори М.А. Гредескул, М.О. Макси-
мейко, В.І. Сливицький та М.І. Палі-
єнко. Науковий зв’язок з останнім 
Всеволод Корнілійович зберігав при-
наймні до 1922 року, коли він тимча-
сово виїхав з України.

Набутий у студентські роки юри-
дичний досвід В.К. Дябло буде 
активно розвивати та вдосконалю-
вати. Спостерігаючи за провалом 
української національної революції 
та за наслідками радянізації Укра-
їни, він як справжній патріот своєї 
Батьківщини почав докладати значні 
зусилля задля демонстрації наукового 
обґрунтування ідеї правової та суве-
ренної держави. Аналізуючи досяг-
нення юридичної та політико-право-
вої думки на прикладах іноземних 
держав, він фактично ставав «незруч-
ним» коментатором фактичної сут-
ності червоного терору крізь призму 
юридичної науки. Ще не усвідомлю-
ючи всієї глибини наслідків більшо-
вицької революції, в умовах започат-
кованої нової економічної політики 
вчений намагався привернути увагу 
української інтелігенції до проблем 
порушення принципів правової дер-
жави в СРСР, плекаючи надію на 
захист прав УРСР як повноправного 
суб’єкту федеративного союзу.

Можливо, саме в той період, роз-
мірковуючи над долею своїх учителів 
і знайомих, він почав замислюватись 
над власним призначенням. Перебува-
ючи під постійною загрозою арешту, 
він почав більш активно вивчати 
інститут судового конституційного 
контролю з урахуванням діяльності 
вже утворених на той час Конститу-
ційних Судів Австрії та Чехословач-
чини. Однак проблеми конституційної 
юстиції в СРСР навряд чи могли бути 
цікавими. Отже, його ідея створення 
конституційного суду не була підтри-
мана керівництвом СРСР. Разом із 
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тим В.К. Дябло зумів проявити себе 
як юрист-практик і педагог.

Серед майже забутих сьогодні 
видатних дослідників конститу-
ційної юстиції, міжнародного та 
адміністративного права в СРСР 
особливе місце посідає постать 
радянського вченого Всеволо-
да Корнілійовіча Дябла. Цілісних 
досліджень його біографії та нау-
кових досягнень не існує, що, на 
наш погляд, вельми не заслужено. 
Свою наукову діяльність він роз-
почав ще в Російській імперії, в 
умовах важких політичних тран-
сформацій і революційних потря-
сінь, які відбилися на всіх сферах 
життя держави та її громадян. Як 
відомо, політична незрілість біль-
шості населення Російської імпе-
рії призвела до катастрофічних 
наслідків. Разом із тим початок 
ХХ століття став благодатним 
періодом для інтенсивного розвит-
ку державного (конституційно-
го) права й ознаменувався появою 
цілого ряду надзвичайно талано-
витих правознавців. Їхні імена не 
часто згадувалися в радянських 
історико-правових дослідженнях, а 
деякі перебували під забороною. До 
числа таких маловідомих сьогодні 
вчених-правознавців можна відне-
сти і професора В. К. Дябла, який 
закінчив у 1917 р. Харківський імпе-
раторський університет і мріяв 
про активну науково-дослідницьку 
практику, але революція несподіва-
но втрутилася в його плани.

Продовжуючи розвиток юридич-
но-біографічного напряму в істо-
рико-правовій науці, ми встанови-
ли за мету и завдання визначення 
особливостей формування наукових 
поглядів українського вченого, про-
фесора В.К. Дябла. Ще з юнацтва 
він проявив себе як талановитий 
правознавець, який мріяв бачити 
свою Батьківщину вільною, квіту-
чою державою, де права людини 
будуть гарантовано захищеними 

незалежно від соціального та наці-
онального походження. Виявлення 
особливостей формування науко-
вих поглядів нашого видатного 
співвітчизника для відтворення 
об’єктивної дійсності про його сві-
тогляд і особистість уявляється 
нам цікавим завданням.

Ключові слова: наукові погляди 
Всеволода Корнілійовича Дябла, істо-
рія української школи права, науко-
вий осередок, реформування освітньої 
системи в Україні в умовах революції 
1917–1920 років.

Yefremova N. Formation of sci-
entific views of Vsevolod Kornili-
yovich Dyablo in 1911–1922

Among the almost forgotten 
today, outstanding researchers of 
constitutional justice, international 
and administrative law in the USSR, 
a special place is occupied by the 
figure of the Soviet scientist Vsevolod 
Korniliyovich Dyablo. There are no 
holistic studies of his biography and 
scientific achievements, which is not 
very deserved, in our opinion. He 
began his scientific career back in the 
Russian Empire, under the conditions 
of difficult political transformations 
and revolutionary upheavals that 
affected all spheres of life of the 
state and its citizens. As known, the 
political immaturity of the majority of 
the population of the Russian Empire 
led to very disastrous consequences. 
At the same time, the beginning of 
the twentieth century became there 
a beneficial period for the intensive 
development of state (constitutional) 
law and was marked by the appearance 
of a number of talented legislators. 
Their names were not often mentioned 
in Soviet historical and legal studies, 
and some were prohibited. Among such 
insufficiently explored legal scholars is 
Professor V.K. Dyablo, who graduated 
from the Kharkov Imperial University 
in 1917 and dreamed of active 
research practice when the revolution 
unexpectedly interfered in his plans.
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Continuing the development of the 
legal and biographical direction in the 
historical and legal science, the goal 
of this study was to establish the task 
of determining the peculiarities of 
the formulation of scientific glances 
of the Ukrainian doctor, Professor 
V.K. Dyablo. From a young age, he 
proved to be a talented legislator, who 
dreamed of witnessing his homeland 
free, prosperous state, where human 
rights would be guaranteed and 
protected regardless of social and 
national origin. Therefore, revealing 
the peculiarities of his scientific glances 
formulation is presented to us as an 
interesting task for the recreation of 
objective activity about the worldview 
and personality of our national.

Key words: scientific views of 
Vsevolod Korniliyovich Dyablo, history 
of the Ukrainian school of law, scientif-
ic center, reformation of the education-
al system in Ukraine under the condi-
tions of the revolution 1919–1920.
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ДЖЕРЕЛА «М’ЯКОГО ПРАВА» ТА ЇХ ВПЛИВ 
НА ФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ ДОКТРИНИ

Загальноприйнятий підхід, відпо-
відно до якого суди повинні у своїй 
діяльності керуватися виключно 
положеннями чинного законодавства 
(в широкому розумінні відповідного 
поняття – як приписами законів, 
так і нормами підзаконних норматив-
но-правових актів). Водночас непо-
одинокі випадки, коли сувора буква 
закону не здатна дати чітко вивірену 
відповідь щодо порядку правозастосу-
вання. У такому випадку суди часто 
звертаються до положень джерел 
«м’якого права».

Джерела «м’якого права» не мають 
сили обов’язкових до застосування 
норм права. Вони містять норми 
рекомендаційного характеру або ж 
положення переконливого характеру. 
Такого роду підхід зумовлюється 
тим, що джерела «м’якого права» 
інтегрують у собі положення, сфор-
мовані авторитетними інституціями. 
В умовах колізійності приписів чин-
ного законодавства, прогалин у праві, 
наявності оцінних понять набувають 
актуальності системно сформовані 
позиції джерел «м’якого права», поси-
ланням на які суди можуть забезпе-
чити додаткову аргументацію власної 
позиції. Не є виключенням і судова 
практика щодо розв’язання подат-
кових спорів, в якій можна знайти 
посилання на різноманітні джерела 
«м’якого права».

Перед тим як перейти до безпо-
середнього аналізу джерел «м’якого 
права» та їх ролі у формуванні судо-
вої доктрини з розв’язання податко-

вих спорів, потрібно визначити зміст 
поняття «джерела «м’якого права». 
Поширений підхід, відповідно до 
якого під джерелами «м’якого права» 
(soft law) розуміють акти міжнарод-
ного права, які не обов’язкові до 
дотримання сторонами, що їх укла-
дають. До таких джерел заведено 
відносити міжнародні угоди, які не 
укладені у формі міжнародних дого-
ворів (на них не поширюють свою дію 
положення Віденської конвенції про 
міжнародні договори), міжнародні 
меморандуми й резолюції тощо.

Такий підхід до визначення дже-
рел «м’якого права», хоча поширений, 
однак його потрібно все ж таки роз-
глядати як вузький. Водночас ми не 
можемо говорити, що поняття дже-
рела «м’якого права» потрібно розгля-
дати виключно крізь призму вузького 
підходу. Широкого підходу в аспекті 
визначення змісту поняття «дже-
рела «м’якого права» дотримується 
Т.В. Матвєєва, яка зазначає, що «м’яке 
право» – це не тільки не обов’язкові 
до застосування норми міжнародного 
права, але й інші документи (в тому 
числі й національні), які не характе-
ризуються обов’язковою юридичною 
силою (наприклад, кодекси поведінки, 
модельні закони, правові керівництва 
тощо) [2, c. 66–67]. Своєю чергою 
С.О. Чеховська відзначає, що «м’яке 
право» формується недержавними 
суб’єктами, а його іманентною рисою 
є добровільне слідування суб’єктами 
права положенням, що отримали своє 
закріплення в актах «м’якого права» 
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[10, c. 8–12]. О.О. Щокіна зауважує, 
що під «м’яким правом» слід розуміти 
будь-які приписи, що формуються 
недержавними (не владними) суб’єк-
тами права (як на міжнародному, так 
і на національному рівні) [11]. Кон-
цептуально аналогічної позиції дотри-
мується з приводу цього питання 
і О.В. Муратова [3, c. 627–633].

Як влучно резюмує Ю.Б. Фогель-
сон, поняття «м’яке право» було інте-
гровано в правовий дискурс у зв’язку 
з появою нових суб’єктів права, котрі, 
бувши недержавними суб’єктами, 
мають змогу формувати положення, 
які, не зважаючи на необов’язковість 
дотримання, через свою «авторитет-
ність» отримують об’єктивну реалі-
зацію в рамках суспільних відносин. 
Ключовою особливістю «м’якого 
права», на думку автора, є його ство-
рення та забезпечення реалізації без 
залучення державно-владних суб’єк-
тів [9, c. 48–50]. Зі своєї сторони 
можемо додати, що дотримання поло-
жень «м’якого права» й справді спи-
рається на змістовну послідовність 
сформульованих у них положень 
та авторитетність суб’єкта, який фор-
мує такі положення.

Насамперед потрібно відзначити, 
що раніше суди переважно скептично 
ставилися до джерел м’якого права. 
Роль джерел «м’якого права» почала 
стрімко зростати зі створенням 
нового Верховного Суду. Особливістю 
застосування «м’якого права» в судо-
вій практиці є той аспект, що воно 
(«м’яке право») виконує роль своєрід-
ного «доповнення», додаткової аргу-
ментації, що підкріплює позицію суду. 
Водночас саме застосування «м’якого 
права» нерідко виводить позицію суду 
на якісно новий, вищий рівень. Дже-
рела «м’якого права» сприяють кон-
цептуалізації правової позиції суду, 
а саме м’яке право нерідко сприяє 
доктринальному оформленню позиції 
суду.

У рамках відповідного дослідження 
ми спробуємо визначити основні 
завдання в контексті судової прак-

тики, розв’язанню яких сприяє засто-
сування джерел «м’якого права». Так, 
джерела «м’якого права» в судовій 
практиці сприяють розв’язанню таких 
завдань:

1) доповнюють аргументацію суду, 
тим самим концептуалізуючи саму 
правову позицію;

2) є одним з інструментів подо-
лання негативних явищ у праві.

Надалі буде доцільно розглянути 
особливості реалізації кожного з наве-
дених вище завдань.

Доповнення аргументації суду. 
Суди, формуючи власну правову пози-
цію, нерідко стикаються з проблемою 
додаткової аргументації такої позиції. 
У таких випадках і стають у пригоді 
джерела «м’якого права». Саме дже-
рела «м’якого права» дозволяють 
сформувати суду позицію шляхом 
застосування формулювань, які зміс-
товно розвивають нормативні поло-
ження. «М’яке право» не формулює 
обов’язкові для слідування правила 
поведінки. Не завжди можна сказати, 
що в рамках «м’якого права» взагалі 
формулюються хоча й необов’яз-
кові, але правила поведінки. Часто 
в рамках відповідних джерел здійс-
нюється поширювальне тлумачення 
нормативних положень, що має риси 
«прототипно-нормативного» регулю-
вання. Тобто окремі ознаки норма-
тивності (хоча й не обов’язкової до 
застосування) положення м’якого 
права й містять, проте вони не фор-
малізують чітко визначені, самостійні 
правила поведінки. Доповнення аргу-
ментації суду положеннями м’якого 
права виконує своєрідну допоміжну 
функцію. У такому випадку йдеться 
не про формулювання на основі актів 
«м’якого права» власне позиції суду. 
Скоріше, головна ідея актів м’якого 
права полягає в тому, щоб розвинути 
ту аргументацію суду, що спирається 
безпосередньо на приписи норматив-
ного, загальнообов’язкового харак-
теру.

Подолання негативних явищ 
у праві. Джерела «м’якого права» 
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можуть виступати як своєрідні 
інструменти, що слугують розв’я-
занню комплексних проблем правоза-
стосування. До таких проблем можна 
віднести:

а) подолання колізій нормативного 
регулювання;

б) заповнення прогалин у праві;
в) неоднозначне тлумачення оцін-

них понять.
Тут потрібно зауважити, що про-

галини в праві й колізії повною мірою 
слід розглядати саме як негативні 
явища в праві. Що ж стосується оцін-
них понять, то вони до негативних 
явищ у праві можуть відноситися 
з певним застереженням. Такого роду 
підхід зумовлюється тим, що в окре-
мих випадках через неможливість 
деталізованого нормативного регулю-
вання окремих аспектів суспільних 
відносин наявність оцінних понять 
є об’єктивно-необхідною. Водночас 
може відбуватися ситуація, коли нео-
днозначність тлумачення оцінного 
поняття призводить до порушення 
прав та інтересів особи, зумовлює 
покладення додаткового обов’язку 
на учасника суспільних відносин. За 
таких умов оцінні поняття можуть 
трактуватися як такі, що є негатив-
ним явищем у правозастосуванні. 
Саме в рамках джерел «м’якого 
права» можуть отримувати своє 
закріплення положення, які й визна-
чають алгоритми подолання таких 
негативних явищ. Водночас такі поло-
ження «м’якого права», як правило, 
вирізняються системністю підходу до 
розв’язання проблеми правозастосу-
вання, комплексністю формулювань 
і доктринальним обрамленням. Саме 
в рамках відповідного завдання дже-
рела «м’якого права» набувають рис 
ефективного інструменту допомоги 
правозастосовній практиці.

Як уже відзначалося, не останню 
роль у забезпеченні послідовно-
сті судової практики з розв’язання 
податкових спорів відіграють дже-
рела «м’якого права». Слід заува-
жити, що в контексті розв’язання 

податкових спорів джерела «м’якого 
права» забезпечують розв’язання як 
першого (додаткова аргументація), 
так і другого (подолання негативних 
явищ у праві) завдання. До джерел 
«м’якого права», які застосовуються 
судами в разі розв’язання податкових 
спорів, можна віднести:

а) резолюції міжнародних орга- 
нізацій;

б) висновки міжнародних неурядо-
вих організацій;

в) науково-правові висновки.
Для наочнішої ілюстрації підхо-

дів до застосування джерел м’якого 
права під час розв’язання подат-
кових спорів слід проаналізувати 
конкретні рішення Верховного 
Суду. Так, в Окремій думці (спіль-
ній) від 21 січня 2020 р. (справа 
№ 820/11382/15) до постанови Вер-
ховного Суду в складі Палати з роз-
гляду справ щодо податків, зборів, 
інших обов`язкових платежів Касацій-
ного адміністративного суду, зазнача-
лося таке: «<...> Європейська Комісія 
за демократію через право (Венеціан-
ська Комісія) в Доповіді щодо верхо-
венства права від 4 квітня 2011 року 
№ 512/2009 зазначила, що однією зі 
складових частин верховенства права 
є правова визначеність; вона вима-
гає, щоб правові норми були чіткими 
й точними, спрямованими на те, щоб 
забезпечити постійну прогнозованість 
(передбачуваність) ситуацій і право-
відносин, що виникають. Принцип 
правової визначеності передбачає, що 
органи державної влади повинні бути 
обмежені у своїх діях заздалегідь 
встановленими й оголошеними прави-
лами, які дають можливість передба-
чити з великою ймовірністю та точ-
ністю заходи, що будуть застосовані 
представниками влади в тій чи іншій 
ситуації. Правова визначеність перед-
бачає стабільність і цілісний характер 
законодавства, здійснення адміністра-
тивної практики органами державної 
влади на основі закону відповідно 
до принципу верховенства права, 
а також прозорість і демократизм 
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у разі прийняття владних рішень. 
Ідея передбачуваності (очікуваності) 
суб`єктом суспільних відносин право-
вих наслідків (правового результату) 
свої поведінки, яка відповідає наявним 
у суспільстві нормативним приписам, 
утворює основу принципу правової 
визначеності. Згідно з усталеною пре-
цедентною практикою Європейського 
суду з прав людини, однією з вимог, 
що випливає зі слів «встановлений 
законом», є вимога передбачуваності. 
Питання забезпечення єдності прак-
тики також є складовим елементом 
принципу верховенства права. Отже, 
суб`єкт владних повноважень, вико-
нуючи надані йому законом повно-
важення щодо вчинення дій чи при-
йняття індивідуальних актів стосовно 
конкретної особи, повинен дотриму-
ватися згаданого принципу, забезпе-
чуючи водночас сталість та єдність 
своєї адміністративної практики» [4].

Джерелом «м’якого права», на 
яке було зроблено посилання судом, 
є рішення авторитетної міжнародної 
неурядової організації – Європейської 
Комісії за демократію через право 
(Венеціанська Комісія). Судом звер-
тається увага на положення щодо 
принципу верховенства права, а саме 
такої його інтегративної складової 
частини, як принцип правової визна-
ченості. В аспекті принципу правової 
визначеності було концептуалізовано 
такі його вимоги:

а) чіткість і точність норматив-
но-правових приписів;

б) постійна прогнозованість (перед-
бачуваність) розвитку правовідносин;

в) стабільний і цілісний характер 
законодавства й адміністративної прак- 
тики.

Водночас основний акцент 
робиться судом на вимоги принципу 
правової визначеності щодо перед-
бачуваності суб’єктом суспільних 
відносин правових наслідків своєї 
поведінки (передбачуваність право-
вого результату). Передбачуваність 
наслідків своїх дій надзвичайно важ-
лива для платників податків. Такого 

роду підхід зумовлюється тим, що 
відсутність правової визначеності 
в аспекті наслідків своїх дій – це 
насамперед економічні ризики для 
платника податків. Свій наочний 
вияв такі ризики можуть отримати, 
зокрема, у втраті платником подат-
ків права на отримання податкових 
вигод із податку на прибуток підпри-
ємств і податку на додану вартість. 
Відсутність такої передбачуваності 
правозастосування може зумовлюва-
тися наявністю в податковому праві 
оцінних понять. У контексті цього 
особливої актуальності набуває про-
блематика, пов’язана з оцінно зумов-
леним підходом до формулювання на 
рівні законодавства концепції розум-
ної економічної причини (ділової 
мети). Ми відзначаємо, що прогно-
зованість правозастосування норма-
тивних положень, які регламентують 
доктрину ділової мети, буде відсутня 
до того часу, допоки не буде сфор-
мована стійка практика на рівні Вер-
ховного Суду з приводу застосування 
відповідних нормативних положень.

В аспекті застосування джерел 
«м’якого права» з процедурних питань 
цікаві посилання Верховного суду на 
такі міжнародні акти, як резолюції, 
в яких отримують свою формалізацію 
окремі вихідні положення права. Так, 
в Ухвалі Верховного Суду в складі 
колегії суддів Касаційного адміністра-
тивного суду від 06 липня 2020 р. 
(справа № 818/1345/16) отримали 
своє закріплення такі положення: 
«Приписами пункту 2.5 Бангалор-
ських принципів поведінки суддів 
від 19 травня 2006 року (Схвалених 
Резолюцією Економічної та Соціаль-
ної Ради ООН від 27 липня 2006 року 
№ 2006/23) визначено, що об`єк-
тивність судді є необхідною умовою 
для належного виконання ним своїх 
обов`язків. Вона проявляється не 
тільки в змісті винесеного рішення, 
а й в усіх процесуальних діях, що 
супроводжують його прийняття. 
Суддя заявляє самовідвід від уча-
сті в розгляді справи також у тому 
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випадку, коли в стороннього спосте-
рігача могли б виникнути сумніви 
в неупередженості судді» [8].

У такому випадку суд здійснив 
посилання на документ Економіч-
ної та Соціальної Ради ООН, який, 
не зважаючи на відсутність обов’яз-
кового для застосування характеру, 
розглядається судом як такий, що 
містить цілком послідовні й влучні 
формулювання. Водночас податкових 
спорів відповідна позиція стосується 
опосередковано, тому що вона спря-
мована на розв’язання процедурних 
питань із приводу самовідводу судді, 
яка розглядала податковий спір. 
Посилання на відповідний міжнарод-
ний акт «м’якого права» було здійс-
нено й в Ухвалі Верховного Суду 
в складі колегії суддів Касаційного 
адміністративного суду від 26 грудня 
2019 р. (справа № 826/12108/18), 
де отримали своє закріплення такі 
положення: «Згідно з Бангалорськими 
принципами поведінки суддів, схвале-
ними резолюцією № 2006/23 Еко-
номічної та Соціальної Ради Органі-
зації Об`єднаних Націй від 27 липня 
2006 р., суддя заявляє самовідвід 
від участі в розгляді справи в тому 
випадку, коли в стороннього спосте-
рігача могли б виникнути сумніви 
в неупередженості судді. З огляду на 
викладене, відводу (самовідводу) під-
лягає суддя не лише в разі існування 
фактів, що свідчать про його упере-
дженість, але й у тому випадку, коли 
в стороннього спостерігача могли 
б виникнути обґрунтовані сумніви 
в безсторонності судді» [7]. Таким 
чином, ми повинні резюмувати, що 
Бангалорські принципи, не зважа-
ючи на те, що є «м’яким правом», 
відіграють значну роль у розв’язанні 
процедурних аспектів у разі здійс-
нення судочинства, зокрема й під час 
розв’язання податкових спорів.

Ще одним різновидом джерел 
«м’якого права», положення якого 
отримують своє закріплення в рам-
ках судових рішень, які стосуються 
розв’язання податкових спорів, 

є науково-правові висновки. У такому 
випадку потрібно зазначити, що 
науково-правові висновки належать 
до такої категорії джерел права, як 
правова доктрина. Так, в Постанові 
Верховного Суду В складі колегії 
суддів Касаційного адміністративного 
суду від 15 травня 2019 р. (справа 
№ 825/1496/17) було закріплено 
такі положення: «Звертаючись до 
узагальненого висновку, викладе-
ному в Науковому висновку члена 
Науково-консультативної ради при 
Верховному Суді, доцента кафедри 
адміністративного й фінансового 
права Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
кандидата юридичних наук, доцента 
Ільницького Олега Володимировича 
щодо питань встановлення місцевих 
податків і зборів органами місцевого 
самоврядування (на підставі розгляду 
звернення судді Касаційного адміні-
стративного суду в складі Верховного 
Суду В.В. Хохуляка) й науково-право-
вому експертному дослідженню щодо 
впливу принципу стабільності подат-
кового законодавства на реалізацію 
повноважень органів місцевого само-
врядування, яке проведене завідува-
чем кафедри фінансового права Наці-
онального юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого, академіком 
Національної академії правових наук 
України, доктором юридичних наук, 
професором М.П. Кучерявенко й асис-
тентом кафедри фінансового права 
Національного юридичного універси-
тету імені Ярослава Мудрого, канди-
датом юридичних наук Є.М. Смич-
ком, Суд зазначає таке <…>» [5].

Стосувався відповідний науко-
во-правовий висновок застосування 
принципу стабільності в аспекті вста-
новлення місцевих податків і зборів. 
Особливістю судового рішення є пряме 
посилання суду на науково-правовий 
висновок. Раніше суди могли брати 
за основу своїх рішень науково-пра-
вові висновки, проте не робили прямі 
посилання на це (посилання на сам 
науково-правовий висновок і його 
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авторів). У такому ж випадку в рам-
ках рішення суду прямо було сфор-
мовано посилання на правову док-
трину й викладено окремі узагальнені 
положення, що були сформульовані 
в таких висновках. Водночас, як не 
парадоксально, під час направлення 
наукових висновків у суди важливо 
правильно назвати такий висновок. 
Якщо в назві висновку, який стосу-
ється загальноправових (галузевих) 
питань, застосувати термін «експерт-
ний», то з великою долею ймовірно-
сті він не буде прийнятий судом до 
уваги.

Такий висновок зумовлюється 
приписами Кодексу адміністратив-
ного судочинства України, а саме 
ч. 1 ст. 112 відповідного кодифіко-
ваного акта, де зазначається, що 
«висновок експерта в галузі права 
може стосуватися виключно двох 
категорій питань:

1) застосування аналогії закону чи 
аналогії права;

2) змісту норм іноземного права 
згідно з їхнім офіційним або загально-
прийнятим тлумаченням, практикою 
застосування, доктриною у відповід-
ній іноземній державі» [1].

З усіх інших питань такі експерт-
но-правові висновки надаватися не 
можуть. Наочною ілюстрацією відпо-
відної тези може слугувати позиція, 
що була сформульована в Постанові 
Верховного Суду в складі колегії суд-
дів Касаційного адміністративного 
суду від 01 липня 2020 р. (справа 
№ 640/8980/19), де зазначалося 
таке: «Щодо клопотання позивача 
про врахування відомостей, які міс-
тяться в науково-правовому екс-
пертному висновку, підписаному 
(1) завідувачем кафедри адміністра-
тивного права й адміністративної 
діяльності Національного юридич-
ного університету імені Ярослава 
Мудрого, доктором юридичних 
наук, професором, членом-корес-
пондентом НАПрН України, чле-
ном Науково-консультативної ради 
при Верховному Суді Настюк В.Я., 

(2) професором кафедри цивільного 
права Навчально-наукового юри-
дичного інституту ДВНЗ «Прикар-
патський національний університет 
імені Василя Стефаника», доктором 
юридичних наук, професором, чле-
ном Науково-консультативної ради 
при Конституційному Суді Укра-
їни Кострубою А.В., (3) директо-
ром Науково-дослідного інституту 
вивчення проблем злочинності імені 
академіка В.В. Сташиса Національ-
ної академії правових наук України, 
доктором юридичних наук, старшим 
науковим співробітником Батирга-
реєвою В.С. щодо процедури адмі-
ністративного оскарження подат-
кових повідомлень-рішень, то суд 
звертає увагу на таке <...> Як вка-
зано вище, цей висновок експертів 
у галузі права стосується питань 
застосування лише чинного законо-
давства України, а тому через імпе-
ративні норми КАС України не може 
братися Судом до уваги» [6]. Тобто 
в такому випадку науковий висно-
вок навіть не був взятий судом до 
уваги із суто формально-юридичних 
причин.

Висновки. Отже, джерела 
«м’якого права» можуть застосовува-
тися судами під час розв’язання подат-
кових спорів. Такого роду джерела 
можуть виконувати два завдання:

1) доповнювати аргументацію 
суду, тим самим концептуалізуючи 
саму правову позицію;

2) виступати як один з інстру-
ментів подолання негативних явищ 
у праві.

У податкових спорах джерела 
«м’якого права» в основному викону-
ють роль засобу додаткової аргумента-
ції. Водночас через останні тенденції 
із закріплення на законодавчому рівні 
оцінних понять можна спрогнозу-
вати зростання ролі джерел «м’якого 
права», зокрема науково-правових 
висновків, як інструменту розв’я-
зання питань, пов’язаних із неодно-
значним тлумаченням нормативних 
приписів.
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Статтю присвячено комплек-
сному дослідженню особливостей 
застосування джерел «м’якого пра-
ва» під час вирішення податкових 
спорів. Визначено особливості впли-
ву джерел «м’якого права» на фор-
мування судової доктрини. Не зва-
жаючи на те, що джерела «м’якого 
права» не мають обов’язкової сили 
до застосування, вони все ж таки 
відіграють не останню роль під 
час вирішення судових спорів. Суд-
ді нерідко застосовують «м’яке 
право» під час формування судової 
аргументації. Відповідно, джерела 
«м’якого права» виконують допо-
міжну функцію, яка є своєрідним 
інструментом, що застосовуєть-
ся під час розв’язання комплек-
сних проблем (подолання колізій, 
заповнення прогалин, неоднознач-
ного тлумачення оцінних понять 
тощо). Проаналізовано й вивчено 
роль джерел «м’якого права» під 
час формування судової доктрини з 
розв’язання податкових спорів. Як 
дослідницьку мету автор розгля-
нув особливості реалізації джерела 
«м’якого права» під час розв’язання 
завдань, які виникають у судовій 
практиці. До таких завдань слід 
віднести доповнення аргументації 
суду, який тим самим концептуа-
лізує свою правову позицію. Крім 
цього, джерела «м’якого права» є 
інструментом подолання негатив-
них явищ у праві. У статті зверне-
но увагу на перелік джерел «м’яко-
го права», які суди використовують 
під час розв’язання податкових 
спорів, і детальний аналіз кожного 
різновиду таких джерел. До пере-
ліку джерел «м’якого права», які 
використовуються судами під час 
розв’язання податкових спорів, 
належать: резолюції міжнародних 
організацій; висновки міжнарод-
них неурядових організацій; науко-
во-правові висновки. Зазначено, що 
резолюції міжнародних організацій 
і висновки міжнародних неурядо-
вих організацій є авторитетними 

джерелами права. Водночас тако-
го роду авторитетність є як зміс-
товною, так і формальною. Зміс-
товна авторитетність полягає 
в комплексності й послідовності 
висновків, сформульованих у таких 
рекомендаційних актах. Щодо фор-
мальної авторитетності, то вона 
криється в сприйнятті вагомо-
сті самої організації, яка приймає 
такі резолюції / висновки. Коли 
ж йдеться про науково-правові 
висновки, то тут слід розгляда-
ти насамперед висновки, джерелом 
яких є національна наукова право-
ва доктрина.

Ключові слова: «м’яке право», 
джерела «м’якого права», судові док-
трини, податкове право, судова прак-
тика.

Smychok Ye. Sources of “soft 
law” and their influence on the  
formation judicial doctrine

The article is devoted to 
a comprehensive study of the 
peculiarities use of sources of “soft 
law” in resolving tax disputes. The 
peculiarities influence of the sources 
of “soft law” on the formation judicial 
doctrine are determined. Although 
“soft law” sources are not binding, they 
still play an important role in resolving 
litigation. Judges often use “soft law” 
in formulating judicial arguments. 
Accordingly, the sources of “soft law” 
perform a supporting function, which is 
a kind of tool used in solving complex 
problems (overcoming conflicts, filling 
gaps, ambiguous interpretation of 
valuation concepts, etc.). The role of 
sources of “soft law” was been analyzed 
and studied in the formation of judicial 
doctrine for resolving tax disputes. As 
a research goal, the author considered 
the peculiarities of the implementation 
of the “soft law” in solving problems 
that arise in judicial practice. For such 
tasks should be include supplementing 
the arguments of the court, which 
therefore conceptualizes its legal 
position. In addition, the sources of “soft 
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law” are tool to overcome the negative 
phenomena in law. The article draws 
attention to the list of sources of “soft 
law” that courts use in resolving tax 
disputes and a detailed analysis of each 
type of such sources. The list of sources 
of “soft law” used by courts in resolving 
tax disputes includes resolutions 
of international organizations, 
conclusions of international non-
governmental organizations, scientific 
and legal conclusions. It was be noted 
that the resolutions of international 
organizations and the conclusions 
of international non-governmental 
organizations are authoritative 
sources of law. Moreover, this kind 
of the authority is both substantive 
and formal. Substantive authority lies 
in the complexity and consistency of 
the conclusions formulated in such 
recommendatory acts. As for formal 
authority, it lies in the perception of 
the importance of the organization 
itself, which adopts such resolutions / 
conclusions. When it comes to scientific 
and legal conclusions, then we should 
consider first the conclusions whose 
source is the national scientific legal 
doctrine. 

Key words: “soft law”, sources of 
“soft law”, court doctrines, tax law, 
case law.
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АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ СТАРОСТІ 
У НАКОВОВОПРАКТИЧНОМУ 

ТА ТЕОРЕТИЧНОМУ АСПЕКТАХ

Однією з головних, основополож-
них та пріоритетних засад функціону-
вання будь-якого суспільства та дер-
жави є захист прав людини незалежно 
від її соціального та політичного ста-
тусу, релігійного та майнового стану, 
раси та кольору шкіри, статі та т.п. 
Частиною 3 ст. 8 Конституції Укра-
їни передбачається, що звернення 
до суду для захисту конституційних 
прав і свобод людини і громадянина 
безпосередньо на підставі Конституції 
України гарантується. Відповідно до 
ч. 1 ст. 24 Основного Закону України 
громадяни мають рівні конституційні 
права і свободи та є рівними перед 
законом [1]. Частиною 1 ст. 16 Цивіль-
ного кодексу передбачається, що 
кожна особа має право звернутися 
до суду за захистом свого особистого 
немайнового або майнового права 
та інтересу [2]. Норми Господарського 
кодексу України передбачають рівний 
захист державою всіх суб’єктів госпо-
дарювання (ст. 6) [3].

Дослідження поняття старості 
в правовому та науково-теоретичному 
аспектах є актуальною проблемати-
кою, оскільки в законодавстві досить 
часто почав використовуватися вказа-
ний термін, і при цьому дана тема-
тика комплексно не досліджувалася. 
Серед науковців, що досліджували 
наукові положення щодо питань похи-

лого віку, можна виокремити таких, 
як С.М. Прилипко, Н.Б. Галіяш, 
М.П. Кухта. Згідно зі ст. 46 Кон-
ституції України громадяни мають 
право на соціальний захист у ста-
рості та в інших випадках, передба-
чених законом [1]. При цьому від-
сутня законодавча дефініція старості. 
А у ч. 2 ст. 24 вказується, що не 
може бути привілеїв чи обмежень за 
ознаками раси, кольору шкіри, полі-
тичних, релігійних та інших переко-
нань, статі, етнічного та соціального 
походження, майнового стану, місця 
проживання, за мовними або іншими 
ознаками [1]. Знову ж таки про віко-
вий ценз нічого законодавець не 
зазначає.

У цій площині особливого зна-
чення набуває дослідження поняття 
старості, про що законодавець згадав 
у ч. 14 ст. 230 Цивільного процесуаль-
ного кодексу України (далі – ЦПК) 
та в ч. 10 ст. 211 Господарського про-
цесуального кодексу  (далі – ГПК) 
України, вказавши, що свідок, який 
не може прибути в судове засідання 
внаслідок хвороби, старості, інвалід-
ності або з інших поважних причин, 
допитується судом у місці його про-
живання (перебування), зважаючи на 
відсутність у чинному законодавстві 
України визначення вказаної катего-
рії та можливість неоднозначного її 
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тлумачення у правозастосовній діяль-
ності [4; 5].

Раніше цивільне процесуальне 
законодавство України не містило 
вказаної норми, але у зв’язку з рефор-
муванням процесуального законо-
давства України та внесенням змін, 
зокрема шляхом прийняття Закону 
України від 3 жовтня 2017 року «Про 
внесення змін до Господарського про-
цесуального кодексу України, Цивіль-
ного процесуального кодексу України, 
Кодексу адміністративного судочин-
ства України та інших законодав-
чих актів», до ЦПК України та ГПК 
України було запроваджено низку 
новел, у тому числі щодо порядку 
допиту свідків під час розгляду справ 
у порядку цивільного та господар-
ського судочинства. Слід зазначити, 
що структура вищевказаних кодек-
сів суттєво змінилась, об’єми значно 
збільшилися, а статті викладені 
структурно по-новому. Хоча і відбу-
лися кардинальні зміни законодав-
ства, але питання його досконалості 
залишається відкритим, навіть і щодо 
з’ясування поняття старості.

Проаналізувавши положення бага-
тьох нормативно-правових актів, 
ми виявили, що жоден із них не дає 
чіткого розуміння, що таке старість. 
Тому в даній статті ми намагатиме-
мося проаналізувати та з’ясувати це 
поняття.

В Академічному тлумачному слов-
нику зазначається, що старість – це 
період життя, що наступає після зрі-
лості і характеризується поступовим 
послабленням діяльності організму; 
похилий вік кого-небудь [6].

Погоджуємося, що старість – це 
певний період життя, але вважаємо, 
що вказане поняття не можна засто-
совувати в цивільному та господар-
ському процесах. Тому, що в подаль-
шому виникає ще більше питань, 
наприклад: а) про яку зрілість ідеться, 
оскільки вона буває різних видів: біо-
логічна, психологічна, професійна 
і т.д.? б) з якого віку починається 
таке поступове послаблення функцій 

життєдіяльності людини? Мабуть, 
у кожної людини це все відбувається 
по-різному.

На сайті Державної установи 
«Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чебо-
тарьова НАМН України» під старістю 
розуміють період життя людини після 
втрати здатності організму до про-
довження роду та до смерті. Харак-
теризується погіршенням здоров’я, 
розумових здібностей, загасанням 
функцій організму [7]. 

На нашу думку, вищевказане 
поняття підходить для теоретичного 
визначення старості й на практиці, 
під час судового розгляду справ 
у допиті свідка в місці його прожи-
вання (перебування), який не може 
прибути в судове засідання внаслі-
док старості, застосувати не можна, 
у зв’язку з тим, що втрата здатно-
сті організму до продовження роду 
в кожної особистості настає в різному 
віці. А якщо, наприклад, фізична 
особа втратила здатність до продов-
ження роду у 20 років, то що – це 
старість? Авжеж, ні. Тобто для того 
щоб установити втрату такої здат-
ності, особі необхідно звернутися до 
медичних закладів за довідкою чи 
висновком про старість, щоб надати 
необхідні докази до суду щодо того, 
що особа через старість не може при-
бути на допит як свідок. Але медичні 
установи таких документів не вида-
ють. Тобто суддя на власний розсуд 
та за заявою особи визначає, чи під-
падає свідок під категорію осіб, які не 
можуть прибути в судове засідання 
внаслідок старості.

Далі в цьому джерелі вказується, 
що старість характеризується погір-
шенням розумових здібностей. Таким 
чином, у відповідній площині важли-
вого значення набуває дослідження 
співвідношення категорій «процесу-
альна дієздатність» та «старість» у кон-
тексті правового статусу свідка як 
учасника судового процесу. Відповідно 
до ч. 2 ст. 47 ЦПК України [4] та до 
ч. 3 ст. 44 ГПК України [5] вказано, що 
особи, цивільна дієздатність яких обме-
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жена, можуть особисто здійснювати 
цивільні процесуальні права та вико-
нувати свої обов’язки в суді у справах, 
що виникають із відносин, в яких вони 
особисто беруть участь, якщо інше не 
встановлено законом. Суд може залу-
чити до участі в таких справах закон-
ного представника особи, цивільна 
дієздатність якої обмежена. Також 
у даному випадку слід звернути увагу 
і на ч. 1. ст. 69 Цивільного процесу-
ального кодексу України, що свідком 
може бути кожна особа, якій відомі 
будь-які обставини, що стосуються 
справи. Не можуть бути допитані як 
свідки, зокрема, недієздатні фізичні 
особи, а також особи, які перебува-
ють на обліку чи на лікуванні в пси-
хіатричному лікувальному закладі і не 
здатні через свої фізичні або психічні 
вади правильно сприймати обставини, 
що мають значення для справи, або 
давати показання (п. 1 ч. 1 ст. 70 ЦПК 
України) [4]. Норми Господарського 
процесуального кодексу (ч. 1 ст. 66) 
передбачають, що свідком може бути 
будь-яка дієздатна фізична особа, якій 
відомі будь-які обставини, що стосу-
ються справи [5]. Отже, з наведеного 
випливає, що свідком особисто може 
бути й особа, яка страждає на психічні 
розлади та на підставах, визначених 
у ч. 1 ст. 36 ЦК України, обмежена 
в цивільній дієздатності судом або 
має погіршення розумових здібностей. 
У даному випадку суд має право, а не 
зобов’язаний долучити законного пред-
ставника до участі в справі. Але тоді 
виникає чимало питань щодо досто-
вірності та відповідності таких даних 
та фактів, що надають такі особи, чи 
не буде перекручувань, плутанини, 
спотворення інформації; чи варто тоді 
витрачати час та грошові кошти на 
такі допити свідків, і чи не буде в май-
бутньому виникати питання щодо так 
званого «затягування» судового роз-
гляду справи або процесу. Вважаємо 
такі дії недоцільними.

Ще існує думка, що старість – 
це фінальна стадія життя, неминуча 
частина життя, яку збирається пере-

жити кожен, чиє життя не обірва-
лося трагічно в молодості. Це час, 
який кожен проходить по-різному – 
є стільки різних відтінків старіння, 
скільки є людських історій. Старіння 
є постійним процесом, який почина-
ється від народження. Його проті-
кання залежить від генетичних фак-
торів, умов життя і способу життя. 
Послідовні стадії включають прогре-
сування фізіологічного та психіч-
ного старіння, поступове погіршення 
фізичного, психічного стану та неза-
лежності зростання обмеження мож-
ливостей соціальної адаптації – так 
зване соціальне старіння зростання 
залежності від інших людей [8].

Важко не погодитися із вказаною 
думкою, а саме щодо того, що ста-
ріння є постійним процесом, який 
починається від народження, що це 
час, який кожен проходить по-різному 
залежно від генетичних та соціальних 
факторів, умов та способу життя. 
Тому в разі з’ясування поняття ста-
рості, яке на даний час досить часто 
використовується в нормативно-пра-
вових актах України, питання зали-
шається відкритим щодо розуміння 
та трактування даного терміна, 
а також доречності застосування його 
в законодавстві. 

Більшість дослідників, а також 
Всесвітня Організація охорони здо-
ров’я, вважають, що старість почина-
ється із 60 років і триває до смерті. 
Міжнародна класифікація виокрем-
лює такі періоди геронтогенезу:  
1) рання старість або похилий вік 
(для чоловіків 60–74 роки, для жінок 
55–74 роки); 2) старість або старечий 
вік (75–90 років); 3) вік довгожитель-
ства (90 років і старші) [8; 9].

Для того щоб все ж таки зрозуміти 
та з’ясувати термінологічне наванта-
ження поняття «старість», крім теоре-
тичного розуміння, необхідно також 
проаналізувати походження вказа-
ного терміна в законодавстві.

Можливо, початок застосування 
терміна старості пов’язаний із Про-
ектом Закону України «Про пенсії за 
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старістю та виплати з персональних 
накопичувальних пенсійних рахун-
ків» [10], який був запропонований 
на розгляд до Верховної Ради України 
у 2000 році. Цей Проект передбачав 
пенсію за старістю та виплати з пер-
сональних накопичувальних пенсій-
них рахунків. Як варіант, Проектом 
передбачалося поняття старості. Але 
це тільки наші здогадки. 

Слід відзначити, що Житловий 
кодекс Української РСР, а саме 
абзац 5 ч. 2 ст. 125 містить словос-
получення «пенсіонерів по старості» 
[11], але хоча і норма 1983 року, вка-
зане словосполучення було офіційно 
розтлумачене аж у 2014 році, а саме 
Рішенням Конституційного суду 
України. Відповідно до цього Рішення 
до пенсіонерів по старості, крім осіб, 
яким згідно із законодавством України 
призначено пенсію за віком, віднесено 
також осіб, що вийшли на пенсію за 
віком зі зменшенням пенсійного віку, 
встановленого статтею 26 Закону 
України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» 
від 9 липня 2003 року № 1058-IV  
зі змінами, зокрема, на підставі 
статті 55 Закону України «Про ста-
тус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи» від 28 лютого 
1991 року № 796–XII зі змінами [12].

Велика кількість міжнародних 
договорів передбачають пенсії по ста-
рості. Серед них, зокрема: Конвенція 
про допомоги по інвалідності, по ста-
рості і у зв’язку із втратою годуваль-
ника № 128 від 29 червня 1967 р.; 
Конвенція про запровадження міжна-
родної системи співробітництва у збе-
реженні прав мігрантів на пенсію 
по інвалідності, старості та на випа-
док втрати годувальника № 48 від 
21 червня 1982 р.; Конвенція про 
обов’язкове страхування по старості 
працівників промислових і торговель-
них підприємств, осіб вільних профе-
сій, а також надомників і домашніх 
служників № 37 від 29 червня 1967 р. 
та інші. У вказаних міжнародних дого-

ворах поняття старості відсутнє, але 
врегульовує питання щодо пенсій 
по старості та допомоги по старості, 
а також висвітлено питання обов’яз-
кового страхування по старості осо-
бливої категорії осіб. 

В українському законодавстві 
такий вид пенсії, як по старості, не 
врегульовано і жодним нормативним 
актом не передбачено. Тому, мож-
ливо, в законодавстві України ста-
рість з’явилася у зв’язку з невдалим 
перекладом міжнародних договорів 
українською мовою, оскільки наша 
державна мова багата на синоніми.

На нашу думку, законодавець 
під старістю розуміє похилий вік, 
поняття якого, до речі, в законодав-
стві України визначено. Відповідно до 
ст. 10 Закону України «Про основні 
засади соціального захисту ветера-
нів праці та інших громадян похи-
лого віку в Україні» громадянами 
похилого віку визнаються особи, які 
досягли пенсійного віку, встановле-
ного статтею 26 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування», а також особи, 
яким до досягнення зазначеного пен-
сійного віку залишилося не більш як 
півтора року [13].

Починаючи реформування пенсій-
ної системи у 2001 році, в Посланні 
Президента України до Верховної 
Ради України та Кабінету Міністрів 
України «Про основні напрями рефор-
мування системи пенсійного забезпе-
чення населення України» йдеться 
про заощадження на старість для 
підвищення добробуту та поліпшення 
життя людей похилого віку [14].

Щодо тотожності понять старо-
сті та похилого віку в Цивільному 
та Господарському процесуальних 
кодексах України, то слід відмітити, 
що згідно з ч. 2. ст. 69 ЦПК Укра-
їни [4] та ч. 2 ст. 66 ГПК України 
[5] суд може дозволити свідку брати 
участь у судовому засіданні в режимі 
відеоконференції незалежно від запе-
речень учасників справи, якщо свідок 
не може з’явитися до суду через хво-
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робу, похилий вік, інвалідність або 
з інших поважних причин.

З наведеного випливає, що 
свідків через похилий вік можна 
допитати в режимі відеоконфе-
ренції. А як нам відомо, відпо-
відно до ч. 14 ст. 230 Цивільного 
процесуального кодексу України 
та ч. 10 ст. 211 Господарського про-
цесуального кодексу України свідок, 
який не може прибути в судове засі-
дання внаслідок старості, допиту-
ється судом у місці його проживання 
(перебування) [4; 5]. Таким чином, 
ЦПК України та ГПК України міс-
тять норми, що надають можливість 
вибору альтернативних форм порядку 
допиту свідків, які не можуть з’яви-
тися в судове засідання внаслідок 
старості, похилого віку.

Старість тісно взаємопов’язана 
з процесом старіння, який почина-
ється від народження і постійно три-
ває до смерті особи, і вона (старість) 
починається у кожної особи в різний 
період життя залежно від соціальних 
умов та способу життя, від генетич-
них задатків, а також від моменту 
фізіологічного та психологічного 
дозрівання. Тому ми вважаємо, що 
все ж таки законодавець у процесу-
альному законодавстві використав 
терміни «похилий вік» та «старість» 
як синоніми, і вони можуть вважа-
тися тотожними. У майбутньому, 
щоб унеможливити подальшу плу-
танину, в теорії та в практичній 
діяльності щодо розуміння законо-
давчої термінології законодавцю слід 
би було би звернути на це увагу 
і замінити незрозумілий термін «ста-
рість» на зрозуміле в правовій сфері 
поняття «похилий вік», яке законо-
давчо закріплене. Навіть для того, 
щоб підвищити обізнаність про про-
блеми літніх людей, захистити їхні 
права та оцінити внесок старшого 
покоління в життя суспільства, Гене-
ральною Асамблеєю ООН засновано 
Міжнародний день людей похи-
лого віку, який відзначають у світі 
1 жовтня [15].

Кожна особа має право на 
захист своїх прав та законних 
інтересів, а також на соціальний 
захист у старості та звернення 
до суду за таким захистом. Ста-
рість тісно взаємопов’язана з про-
цесом старіння, який починається 
від народження і постійно триває 
до смерті особи. У статті автори 
здійснюють спробу проаналізувати 
поняття старості в теоретичному 
та науково-правничому розумінні, 
а також дослідити правову при-
роду старості за законодавством 
України.

Оскільки новелою в цивільно-про-
цесуальному та господарсько-про-
цесуальному законодавстві є засто-
сування терміна «старість», а саме 
під час допиту свідка за місцем про-
живання (перебування), який через 
старість або з інших поважних 
причин не може прибути в судове 
засідання, тому автори ставлять 
перед собою за мету – з’ясувати 
в різних аспектах поняття ста-
рості. Для досягнення поставленої 
мети авторами статті здійсне-
но аналіз теоретичного розуміння 
поняття старості та вплив тако-
го теоретичного розуміння на тлу-
мачення її в практичній діяльності 
судових органів. Крім теоретичної 
бази, автори дослідили чинне зако-
нодавство України, а саме норми 
Конституції України як Основного 
Закону, Цивільного процесуального 
та Господарського процесуального 
кодексів України й інших норма-
тивно-правових актів, підзаконні 
нормативно-правові акти, приділи-
ли увагу дослідженню проблемних 
питань щодо розуміння поняття 
старості в міжнародних договорах, 
а саме в Конвенціях, а також про-
екти законів, щоб з’ясувати право-
ву природу та понятійно-правовий 
апарат терміна старості. Дослі-
джено співвідношення категорій 
«процесуальна дієздатність» та 
«старість» у контексті правового 
статусу свідка як учасника судово-
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го процесу під час допиту свідків за 
місцем проживання (перебування) 
внаслідок неможливості прибут-
тя в судове засідання у зв’язку зі 
старістю, похилим віком. Також у 
статті розглянуто поняття ста-
рості через призму тлумачення в 
законодавстві категорії «похилий 
вік», при цьому проаналізувавши 
законодавство у сфері соціально-
го захисту та пенсійного страху-
вання. Автори звернули увагу та 
проаналізували критерії поділу 
старості та класифікацію періодів 
геронтогенезу, а також запропо-
нували власне розуміння категорії 
старості в правозастосовчій діяль-
ності та запропонували внести 
відповідні зміни до чинного законо-
давства України. 

Ключові слова: свідок, допит 
свідка, порядок допиту свідків, допит 
свідків за місцем проживання (пере-
бування), старість, процес старіння, 
похилий вік.

Mazur V., Borovska I. Analysis 
of the concept of old age in 
scientific-practical and theoretical 
aspects

Everyone has the right to the 
protection of his rights and legitimate 
interests, as well as to social 
protection in old age and to apply to 
the court for such protection. Old age 
is closely linked to the aging process, 
which begins at birth and continues 
until death. In the article the authors 
make an attempt to analyze the 
concept of old age in the theoretical 
and scientific-legal sense, as well as 
to explore the legal nature of old age 
under the laws of Ukraine.

As a novelty in civil procedure and 
commercial procedure legislation is 
the use of the term old age, namely 
when questioning a witness at the 
place of residence (stay), who 
due to old age or for other valid 
reasons can not come to court, so 
the authors aim to – to find out in 
different aspects of the concept of 

old age. To achieve this goal, the 
authors of the article analyzed the 
theoretical understanding of the 
concept of "old age" and the impact 
of such a theoretical understanding 
and interpretation in the practice 
of the judiciary. In addition to the 
theoretical basis, the authors studied 
the current legislation of Ukraine, 
namely the Constitution of Ukraine 
as the Basic Law, Civil Procedure 
and Commercial Procedural Codes 
of Ukraine and other regulations, 
bylaws, paid attention to the study of 
problematic issues of understanding 
the concept of old age in international 
treaties, namely the Conventions, as 
well as draft laws to clarify the legal 
nature and conceptual framework of 
old age. The relationship between the 
categories of procedural capacity and 
old age in the context of the legal 
status of a witness as a participant 
in the trial during the interrogation 
of witnesses at the place of residence 
(stay) due to the inability to come 
to court due to old age, old age. The 
article also considers the concept 
of old age through the prism of 
interpretation in the legislation of the 
category of old age, while analyzing 
the legislation in the field of social 
protection and pension insurance. 
The authors drew attention to and 
analyzed the criteria for the division 
of old age and the classification of 
periods of gerontogenesis, as well 
as offered their own understanding 
of the category of old age in law 
enforcement and proposed to make 
appropriate changes to current 
legislation of Ukraine.

Key words: witness, witness inter-
rogation, witness interrogation proce-
dure, witness interrogation at the place 
of residence (stay), old age, aging pro-
cess, mature (late) age.
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ПРО ЧАСОВІ МЕЖІ ЗДІЙСНЕННЯ 
СУБ’ЄКТИВНОГО ПРАВА В РЕГУЛЯТИВНИХ 

ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Правовідношення – це урегульо-
ване правом та охоронюване держа-
вою суспільне відношення, учасники 
якого виступають як носії взаємно 
кореспондуючих один одному юри-
дичних прав та обов’язків [1, c. 479]. 
Воно розвивається як у просторі (шля-
хом реалізації своїх сутнісних елемен-
тів), так і обов’язково в часі. Майже 
в кожній четвертій статті Цивільного 
кодексу України в тому чи іншому 
вигляді прослідковується вплив фак-
тору часу, певним чином зазнача-
ється про наслідки, пов’язані зі спли-
вом чи настанням строків. Час тісно 
пов’язаний із внутрішніми характе-
ристиками суб’єктивного права особи 
та визначає період існування цього 
права. У правовій нормі часовий еле-
мент зазвичай проявляється як пряма 
вказівка на строк чи термін, проте 
може мати й інший вигляд, напри-
клад, коли вказується про своєчас-
ність та розумність виконання тощо. 
Без перебільшення можна сказати, 
що саме за допомогою встановлення 
матеріально-правових строків дося-
гається визначеність суб’єктивних 
прав учасників цивільних відносин. 
Питання про строки в цивільних пра-
вовідносинах завжди були об’єктом 
прискіпливої уваги науки.

Однією з головних засад сучас-
ного майнового обороту є принцип 
належного виконання зобов’язань, 
сутність якого полягає в тому, що 
виконання має бути проведене учас-
никами взаємин належним чином 

відповідно до умов договору та вимог 
законодавства, а за відсутності таких 
умов та вимог – відповідно до звичаїв 
ділового обороту або інших вимог, 
що звичайно ставляться (ст. 526 ЦК 
України, ч. 1 ст. 193 ГК України). 
Саме в результаті належного вико-
нання найбільшою мірою задовольня-
ються інтереси кредитора. Атрибутом 
виконання зобов’язання за догово-
ром є сторони, строк та місце вико-
нання. Питання про строки (терміни) 
виконання зобов’язання контраген-
том за договором у регулятивному 
режимі є дуже суттєвим, адже від 
визначення моменту, з якого насту-
пає обов’язок боржника виконати 
певне зобов’язання, та моменту, яким 
закінчується такий обов’язок, тобто 
від встановлення строку виконання 
зобов’язання, залежить можливість 
подальшого здійснення вірителем 
(кредитором) свого суб’єктивного 
права і, зрештою, його захисту. Нині 
у цивілістиці досить безспірною 
є позиція щодо обмеженості будь-
якого суб’єктивного права, якщо межі 
права не встановлені, здійснити його 
неможливо. Але, на жаль, позиція 
стосовно строків існування суб’єк-
тивного права як одного із факторів, 
що впливає на межі поведінки управ-
неної особи, а також про обмеження 
права певними строками, не набула 
усталеного характеру.

У наукових працях питання часо-
вого впливу на можливість реалізації 
суб’єктивного права в межах регу-
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лятивного правовідношення вивча-
лися такими вченими, як М.М. Агар-
ков, В.П. Грибанов, О.С. Йоффе, 
В.В. Луць, С.М. Братусь, З.В. Ромов-
ська, П.М. Рабінович, С.О. Сліпченко 
тощо. У цих роботах здійснено аналіз 
темпорального складника права особи 
на вчинення власних продуктивних 
дій та вимагання необхідної поведінки 
від контрагента. Однак основні про-
блеми організації взаємодії суб’єктів 
в часі на рівні уповноважена особа – 
зобов’язана особа залишаються не 
вирішеними. Зокрема, практично не 
визначене місце строків у цілісній 
системі факторів, які зумовлюють 
належне здійснення права і відмежо-
вують його від зловживання, виходячи 
з його призначення та природи юри-
дичного впливу на опосередковувані 
відносини. На жаль, строк у цивіль-
ному праві переважно не в контексті 
його впливу на зміст суб’єктивного 
права, а як окреме соціально-правове 
явище. А це, так чи інакше, призво-
дить до ізольованого аналізу та мож-
ливої звуженої оцінки його юридичної 
сутності. На досягнення визначеності 
в даному питанні й спрямована дана 
праця.

Правовідношення – це сукуп-
ність прав та обов’язків контрагентів. 
Суб’єктивне право може виникати 
як результат волевиявлення особи. 
До прикладу, укладаючи договір 
оренди майна, сторони створюють 
своїми діями право користування 
та володіння певним майном. Проте 
воно може виникати і поза волею 
управненої особи, наприклад, право 
громадянина на спадщину, право 
на відшкодування нанесеної шкоди 
тощо [2, c. 117]. Навпаки, реалізація 
суб’єктивного права завжди відбува-
ється в результаті конкретних вольо-
вих вчинків особи, спрямованих на 
перетворення в дійсність закладених 
у праві можливостей поведінки. При-
чому в одному правилі неможливо 
в повній мірі відобразити порядок 
поведінки з урахуванням конкретних 
особливостей окремих випадків. І хоча 

будь-яке правило намагається досягти 
якомога більшого ступеню узагаль-
нення, в ньому завжди залишається 
той чи інший елемент абстрактності. 
С.М. Братусь відзначав, що законо-
давча конкретизація суб’єктивного 
права все одно не охопить усіх мож-
ливих його проявів, оскільки норма 
закону залишається загальним пра-
вилом поведінки [3, c. 80–81]. При 
цьому йдеться не про конкретні вира-
ження назовні можливої поведінки, 
що становить зміст суб’єктивного 
права, а про варіанти вчинків, спря-
мованих на реалізацію суб’єктивного 
права. Отже, незважаючи на те, що 
в цивільно-правових нормах визнача-
ється загальний порядок поведінки 
управненої особи, часто відбувається 
її особливе регулювання в межах 
однотипових відносин. У цих діях зна-
ходить відображення не тільки воля 
управненої особи, а й специфічні осо-
бливості конкретного випадку.

Здійснення суб’єктивних цивіль-
них прав має обмеження в часі. Так, 
досить часто період реалізації права 
встановлюється відповідними нор-
мами законодавства, тобто фактично 
в нормативному порядку визнача-
ються межі здійснення особою свого 
права. Як правило, строк існування 
суб’єктивного права збігається зі 
строком реалізації права, і тому 
поняття «існування» та «здійснення» 
суб’єктивного права мають тотожній 
зміст. Зокрема, це характерно для 
гарантійних строків, протягом яких 
особа вправі використовувати якіс-
ний товар та виявляти його недо-
ліки. Відповідно, пропуск вказаного 
гарантійного строку припиняє не 
тільки можливість вчиняти дії щодо 
подальшого пред’явлення вимог з усу-
нення недоліків, а й саме існування 
подібної правомочності особи. Форма 
реалізації принципу справедливості, 
добросовісності й розумності являє 
собою порядок втілення його вимог 
у поведінку суб’єктів цивільного обо-
роту, у взаємовідносини між ними. 
У матеріальних відносинах здійснення  
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принципу справедливості та розум-
ності зазвичай пов’язується із встанов-
ленням меж суб’єктивних матеріаль-
них прав контрагентів [4, c. 11]. Зміст 
практичного застосування правила 
про реалізацію суб’єктивного матері-
ального права протягом строку його 
існування можна звести до науково 
обґрунтованого принципу здійснення 
цивільних прав. За своєю правовою 
силою зазначений принцип полягає 
в законодавчому закріпленні загаль-
ного обов’язку для будь-якої управ-
неної особи здійснювати належні їй 
повноваження лише в межах змісту 
відповідного суб’єктивного матеріаль-
ного права [5, c. 12]. Іншими словами, 
реалізація суб’єктивного права мож-
лива лише в певних межах, що харак-
теризують його зміст, строк та харак-
тер здійснення. Не викликає сумнівів 
той факт, що межі здійснення права 
визначаються не тільки його змістом, 
встановленим згідно з правовими при-
писами, котрі містяться в конкретних 
нормах законодавства, а й часовими 
рамками існування [6, c. 28–29]. 
Будь-які дії, вчинені особою поза 
межами тривалості її права, слід роз-
глядати як правопорушення. 

Отже, надзвичайно актуальним 
є встановлення в кожному конкрет-
ному випадку тривалості строку, 
протягом якого можлива реалізація 
суб’єктивного права. У переважній 
кількості випадків така задача не 
є складною: час існування права вста-
новлений нормативно або за згодою 
учасників правовідношення. Разом із 
тим, на відміну від положень кримі-
нального чи адміністративного зако-
нодавства, які досить чітко окреслю-
ють сферу дозволеної (забороненої) 
поведінки, в тому числі й щодо її 
тривалості, цивільно-правові норми, 
побудовані на принципі дозвільності, 
часто (і це продиктовано специфі-
кою предмета регулювання) міс-
тять дозволи загального характеру. 
У Цивільному кодексі України досить 
широко запроваджені такі строки, як 
необхідні, розумні, як тільки стане 

можливо тощо [7, c. 467]. Це у свою 
чергу передбачає необхідність судо-
вого тлумачення вказаних термінів 
у разі виникнення спору. Проте, як 
правильно вказував М.С. Малеїн, 
судовий розсуд не є конкуренцією 
закону, він сам – прояв волі законо-
давця, який нормативно передбачив 
доцільність такого розсуду з точки 
зору суспільства [8, c. 56].

Та як би там не було, проблема 
належного здійснення матеріального 
права виключно в тих межах (в тому 
числі й часових), що встановлені 
нормативно чи за згодою учасників 
правовідношення, продовжує зали-
шатися актуальною. Окремі сучасні 
дослідники обстоюють позицію, згідно 
з якою правовідносини є саме фор-
мою реалізації права, будучи наслід-
ком спеціально-юридичної форми 
правового впливу – правового регулю-
вання, інструментом переходу загаль-
них моделей у площину конкретних 
заходів поведінки – суб’єктивних 
прав і юридичних обов’язків для цих 
суб’єктів [9, c. 60–61]. Гостроти цій 
проблемі, зокрема щодо темпораль-
ної визначеності, додають іноді не 
виважені та відверто невдалі правові 
акти, що видаються органами влади. 
Достатньо навести подібного роду 
документи, прийняті на рівні законів 
України. Так, закон встановлює якусь 
аморфну, квазіправову можливість 
здійснення права орендаря користува-
тися протягом часу до одного місяця 
чужим майном після вичерпання змі-
сту цього права – закінчення договору 
оренди. Такий підхід виглядає досить 
дивним та неправовим, насамперед 
з огляду на те, що коли орендодавець 
навіть у тридцятий день після закін-
чення дії договору заявить про його 
розірвання, правочин буде припине-
ний від моменту спливу його строку. 
Тобто заднім числом. А місячне 
користування виявиться неправо-
мірним. Отже, відверто проглядає 
абстрактність побудованого силогізму 
та його практична складність, а часом 
і недієвість.
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І вже зовсім критично має бути 
оцінено редакцію ч. 3 ст. 267 ЦКУ, 
згідно з якою закінчення позовної 
давності (за доктринальним визна-
ченням – строку існування права 
на позов) не погашає суб’єктивного 
охоронного повноваження (позов-
ного домагання), допоки цього не 
попросить відповідач. Останній же 
є фігурантом не матеріального право-
відношення, а зовсім іншого за сут-
ністю – процесуального, котре регу-
люється нормами публічного права, 
і, зрештою, може взагалі ніколи не 
виникнути. Тож, за ідеєю нашого 
законодавця, матеріальне право на 
позов, навіть попри сплив строку на 
його реалізацію, існує скільки зав-
годно довго, а іноді – вічно. На жаль, 
подібні антиправові підходи законо-
давця не є виключенням, і до якого б 
із численних прикладів ми не зверта-
лися, в кожному випадку впадає в очі 
невідповідність між абстрактною кон-
струкцією нормативно встановленого 
правила та конкретними життєвими 
ситуаціями. 

Подібні підходи практично зво-
дять нанівець усі ті теоретичні побу-
дови, що були здійснені науковцями 
з приводу неправомірності реалізації 
суб’єктивного матеріального права 
поза його межами. Між тим ці док-
тринальні напрацювання заслугову-
ють на увагу. Усі дослідники питання 
сходяться на тому, що здійснення 
права поза його межами не відпові-
дає засадам цивілістики. Але далі 
починаються розбіжності: одні вчені 
охоплюють таке порушення поняттям 
«зловживання правом» [10, c. 16], 
інші – з цим не погоджуються. Ми 
підтримуємо позицію останніх: вико-
ристання права поза межами його дії 
не може кваліфікуватися як зловжи-
вання правом, бо насправді жодного 
права вже не існує. Для зловживання 
правом треба ним володіти. Оскільки 
вказаний прояв за відсутності права 
є поведінкою всупереч праву, то він 
підпадає під визначення звичайного 
правопорушення [8, c. 63]. 

Розглянемо дане питання з тем-
поральної точки зору. Вчинки, здійс-
нені суб’єктом права поза періодом 
їх існування, навіть якщо вони відпо-
відають обсягу повноважень особи, 
слід розглядати не інакше, як здійс-
нення дій, що не становлять повного 
змісту права, тобто як вчинення їх 
без належних підстав. У результаті 
може настати відмова в захисті права 
у зв’язку з неналежністю його особі. 
На жаль, у нашому законодавстві дане 
питання не врегульоване (ба, більш 
того, як вказувалося вище, існують 
норми протилежного штибу, котрі 
дозволяють реалізацію права поза 
межами його змісту). Що ж у такому 
разі слід розуміти як зловживання 
правом? На це питання дається від-
повідь у численних наукових дослі-
дженнях, і така відповідь є цілком 
коректною. Вихідним постулатом тут 
зазвичай приймається доктринальне 
визначення, що реалізація цивільних 
прав має відбуватися відповідно до 
їхнього призначення. Тобто згідно 
з тією метою, заради досягнення якої 
покликане право, воно має бути спря-
мовано на певний конкретний резуль-
тат. Зазначена мета, спрямовуючи 
поведінку правоволодільця, проявля-
ється у змістові права [11, c. 79–84]. 
Отже, наукова думка з часом поєд-
нала ці два поняття: «зловживання 
правом» та «здійснення права всупе-
реч його призначенню». Під час роз-
гляду спорів відмова у захисті права 
судом має настати у випадку, коли 
матеріали справи свідчать про вчи-
нення громадянином чи юридичною 
особою дій, які можуть бути квалі-
фіковані як зловживання правом, 
зокрема дій, що мають за мету нане-
сення шкоди іншим особам. Закон 
(ст. ч. 6 ст. 13, ч. 7 ст. 319 ЦКУ) 
також вказує на можливість відмови 
у захисті цивільного права в разі його 
здійснення всупереч призначенню.

Утім, подібне розуміння 
сформувалося в цивілістиці не 
відразу. У літературі мала місце 
і певною мірою досі триває полеміка  
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стосовно самої можливості зловжи-
вання правом та відмови в захисті, 
якщо носій права діє в рамках свого 
права. Зокрема, М.М. Агарков від-
кидав подібний вплив на правово-
лодільця, а критерії неналежності 
використання права вважав ненадій-
ними. Він стверджував, що оскільки 
право надане особі, то дії її в межах 
права відповідають його меті й при-
значенню [12, c. 435]. Окремі сучасні 
дослідники, вже керуючись новими 
підходами щодо обмеження мате-
ріальних прав, також заперечують 
можливість зловживання суб’єктив-
ним правом так же, як і перевищення 
меж його здійснення [13, c. 84]. 
Адже, як зазначають дані науковці, 
саме зведення свободи особи до 
рамок матеріального зобов’язання 
є вже обмеженням. С.М. Братусь, 
навпаки, вказував на реальну мож-
ливість зловживання правом і напо-
лягав на запровадженні адекватного 
юридичного реагування. Адже сту-
пінь конкретизації суб’єктивного 
права, виражений у певній правовій 
нормі, не настільки значний, щоб 
чітко визначити виключний перелік 
припустимих дій та унеможливити 
прояв ініціативи в здійсненні інших 
вчинків. Отже, відповідна норма 
права залишається загальним пра-
вилом поведінки, що призводить до 
необхідності встановлення критеріїв 
оцінки правомірності тих чи інших 
вчинків носія права щодо їхньої від-
повідності його призначенню. При 
цьому автор зазначав, що в основу 
вказаних критеріїв має покладатися 
відповідність певних дій щодо реа-
лізації свого права моральним заса-
дам суспільства [3, c. 80–81, 84]. 
Зрозуміло, що в такому разі суттєво 
зростає значення суб’єктивного фак-
тору, підвищується роль судового 
розсуду, що не є бажаним.

Сучасна доктрина та законодав-
ство притримують тези про мож-
ливість зловживання правом його 
носієм. При цьому очевидно, що 
таке зловживання є вчиненням упов-

новаженим дій «у своєму праві», 
проте ці дії спрямовані проти інших 
охоронюваних прав та інтересів 
[14, c. 192]. У цивілістиці зараз загально- 
прийнятною вважається думка, від-
повідно до якої здійсненням суб’єк-
тивного права є вчинення управне-
ною особою окремих дій у межах 
існуючих у неї як суб’єкта права 
повноважень. Якщо ж способи 
реалізації права виходять за вста-
новлені законом суспільно бажані 
напрями здійснення права, це квалі-
фікуються як зловживання правом. 
Сказане значною мірою справедливо 
в разі реалізації права всупереч його 
призначенню чи на шкоду інтересам 
інших осіб. Зокрема, законодавство 
багатьох країн прямо забороняє 
так звану шикану: використання 
права виключно з метою нанесення 
шкоди іншій особі (див., наприклад, 
пар. 226 Німецького цивільного укла- 
дення). Разом із тим не можна пого-
дитися з тим, що зловживання пра-
вом є поведінкою носія права всупе-
реч його змісту. Адже у разі, коли 
вчинок особи не відповідає змістові 
належного їй права, її дії мають ква-
ліфікуватися як протиправні. Саме 
такими (неправомірними) є вчинки 
особи щодо здійснення права поза 
часовими межами його існування. Їх 
не можна визнавати зловживанням 
правом, оскільки на час здійснення 
зазначене право особі вже/ще не 
належало [15, c. 80–81]. Натомість 
слід погодитися з тезою, що зловжи-
вання правом пов’язане не зі зміс-
том самого права, а з його здійснен-
ням [16, c. 54–55], тому вчинення 
окремих дій, як правомірних, так 
і неправомірних, поза межами змі-
сту права слід кваліфікувати як 
такі, що не спираються на суб’єк-
тивне право. 

Із проведеного дослідження можна 
дійти певних висновків. Не можна 
прийняти позицію, згідно з якою 
зловживання правом є здійсненням 
певних учинків уповноваженим, котрі 
виходять за межі суб’єктивного права. 
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Такий підхід, хочемо ми того, чи ні, 
неодмінно приведе до позиції, що реа-
лізація суб’єктивного права поза його 
межами або змістом також є зловжи-
ванням правом. Проте хибність такої 
позиції яскраво висвітлюється під час 
аналізу можливостей реалізації матері-
ального права поза часовими межами 
його існування. Стосовно здійснення 
управненою особою повноважень, 
що становлять зміст суб’єктивного 
права, до початку існування чи після 
закінчення права, справедливим буде 
твердження М.М. Агаркова, що такі 
дії відбулися за межами права і тому 
не можуть вважатися зловживанням 
правом [12, c. 427]. Зрозуміло, що 
пред’явлення уповноваженою особою 
вимог поза межами здійснення права 
(скажімо, після закінчення договору) 
потягне неможливість його реалізації. 
Особа здійснила юридично значимий 
вчинок за межами строків існування 
певного суб’єктивного права, тому 
буде помилковим вважати її суб’єк-
том, що реалізує (вживає) своє право. 
Подібні дії слід розглядати не як злов-
живання правом, а як протиправні.

Стаття присвячена досліджен-
ню актуального наукового питання 
про часові межі здійснення суб’єк-
тивного права в регулятивних пра-
вовідносинах. Надається правове 
визначення правовідношення як 
урегульованої законом суспільної 
взаємодії, учасники якої мають 
взаємно кореспондуючі юридичні 
права та обов’язки. Регулятивні 
правовідносини мають ту особли-
вість, що їхня реалізація відбува-
ється як бажана поведінка суб’єк-
тів шляхом виконання вчинків, 
прямо передбачених змістом від-
повідного зобов’язання. Здійснення 
суб’єктивних цивільних прав має 
обмеження в часі. Підстави таких 
обмежень, їхній характер та вплив 
на дієвість самого права вивчають-
ся в роботі. Наводиться особиста 
позиція автора щодо доктриналь-
ного визначення понять «існуван-

ня» та «здійснення» суб’єктивно-
го права, доводиться, що зазвичай 
вони мають однаковий зміст. Саме 
протягом існування права можна 
його здійснити, поза даними межа-
ми – це неможливо. Тому надзви-
чайно актуальним є встановлення 
в кожному конкретному випадку 
тривалості строку, протягом яко-
го можлива реалізація суб’єктив-
ного права. Особливо є важливим, 
коли законодавець встановлює 
тривалість відношення у вигля-
ді необхідних, розумних та інших 
подібних періодів. Вважаємо, що 
вони є визначеними, а їхня трива-
лість набуває визначеності шля-
хом застосування звичаїв ділового 
обороту. Утім, бажано звести дане 
правозастосування до мінімуму, 
уникаючи зайвого суб’єктивізму. 

У роботі проаналізовано тео- 
ретичні побудови, що були здійс-
нені науковцями з приводу непра-
вомірності реалізації суб’єктивно-
го матеріального права поза його 
межами. Ретельно досліджена 
наукова полеміка з даного приво-
ду, за якою одні вчені охоплюють 
таке явище поняттям «зловжи-
вання правом», а інші – з цим не 
погоджуються. Автор аргументо-
вано обґрунтовує останню пози-
цію. Використання права поза 
межами його дії не може кваліфі-
куватися як зловживання правом, 
бо насправді жодного права вже 
не існує. Для зловживання правом 
треба ним володіти. Оскільки вка-
заний прояв за відсутності права є 
поведінкою всупереч праву, то він 
підпадає під визначення звичайно-
го правопорушення. Саме такими 
(неправомірними) є вчинки особи 
щодо здійснення права поза часо-
вими межами його існування. Їх не 
можна визнавати зловживанням 
правом, оскільки на час здійснення 
зазначене право особі не належало.

Ключові слова: зловживання 
правом, суб’єктивне право, регуля-
тивне правовідношення.
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Guyvan P. About time limits 
of realization of the subjective 
right in regulatory civil legal rela-
tions

The article is devoted to the study of 
a topical scientific issue about the time 
limits of the exercise of subjective law 
in regulatory relations. It provides a 
legal definition of a legal relationship 
as a social interaction regulated by 
law, the participants of which have 
mutually corresponding legal rights 
and obligations. Regulatory legal 
relations have the feature that their 
implementation takes place as a 
desirable behavior of the subjects by 
performing actions directly provided 
for in the content of the relevant 
obligation. The exercise of subjective 
civil rights is limited in time. The 
grounds for such restrictions, their 
nature and impact on the effectiveness 
of the law itself are studied in the 
paper. The author's personal position 
on the doctrinal definition of the 
concepts of "existence" and "exercise" 
of subjective law is given, it is proved 
that they usually have the same 
meaning. It is during the existence 
of the law that it can be exercised, 
outside these limits it is impossible. 
Therefore, it is extremely important to 
establish in each case the duration of 
the period during which the exercise 
of subjective rights is possible. This 
is especially important when the 
legislator sets the duration of the 
relationship in the form of necessary, 
reasonable and other similar periods. 
We believe that they are definite, 
and their duration is determined by 
the application of business practices. 
However, it is desirable to minimize 
this enforcement, avoiding excessive 
subjectivity.

The paper analyzes the theoretical 
constructions made by scientists about 
the illegality of the implementation 
of subjective substantive law outside 
it. The scientific controversy on this 
subject has been carefully studied, 
according to which some scholars 

cover such a phenomenon with the 
concept of "abuse of rights", while 
others do not agree with it. The 
author substantiates the last position. 
The use of a right outside its scope 
cannot be qualified as an abuse of a 
right, because in fact no right exists 
anymore. To abuse a right, you must 
own it. Since this manifestation in the 
absence of law is a behavior contrary 
to law, it falls under the definition 
of a common offense. Such (illegal) 
are the actions of a person to exercise 
the right outside the time limits of its 
existence. They cannot be considered 
an abuse of rights, because at the time 
of exercise this right did not belong 
to the person.

Key words: abuse of law, subjec-
tive law, regulatory relationship.
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Східного територіального відділу з питань запобігання та виявлення корупції

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗМЕЖУВАННЯ 
ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Вступ. З початком 2014 року про-
ведення в Україні антитерористичної 
операції, яку згодом перейменували 
в Операцію об’єднаних сил (ООС), 
великої актуальності й зацікавленості 
набули питання встановлення, кваліфі-
кації та розмежування адміністративної 
відповідальності військовослужбовців 
Збройних Сил України від інших видів 
юридичної відповідальності. До цього 
часу точаться суперечки щодо пере-
ходу дисциплінарної відповідальності 
в адміністративну, щодо доцільності 
виділення дублюючих із кримінальним 
законодавством військових адміністра-
тивних правопорушень у КУпАПі щодо 
пропорційності вини та встановлених 
розмірів покарань за них тощо. Там все 
ж для більш точного розуміння даних 
питань перш за все необхідно розібра-
тись в історичних засадах формування 
відповідальності військовослужбовців 
на території сучасної України

Питанням співвідношення злочину, 
адміністративного і дисциплінарного 
проступків, визначенню характерних 
ознак певних видів юридичної відпові-
дальності приділяли увагу такі вчені, 
як Х.М. Ахметшин, В.В. Богуць-
кий, П.П. Богуцький, В.О. Бугаєв, 
Ю.М. Дьомін, С.І. Дячук, В.В. Забар-
ський, В.Ф. Кириченко, С.С. Коро-
льов, Л.М. Кривоченко, А.М. Мед-
ведєв, М.І. Мельник, В.Д. Меньшагін, 
С.П. Пасіка, А.А. Піонтковський, 
С.Ю. Поляков, Г.П. Середа, О.Я. Свєт-
лов, М.І. Хавронюк, В.М. Чхіквадзе 
та багато інших.

Постановка завдання. Метою 
статті є проведення аналізу форму-
вання та розвитку особливого виду 
відповідальності для військових на 
території сучасної України.

Результати дослідження. Для 
з’ясування соціальної зумовлено-
сті трансформації адміністративної 
відповідальності військовослужбов-
ців у дисциплінарну (трансформація 
адміністративної відповідальності вій-
ськовослужбовців у дисциплінарну 
й обмеження адміністративної відпо-
відальності військовослужбовців роз-
глядаються як однопорядкові явища), 
на наш погляд, потрібно також уста-
новити питання зародження та роз-
витку відповідальності такої категорії 
населення, як воїни, а згодом тран-
сформації їх у справжніх військових.

Відповідно до філософських під-
ходів «категорія можливості фіксує 
об’єктивну тенденцію розвитку існу-
ючих явищ, наявність умов їх виник-
нення або, як мінімум, відсутність 
обставин, що перешкоджають цьому 
виникненню» [1, с. 69–70]. У даному 
випадку можливість передбачає існу-
вання обмеження загальної відпові-
дальності військовослужбовців у різні 
періоди часу, а також у різних сус-
пільно-політичних формаціях.

Ретроспективний огляд показує, 
що для військовослужбовців завжди 
існував особливий порядок засто-
совування заходів відповідальності. 
Так, запорозькі козаки за вчинені 
ними провини підлягали владі їхнього 
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військового начальника – кошового 
отамана. Під час військових походів 
влада кошового була необмеженою, 
і він діяв як диктатор: «міг вики-
нути непокірного за борт човна або 
ж тягнути його, з мотузком на шиї, 
за важким обозом». Однією із причин 
існування суворих законів на Запо-
ріжжі була необхідність підтримання 
порядку у війську в умовах постій-
ного ведення війни [2, с. 138, 150].

За часів царської Росії, до складу 
якої входила більша частина терито-
рії сучасної України, була проведена 
диференціація відповідальності саме 
в адміністративній сфері для військо-
вих. У ст. 9 Статуту дисциплінарного 
1869 року передбачалося, що дисци-
плінарному стягненню підлягали не 
тільки проступки військовослужбов-
ців по службі, але й порушення гро-
мадського порядку та благочиння, що 
не тягнули віддання до суду [3, с. 78].

Лютнева революція 1917 року при-
звела до зламу старої системи законо-
давства. Чимало питань, пов’язаних 
із життєдіяльністю армії, перебували 
на стадії формування і не були вре-
гульовані. Питання про відповідаль-
ність військовослужбовців в Укра-
їнській Народній Республіці було 
відображено в артикулі 148 Проекту 
Основного державного закону УНР, 
підготовленого Урядовою комісією 
з вироблення Конституції Української 
держави. Згідно з цією нормою «вій-
ськові особи на час служби за зло-
чини та провини відповідають перед 
військовими судами на підставі поста-
нови окремого Військового Карного 
Статуту» [4, с. 147]. У Західно-Україн-
ській Народній Республіці військовос-
лужбовці українського походження 
(«жовніри української народності») 
підпорядковувались Українській Наці-
ональній Раді і наказам встановле-
ної нею військової влади [4, с. 94]. 
Пізніше, в добу Директорії передба-
чалося застосування дисциплінарних 
стягнень до військовослужбовців за 
службові порушення. В артикулі 10  
Дисциплінарного статуту, затвердже-

ного Головним отаманом С. Петлюрою 
7 грудня 1922 року, зазначалося, що 
«дисциплінарна кара накладається за 
такі малозначні службові провини або 
порушення дисципліни та військового 
порядку і пристойности, за які вій-
ськові, що допустилися їх, не підля-
гають притягненню до суду» [5, с. 5]. 
Проте в артикулі 107 цього ж ста-
туту встановлювалося, що «грошові 
пені, яких накладено на військових 
по справах цивільного управління, за 
порушення статутів скарбового управ-
ління або статутів громадського ладу 
та пристойности, стягаються на тих 
же підставах, як і з приватних осіб, 
за винятком випадків, коли ці грошові 
пені сполучені з особистою карою. 
В останньому разі цивільні установи 
обмежуються лише визначенням 
суми грошової пені, що належить 
стягти з винного, й повідомляють про 
це відповідне військове начальство 
для накладення на винного особистої 
кари і для стягнення з нього грошової 
пені» [5, с. 44].

Вперше після розвалу Російської 
імперії питання про адміністративну 
відповідальність військовослужбовців 
було згадано в Декреті ВЦВК і РНК 
РСФРР від 23 червня 1921 року «Про 
порядок накладення адміністратив-
них стягнень», де вказувалося, що 
за вчинення адміністративних про-
ступків військовослужбовцями у разі 
виконання службових обов’язків міс-
цева влада застосовує адміністративні 
стягнення через відповідного началь-
ника згідно зі статутом РСЧА [6].

На території радянської Укра-
їни актом, який регулював адміні-
стративну відповідальність військо-
вослужбовців, був Декрет ВУЦВК 
та РНК УСРР від 27 червня 1922 року 
«Про порядок видання обов’язкових 
постанов та про накладення за їх 
порушення стягнень в адміністратив-
ному порядку». Згідно із цим Декре-
том адміністративна відповідальність 
військовослужбовців перестала зале-
жати від виконання ними своїх служ-
бових обов’язків. Але постанова про 
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накладання стягнень на військовос-
лужбовця, який вчинив адміністра-
тивне правопорушення, спрямову-
валася до відповідного командира 
(начальника) [7].

Практично аналогічні положення 
були відображені в Положенні про 
видання місцевими виконкомами 
та Радами обов’язкових поста-
нов та про накладання за їх пору-
шення стягнень в адміністративному 
порядку, відповідно до якого у випадку 
вчинення військовослужбовцем адмі-
ністративного правопорушення про-
токол про це надсилався належному 
командирові (начальнику), який 
застосовував заходи дисциплінарного 
впливу за правилами дисциплінар-
ного статуту РСЧА [8].

Надалі розвиток законодавства про 
адміністративну відповідальність вій-
ськовослужбовців визначили два союз-
них закони. Стаття 229 Закону Союзу 
РСР «Про обов’язкову військову 
службу» 1928 року і стаття 262 закону 
Союзу РСР з аналогічною назвою 
1930 року закріпили існуюче до їх 
вступу в силу положення і встановили 
обов’язок командира повідомляти від-
повідний цивільний орган про накла-
дення стягнення [9; 10].

Дисциплінарний статут РСЧА 
1940 року знову, як це і вказувалося 
в Статуті дисциплінарному 1869 року, 
повернувся до поняття «громадський 
порядок». У ст. 16 цього норматив-
ного акта передбачалося: «Дисци-
плінарні стягнення накладаються за 
вчинені військовослужбовцями про-
ступки по службі або за порушення 
ними громадського порядку, якщо ці 
проступки не тягнуть за собою при-
тягнення винного до судової відпові-
дальності» [11].

Дисциплінарний статут Зброй-
них Сил СРСР 1946 року прямо не 
передбачав, що військовослужбовці 
за вчинення адміністративних пра-
вопорушень несуть дисциплінарну 
відповідальність. У ст. 18 статуту 
вказувалося: «За порушення військо-
вої дисципліни військовослужбовець 

має бути підданий дисциплінарному 
стягненню, якщо вчинений ним про-
ступок не тягне за собою віддання 
до суду» [12]. Однак на практиці, 
з введенням у дію цього норматив-
ного акта, повноваження щодо при-
тягнення військовослужбовців до 
відповідальності за вчинення адмі-
ністративних правопорушень у від-
повідних командирів (начальників) 
стали чи не найбільш широкими за 
весь радянський період.

Стаття 1 Дисциплінарного статуту 
1946 року встановлювала: «Військова 
дисципліна – це суворе і точне дотри-
мання всіма військовослужбовцями 
порядку і правил, встановлених зако-
нами і військовими статутами» [12]. 
Таким чином, до порушень військової 
дисципліни прирівнювалися будь-які 
порушення правил адміністратив-
но-правового характеру [13].

Важливим елементом у подальшому 
формуванні інституту адміністративної 
відповідальності загалом і військовос-
лужбовців зокрема стало прийняття 
21 червня 1961 року Указу Прези-
дії Верховної Ради Союзу РСР «Про 
подальше обмеження застосування 
штрафів, що накладаються в адміні-
стративному порядку», в ст. 9 якого 
передбачалося: «За проступки, що тяг-
нуть накладення штрафу в адміністра-
тивному порядку, військовослужбовці, 
а також особи рядового і начальниць-
кого складу органів Міністерства охо-
рони громадського порядку несуть 
відповідальність відповідно до дисци-
плінарних статутів» [14]. Це суттєво 
обмежило, якщо не сказати скасувало, 
можливість притягнення військовос-
лужбовців до адміністративної відпові-
дальності.

Крім того, ще в Дисциплінарному 
статуті 1960 року говорилося про 
те, що військовослужбовці несуть 
дисциплінарну відповідальність за 
порушення військової дисципліни 
і громадського порядку без будь-яких 
обмежень, наприклад таких, як при-
тягнення винного до суду [15, с. 17], 
про що вказувалося в Дисциплінар-
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ному статуті 1940 року. Аналогічні 
положення були викладені в Законі 
Союзу РСР «Про загальний військовий 
обов’язок» від 12 жовтня 1967 року 
[16], а потім – у Дисциплінарному 
статуті 1975 року [17, с. 474].

23 жовтня 1980 року Верхов-
ною Радою СРСР були прийняті 
Основи законодавства Союзу РСР 
і союзних республік про адміні-
стративні правопорушення [18]. 
Стаття 9 цього кодифікованого акта, 
а згодом і стаття 15 Кодексу Укра-
їнської РСР про адміністративні пра-
вопорушення (зараз ст. 15 КУпАП) 
встановлювали загальне правило, 
згідно з яким військовослужбовці 
несуть відповідальність за адміністра-
тивні правопорушення за дисциплі-
нарним статутом. Практично ці норми 
закріпили існуючий порядок. Навіть 
установлення переліку адміністра-
тивних правопорушень, за вчинення 
яких військовослужбовці могли (але 
не обов’язково) відповідати на загаль-
них підставах, частково відображало 
стан існуючої нормативної бази.

За часів СРСР Головне митне 
управління Міністерства зовнішньої 
торгівлі своїм листом від 21 червня 
1966 року за № 114-2/1193 роз’яс-
нило, що відповідно до статей 100, 
103 Митного кодексу СРСР предмети 
контрабанди могли конфісковуватися 
і у військовослужбовців.

Указом Президії Верховної Ради 
Української РСР від 29 червня 
1991 року, Законами України від 
23 грудня 1993 року і 5 жовтня 
1995 року дещо розширена адміні-
стративна відповідальність для вій-
ськовослужбовців. По-перше, знято 
заборону застосування до цієї кате-
горії осіб адміністративного штрафу 
і, по-друге, розширено перелік адмі-
ністративних правопорушень, за 
вчинення яких військовослужбовці 
можуть нести адміністративну відпо-
відальність на загальних підставах.

Висновки. Отже, на всіх етапах 
розвитку адміністративного і вій-
ськового права адміністративна від-

повідальність військовослужбовців 
мала обмежений характер, а точ-
ніше – завжди передбачалася мож-
ливість застосування дисциплінар-
них стягнень до цієї категорії осіб 
за вчинення ними адміністративних 
правопорушень. Відрізняється лише 
ступінь цього обмеження: для воєн-
ного часу або часу, коли збройні сили 
використовуються або плануються 
використовуватися у воєнних діях, 
характерним є зменшення переліку 
адміністративно караних провин, за 
вчинення яких військовослужбовці 
можуть нести загальну відповідаль-
ність.

Сфера юридичної відповідально-
сті взагалі та відповідальності вій-
ськовослужбовців зокрема завжди 
привертала увагу науковців та вій-
ськових, які зацікавлені й небайду-
жі до воєнної проблематики. Адже 
зазначена сфера є досить важли-
вою не лише у військовій галузі, а й 
в адміністративно-правовій.

Стаття присвячена встанов-
ленню історичних витоків до роз-
межування адміністративної та 
дисциплінарної відповідальності 
військовослужбовців. У ході нау-
кового дослідження було встанов-
лено, що перші зачатки виокрем-
лення відповідальності за свої 
проступки в окремий особливий 
вид відповідальності спостерігав-
ся ще у козаків, які на час війни 
«переходили» під владу кошового 
отамана. За часів царської Росії 
відповідальність військових тран-
сформувалась в адміністративну 
на загальних умовах, а вже з прихо-
дом радянської влади набула більш 
сучасного виду та була поділена на 
дисциплінарну та адміністратив-
ну (наприклад, порушення громад-
ського порядку не під час несення 
служби). Згодом дані положення 
було закріплено в Дисциплінар-
них статутах 1940 року, 1960 та 
1975 років, в яких говорилося про 
те, що військовослужбовці несуть 
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дисциплінарну відповідальність за 
порушення військової дисципліни і 
громадського порядку без будь-яких 
обмежень. Зі здобуттям Україною 
незалежності в 1991 році адміні-
стративна відповідальність для 
військовослужбовців була розшире-
на: знято заборону застосування 
адміністративного штрафу і роз-
ширено перелік адміністративних 
правопорушень, за вчинення яких 
військовослужбовці можуть нести 
адміністративну відповідальність 
на загальних підставах.

Ключові слова: відповідальність, 
адміністративна, дисциплінарна, вій-
ськові злочини, військовослужбовці, 
покарання, Дисциплінарний статут.

Kanduiev D. Historical aspects 
delineation of disciplinary and  
administrative liability of the  
servicemen on the territory 
of modern Ukraine

The sphere of legal responsibility 
in general and the responsibility of 
servicemen in particular has always 
attracted the attention of scientists 
and the military, who are interested 
and not indifferent to military issues. 
After all, this area is very important 
not only in the military field, but also 
in administrative and legal.

The article is devoted to 
the establishment of historical 
origins to the distinction between 
administrative and disciplinary 
responsibility of servicemen. In the 
course of scientific research, it was 
established that the first beginnings 
of the separation of responsibility 
for their misdeeds into a separate 
special type of responsibility was 
observed in the Cossacks, who during 
the war "passed" under the rule of 
the Kosh Ataman. During the reign 
of tsarist Russia, the responsibility 
of the military was transformed 
into administrative responsibility on 
general terms, and with the advent 
of Soviet power it acquired a more 
modern form and was divided into 

disciplinary and administrative (for 
example, violation of public order 
during service). These provisions 
were subsequently enshrined in 
the Disciplinary Statutes of 1940, 
1960 and 1975, which stated 
that servicemen were subject to 
disciplinary liability for breaches 
of military discipline and public 
order without any restrictions. 
Since Ukraine gained independence 
in 1991, administrative liability for 
servicemen has been expanded: the 
ban on administrative fines has been 
lifted and the list of administrative 
offenses for which servicemen may 
be held administratively liable on 
general grounds has been expanded.

Key words: responsibility, 
administrative, disciplinary, war crimes, 
servicemen, punishment, Disciplinary 
statute.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРИЗНАЧЕННЯ 
СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В ЦИВІЛЬНОМУ 
ТА ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Для судової експертизи харак-
терним є наявність певної процесу-
альної форми, що характеризується 
особливою підготовкою матеріалів 
до судової експертизи, процесуально 
визначеним порядком її призначення 
та проведення, що здійснюється 
з дотриманням спеціальних право-
вих вимог, висунутих процесуальним 
законодавством. Однак чинний проце-
суальний порядок призначення судо-
вої експертизи в цивільному та гос-
подарському провадженні не завжди 
дозволяє повною мірою використати 
всі потенційні можливості застосу-
вання даного засобу доказування, 
коли в цьому є практична необхід-
ність. Науковці, вказуючи на недо-
ліки правового регулювання порядку 
призначення судових експертиз чин-
ним процесуальним законодавством, 
а також практику його застосування 
загальними судами, зауважують, що 
проблема забезпечення ефективного 
механізму призначення та проведення 
судових експертиз становить особли-
вий інтерес не тільки для науковців, 
але й для юристів-практиків та екс-
пертів [1]. 

Погоджуючись із такою пози-
цією, підкреслимо, що вищенаведене 
зумовлює актуальність зазначеного 
питання як з погляду вдосконалення 

процесуального законодавства, так 
і з боку покращення існуючої судо-
вої практики. Крім того, в контексті 
проблематики дослідження одним із 
провідних є питання про призначення 
експертизи, оскільки від правильного 
його вирішення залежить своєчас-
ність та ефективність використання 
спеціальних знань у формі експер-
тизи в цивільному та господарському 
процесі. 

Аналізування чинного цивільного 
та господарського процесуального 
законодавства дозволило зробити 
висновок, що регламентований зако-
ном порядок призначення судової 
експертизи передбачає вирішення 
низки ключових питань щодо: підстав 
призначення експертизи; встанов-
лення предмета експертизи; визна-
чення кола питань для експерта; 
вибору експерта; процесуального 
оформлення призначення експер-
тизи тощо. Зауважимо, що зазначені 
питання тісно пов’язані між собою, 
і загальний порядок призначення екс-
пертизи неможливий без вирішення 
принаймні одного з них. Вбачається 
доцільним зупинитись на особливос-
тях окремих із них.

У лексичному розумінні термін «під-
стави» означає, серед іншого, обста-
вину, достатню для того, щоб викли-



45

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

кати будь-яке діяння [2, с. 334–335].  
Відповідно, визначити підставу при-
значення та проведення експертизи 
означає виявити такі обставини, які, 
з одного боку, свідчать про необ-
хідність застосування спеціального 
знання, а з іншого – мають норма-
тивне закріплення в процесуальному 
законодавстві. 

Внесення змін у процесуальне 
законодавство дещо змінило під-
стави призначення експертизи судом 
у цивільному та господарському про-
вадженні. Так, ст. 102 ЦПК України 
та ст. 99 ГПК України визначено, що 
суд призначає експертизу в справі за 
сукупності таких умов:

1) для з’ясування обставин, що 
мають значення для справи, необхідні 
спеціальні знання у сфері іншій, ніж 
право, без яких встановити відповідні 
обставини неможливо;

2) сторонами (стороною) не надані 
відповідні висновки експертів із цих 
самих питань або висновки експертів 
викликають сумніви щодо їх правиль-
ності (ч. 2. ст. 102 ЦПК) [3];

3) жодною стороною не наданий 
висновок експерта з цих самих питань 
або висновки експертів, надані сторо-
нами, викликають обґрунтовані сум-
ніви щодо їх правильності, або за 
клопотанням учасника справи, моти-
вованим неможливістю надати екс-
пертний висновок у строки, встанов-
лені для подання доказів, з причин, 
визнаних судом поважними, зокрема 
через неможливість отримання необ-
хідних для проведення експертизи 
матеріалів (ч. 2. ст. 99 ГПК) [4].

Як бачимо, законодавець у ГПК 
України більш конкретно визначає 
другу умову для призначення експер-
тизи, надаючи більше прав учасникам 
справи.

Перелік підстав для обов’язкового 
призначення експертизи врегульова-
ний статтею 105 ЦПК України, в якій 
вказано, що «призначення експертизи 
судом є обов’язковим у разі заяв-
лення клопотання про призначення 
експертизи обома сторонами. Крім 

того, призначення експертизи судом 
є обов’язковим також за клопотанням 
хоча б однієї зі сторін, якщо у справі 
необхідно встановити: характер 
і ступінь ушкодження здоров’я; пси-
хічний стан особи; вік особи, якщо 
про це немає відповідних документів 
і неможливо їх одержати» [3].

Однак таке визначення щодо під-
став призначення експертизи фор-
мує низку проблем, пов’язаних із 
застосуванням зазначених положень 
процесуальних Кодексів. Так, згідно 
з положеннями ст. 105 ЦПК України, 
експертиза може бути призначена 
судом тільки у випадку ініціювання 
її особою, яка бере участь у справі. 
У такій ситуації не зрозуміло, як 
має діяти суд у випадках, коли про-
ведення експертизи за законом 
є обов’язковим (наприклад, у справах 
про визначення батьківства, визнання 
особи недієздатною): або призна-
чати експертизу самостійно, або 
очікувати від сторін клопотання про 
призначення експертизи, передбаче-
ного ст. ст. 102, 105 ЦПК України. 
Проте процесуальне законодавство не 
зобов’язує сторони вчиняти подібні 
дії, тобто подавати клопотання 
про призначення експертизи, тому 
у випадку їхньої відмови від заяв-
лення відповідного клопотання втра-
чається сенс статті 105 ЦПК України.

Ж.В. Васильєва-Шаламова звертає 
увагу на те, що на практиці непооди-
нокими є випадки, коли суд із влас-
ної ініціативи призначає експертизу, 
навіть у тому випадку, коли не має 
права ініціювати її обов’язкове при-
значення. Так, наприклад, у справі 
за позовом К.В.Л. до ТОВ «Торговий 
дім ХХХ», Г.О.І. та ДПІ у Дніпров-
ському районі м. Києва про визнання 
недійсними установчих та реєстра-
ційних документів ТОВ «Торговий 
дім ХХХ» питання про призначення 
у справі судової почеркознавчої екс-
пертизи було винесено на розгляд за 
ініціативою суду, про що прямо вка-
зано в ухвалі суду від 25.09.05 р. про 
призначення такої експертизи [1].  



46

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2020/4

У даному випадку суд підштовхнув 
сторони до рішення про доцільність 
проведення експертизи. Інакше ка- 
жучи, суд фактично зініціював таку 
експертизу. 

У статті 298 ЦПК України уточ-
нюються положення статті 105 ЦПК 
України: обов’язковість призначення 
експертизи уточнюється тільки щодо 
однієї категорії справ, зокрема щодо 
встановлення психічного стану особи. 
Зі змісту цієї статті випливає, що суд 
за наявності достатніх даних про 
психічний розлад здоров’я фізичної 
особи призначає для встановлення її 
психічного стану судово-психіатричну 
експертизу, тобто це робить із влас-
ної ініціативи. Крім того, «у винятко-
вих випадках, коли особа, щодо якої 
відкрито провадження у справі про 
обмеження її в цивільній дієздатно-
сті чи визнання її недієздатною, явно 
ухиляється від проходження експер-
тизи, суд у судовому засіданні за 
участю лікаря-психіатра може поста-
новити ухвалу про примусове направ-
лення фізичної особи на судово-психі-
атричну експертизу» [3]. 

У результаті аналізу законодавства 
України про призначення експертизи 
виникає питання: чи може сторона 
заперечити проти призначення екс-
пертизи судом? Зауважимо, що згідно 
зі ст. 43 ЦПК України та ст. 42 ГПК 
України учасники справи мають 
право [3; 4]:

– ознайомлюватися з матеріалами 
справи, робити з них витяги, копії, 
одержувати копії судових рішень;

– подавати докази; брати участь 
у судових засіданнях, якщо інше не 
визначено законом; брати участь 
у дослідженні доказів; ставити 
питання іншим учасникам справи, 
а також свідкам, експертам, спеціа-
лістам;

– подавати заяви та клопотання, 
надавати пояснення суду, наводити 
свої доводи, міркування щодо питань, 
які виникають під час судового роз-
гляду, і заперечення проти заяв, кло-
потань, доводів і міркувань інших осіб;

– ознайомлюватися з протоколом 
судового засідання, записом фіксу-
вання судового засідання технічними 
засобами, робити з них копії, пода-
вати письмові зауваження з приводу 
їх неправильності чи неповноти;

– оскаржувати судові рішення 
у визначених законом випадках;

– користуватися іншими визначе-
ними законом процесуальними пра-
вами.

Таким чином, якщо одна сторона 
заявляє суду клопотання про призна-
чення експертизи, то інша має право 
заперечити проти нього, оскільки оби-
дві сторони мають рівні права щодо 
подання доказів та участі в дослі-
дженні доказів. Із цього випливає, що 
фактично законодавець позбавив суд 
повноважень щодо ініціювання при-
значення експертизи, закріпивши це 
право за сторонами, при цьому зали-
шивши право суду на власний розсуд 
постановляти ухвалу про задоволення 
клопотання, заявленого сторонами 
щодо проведення експертизи. 

На жаль, як у ст. ст. 103–104 ЦПК 
України, так і у ст. ст. 99–100 ГПК 
України відсутня норма стосовно того, 
що суд у своїй ухвалі зобов’язаний 
мотивувати як призначення експер-
тизи, так і відмову в її призначенні. 
Єдине, що визначено ст. 103 ЦПК 
України та ст. 99 ГПК України, – це 
те, що учасники справи мають право 
запропонувати суду питання, роз’яс-
нення яких, на їхню думку, потребує 
висновку експерта; у разі відхилення 
або зміни питань, запропонованих 
учасниками справи, суд зобов’язаний 
мотивувати таке відхилення або зміну 
[3; 4]. Однак на практиці ці поло-
ження процесуального законодавства 
часто ігнорується. 

Разом із тим на практиці необ-
хідність використання спеціальних 
знань виникає й під час вирішення 
інших питань. Так, наприклад, під 
час дослідження письмових дока-
зів суд має перевірити їх достовір-
ність, а у випадку оспорювання такої 
достовірності суд може перевірити 
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її шляхом допиту свідків, сторін або 
порівняння цих доказів з іншими 
письмовими доказами, а також при-
значити експертизу [5, с. 216]. 

Призначення судової експертизи – 
складний процес, який є результатом 
реалізації як повноважень суду, так 
й ініціативи осіб, які беруть участь 
у справі. Тому, визначаючи наявність 
або відсутність підстав для призна-
чення судової експертизи, суди не 
повинні ігнорувати позицію осіб, які 
беруть участь у справі. Для забез-
печення реалізації зазначеного поло-
ження, на переконання Ж.В. Васи-
льєвої-Шаламової, слід законодавчо 
закріпити обов’язок суду мотивовано 
відповідати на клопотання сторін як 
про призначення експертизи, так 
і про відмову в її призначенні [1].

Окремо підкреслимо, що під час 
розгляду цивільних справ суд має 
встановити такі факти, дані про які 
потребують спеціальних досліджень. 
До подібних фактів можна відне-
сти такі, що свідчать про характер 
захворювання особи або характер 
та ступінь ушкодження здоров’я, чи 
факт про усунення перешкод у корис-
туванні земельною ділянкою. При 
цьому суд, вирішуючи питання про 
доцільність призначення експертизи 
в цивільній справі чи під час вирі-
шення господарського спору, повинен 
ураховувати такі питання:

– по-перше, чи має значення для 
справи факт, який експерт має 
встановити. Необхідність призна-
чення експертизи щоразу випливає 
з матеріалів справи і, таким чином, 
має об’єктивний характер. Разом із 
тим обов’язкове призначення екс-
пертизи за клопотанням обох сторін, 
передбачене ЦПК України, на пере-
конання Ж.В. Васильєвої-Шаламової, 
є дещо невдалим. Сторони, не знаючи 
правил і особливостей призначення 
судових експертиз, можуть вимагати 
їх проведення й у тих випадках, коли 
дослідження не потрібне або взагалі 
неможливе. З огляду на це, на її пере-
конання, необхідно зобов’язати суд 

призначати експертизу в разі заяв-
лення клопотання про це обома сто-
ронами лише за умови, що факт, який 
експерт повинен встановити, має 
значення для справи і за відсутності 
обставин, що виключають можливість 
проведення такої експертизи [1];

– по-друге, чи не можна довести 
той чи інший факт іншими дока-
зами, зібраними у справі, оскільки 
проведення експертизи, як правило, 
ускладнює процес розгляду та вирі-
шення цивільної справи, потребує 
додаткових витрат часу та коштів, 
проведення додаткових процесу-
альних дій тощо. З огляду на це 
у випадку, якщо відсутні підстави 
для обов’язкового призначення екс-
пертизи, а певну обставину справи 
можна довести іншими доказами, 
доцільно використовувати останні;

– по-третє, які реальні мож-
ливості тієї чи іншої судової екс-
пертизи: як зазначає В.Г. Тіхіня, 
якщо факти, що є предметом дослі-
дження, не можуть бути встанов-
лені на даному рівні розвитку науки 
й техніки, то й призначення судової 
експертизи в такому випадку є недо-
цільним [6, с. 125–126]. У цілому 
погоджуючись із вказаною думкою, 
необхідно зауважити, що це стосу-
ється не тільки стану розвитку тієї 
чи іншої галузі знань, але й техніч-
них, фінансових, організаційних мож-
ливостей судових експертів у межах 
конкретної країни. Окреслене має 
й інший бік, оскільки недостатня 
поінформованість про наукові можли-
вості використання нових видів екс-
пертиз є однією з основних причин 
залишення без розгляду певних фак-
тів, які потрібно встановити в цивіль-
ному чи господарському провадженні.

Як зазначено в юридичній літера-
турі, чітке теоретичне формулювання 
поняття предмета експертизи набуває 
особливої актуальності, насамперед 
під час визначення предмета окремих 
видів експертиз, їх розмежування, 
визначення компетенції експертів 
різноманітних спеціальностей тощо 
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[7, с. 10]. Крім того, якщо врахову-
вати етимологію поняття «предмет» 
(в значенні предмет дослідження), 
зміст останнього можна розуміти так: 
«те, на чому зосереджується чиясь 
увага, на що спрямована чиясь діяль-
ність» [8, с. 357].

В юридичній доктрині поняття 
предмета експертизи вчені трактують 
по-різному. Окремі науковці ототож-
нюють предмет експертизи з колом 
питань для експерта, що мають бути 
вирішені на основі спеціальних знань 
[9, с. 189]. Однак з таким визначен-
ням навряд чи можна беззаперечно 
погодитись. Наприклад, Т.В. Сах-
нова зауважує, що питання експер-
тові становлять зміст експертного 
завдання і мають відображати пред-
мет експертизи [10, с. 156]. Поряд із 
цим Т.В. Авер’янова вказує, що коли 
йдеться про предмет дослідження, 
поняття предмету рівноцінно поняттю 
мети [11, с. 76]. Слід зауважити, що 
за експертного дослідження увага 
експерта та його діяльність спрямо-
вані не на питання суду самі по собі, 
а на досягнення однієї мети – з’ясу-
вання обставин справи за допомо-
гою спеціальних знань. З огляду на 
це заслуговує на увагу визначення 
предмета експертизи, сформульоване 
А.Р. Шляховим, коли дослідник пред-
метом експертизи називає своєрідні 
фактичні дані (факти, обставини), що 
встановлюються шляхом дослідження 
матеріалів справи [12, с. 7]. Цю думку 
слід підтримати разом з іншими нау-
ковцями [7, с. 10–12; 13, с. 19]. 

Однак, погоджуючись із цим 
визначенням, необхідно зробити 
певні уточнення. Зокрема, слід зазна-
чити, що під час проведення експер-
тизи експерт працює з конкретною 
інформацією, яка має бути достовірно 
встановленою на момент проведення 
дослідження, інакше кажучи, бути 
такою, що не викликає сумнівів, 
забезпечує достовірність висновку 
експерта та його доказове значення. 
У разі недотримання зазначених 
умов кінцевий результат експертизи, 

скоріш за все, буде мати ймовірний 
характер, що неприпустимо з точки 
зору його ролі в процесі доказування, 
оскільки не дозволяє його використо-
вувати як засіб доказування.

Крім того, експерт, досліджуючи 
конкретні факти, які були або є в дійс-
ності, чи фактичні дані (інформацію 
про такі факти), встановлює нові фак-
тичні дані, що стануть фактами тільки 
тоді, коли їх такими визнає суд. Факти 
або інформація про факти, які дослі-
джує експерт, є об’єктом експертизи, 
тобто тими засобами, за допомогою 
яких експерт вирішує свої завдання 
[11, с. 76], а предметом дослідження, 
його метою є встановлення нових 
фактичних даних, що мають значення 
для справи та потребують застосу-
вання спеціальних знань експерта. 
З огляду на це погоджуємось із пози-
цією Ж.В. Васильєвої-Шаламової, 
яка предметом експертизи пропонує 
визнати обставини, що мають зна-
чення для справи та потребують вста-
новлення із застосуванням спеціаль-
них знань експерта [14, с. 47]. 

Таким чином, встановлено, що 
призначення судової експертизи 
є складним процесом, який є резуль-
татом реалізації як повноважень 
суду, так й ініціативи осіб, які беруть 
участь у справі, і суди не мають 
права ігнорувати позицію учасників 
справи. Поряд із цим, вирішуючи 
питання про доцільність призна-
чення експертизи в цивільній справі 
чи під час вирішення господарського 
спору, суд повинен враховувати: 
чи має значення для справи факт, 
який експерт повинен встановити; 
чи не можна довести той чи інший 
факт іншими доказами, зібраними 
у справі; які реальні можливості 
тієї чи іншої судової експертизи, що 
є її предметом. Крім того, предметом 
експертизи запропоновано визнати 
обставини, що мають значення для 
справи та потребують своєчасного 
встановлення із застосуванням спе-
ціальних знань експерта у відповід-
ній галузі знань.
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У статті зауважено, що для 
судової експертизи притаманним 
є наявність певної процесуальної 
форми, яка характеризується осо-
бливою підготовкою матеріалів; 
процесуально визначеним порядком 
її призначення та проведення, що 
здійснюється з дотриманням спеці-
альних правових вимог, висунутих 
процесуальним законодавством. 
Крім того, в контексті проблема-
тики дослідження одним із про-
відних виділено питання про при-
значення експертизи, оскільки від 
правильного його вирішення зале-
жить своєчасність та ефектив-
ність використання спеціальних 
знань у формі експертизи в цивіль-
ному та господарському процесі. 
Аналізування чинного цивільного 
та господарського процесуального 
законодавства дозволило зроби-
ти висновок, що регламентований 
законом порядок призначення судо-
вої експертизи передбачає вирішен-
ня низки ключових питань щодо: 
підстав призначення експертизи; 
формування предмета експертизи; 
визначення кола питань для екс-
перта; вибору експерта; процесу-
ального оформлення призначення 
експертизи тощо. Встановлено, 
що призначення судової експер-
тизи є складним процесом, який є 
результатом реалізації як повно-
важень суду, так й ініціативи осіб, 
які беруть участь у справі, тому, 
визначаючи наявність або відсут-
ність підстав для призначення 
судової експертизи, суди не мають 
ігнорувати позицію осіб, які беруть 
участь у справі. Доведено, що суд, 
вирішуючи питання про доціль-
ність призначення експертизи в 
цивільній справі чи під час вирішен-
ня господарського спору, повинен 
враховувати: чи має значення для 
справи факт, який експерт пови-
нен встановити; чи не можна дове-
сти той чи інший факт іншими 
доказами, зібраними у справі; які 
реальні можливості тієї чи іншої 

судової експертизи, що є її пред-
метом. Автор предметом експер-
тизи пропонує визнати обставини, 
що мають значення для справи та 
потребують своєчасного встанов-
лення із застосуванням спеціаль-
них знань експерта у відповідній 
галузі знань. Також зазначено, що 
під час проведення експертизи екс-
перт працює з конкретною інфор-
мацією, що має бути достовірно 
встановленою на момент прове-
дення дослідження, тобто бути 
такою, що не викликає сумнівів, 
забезпечує достовірність висновку 
експерта, його доказове значення. 

Ключові слова: судова експер-
тиза, призначення, цивільне прова-
дження, господарське провадження, 
предмет експертизи, суд, учасники 
справи.

Vasiliev V. Some aspects of the  
appointment of forensic examina- 
tion in civil and commercial 
proceedings

The article notes that forensic 
examination is characterized by the 
presence of a certain procedural 
form, which is characterized by 
special preparation of materials; 
procedurally determined procedure for 
its appointment and conduct, which is 
carried out in compliance with special 
legal requirements set by procedural 
legislation. In addition, in the context 
of the study, one of the leading issues 
is the appointment of expertise, as 
its correct solution depends on the 
timeliness and effectiveness of the 
use of special knowledge in the form 
of expertise in civil and commercial 
proceedings. Analysis of the current 
civil and commercial procedural 
legislation allowed us to conclude 
that the statutory procedure for the 
appointment of a forensic examination 
provides for the solution of a number 
of key issues regarding: the grounds 
for the appointment of an expert 
examination; formation of the subject 
of examination; determination of the 
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range of questions of the expert; choice 
of expert; procedural registration of 
the appointment of examination, etc. 
It is established that the appointment 
of a forensic examination is a complex 
process, which is the result of the 
implementation of both the powers 
of the court and the initiative of 
persons involved in the case, so when 
determining the presence or absence 
of grounds for forensic examination, 
courts in the case. It is proved that 
the court, deciding on the expediency 
of appointing an expert in a civil case 
or in resolving a commercial dispute, 
must take into account: whether the 
fact that the expert must establish 
is relevant to the case; whether it is 
possible to prove this or that fact by 
other proofs collected in the case; what 
are the real possibilities of a forensic 
examination that is its subject. The 
author proposes to recognize the 
subject of the examination of the 
circumstances that are relevant to the 
case and require timely establishment 
using the special knowledge of 
the expert in the relevant field of 
knowledge. It is also noted that during 
the examination the expert works 
with specific information that must 
be reliably established at the time of 
the study, ie, be such that there is no 
doubt, ensures the reliability of the 
expert's opinion, its probative value.

Key words: forensic examination, 
appointment, civil proceedings, eco-
nomic proceedings, subject of examina-
tion, court, participants in the case.
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ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО 
В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

Ефективність державно-приват-
ного партнерства (далі – ДПП) під-
тверджується зарубіжною практикою 
та його впровадженням в Україні. 
До основних позитивних результатів 
реалізації концесійних проектів, які 
є основною формою реалізації ДПП, 
варто віднести залучення приват-
ного капіталу до інвестування в різні 
галузі економіки, охорони здоров’я, 
освіти, науки та культури, об’єднання 
державного та приватного майна, під-
приємницького досвіду, фінансових, 
кадрових ресурсів, забезпечення біль-
шої зайнятості населення.

Однак діяльність у сфері ДПП, що 
активізувалась із прийняттям спе-
ціального закону та низки підзакон-
них актів, якими були встановлені 
її форми, процедура та порядок при-
йняття концесійних проектів, у тому 
числі конкурсів та надання дозволів, 
через декілька років сповільнилась. 
Зазначена ситуація було проаналі-
зована вищим виконавчим органом 
влади та галузевими міністерствами, 
науковцями і провідними фахівцями. 
Безпосередня практика ДПП ще 
потребує подальшого аналізу й осмис-
лення, розробки пропозицій щодо її 
вдосконалення. 

Однією з провідних галузей народ-
ного господарства є енергетика, від її 
успішного функціонування залежить 
загальний розвиток економіки дер-
жави. Додаткове фінансування, впро-
вадження нових технологій та модер-
нізація енергетичної сфери необхідні 

як у традиційній підгалузі – ядерній 
енергетиці, так і в таких сучасних, як 
відновлювана енергетика, енергосер-
віс та ін. 

Проблематика ДПП розглядається 
науковцями в різних сферах суспіль-
ного життя. Зокрема, В. Дятлова, 
І. Петрик, О. Никифорук, Ю. Гусєв, 
Л. Чмирьова розглядають питання 
розрахунку та оцінки ефективності 
ДПП; О. Вінник, І. Милостива, 
О. Сімсон аналізують оптимальність 
нормативно-правового регулювання; 
у колі зору науковців знаходиться 
реалізація ДПП в інвестиційній сфері, 
зв’язку, автодорожньому господарстві 
та енергетичній галузі. Найбільша 
увага приділяється укладенню кон-
цесійних проектів у відновлюваній 
енергетиці (Н. Рязанова, Ю. Башин-
ська, П. Жук, В. Круглов), атомній 
енергетиці (А. Ахромкін), сфері енер-
госервісу (І. Самойленко). Варто від-
мітити одночасне, з розглядом стану 
ДПП, виявлення фахівцями упущень 
та недоліків, проблем здійснення 
ДПП, висловлення пропозицій щодо 
вдосконалення такої діяльності. 

Однак відсутнім є комплексне 
дослідження ДПП в енергетичній 
сфері, розробка шляхів усунення 
негативних явищ та підняття ефек-
тивності енергетичної галузі. 

Поняття ДПП, його ознаки, пра-
вові засади, принципи, форми здійс-
нення, сфери та об’єкти застосування, 
процедура і порядок оформлення 
співпраці між органами влади та  
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приватними партнерами, державна під-
тримка, державні гарантії, державний 
контроль встановлені Законом Укра-
їни «Про державно-приватне партнер-
ство» від 1.07.2010 р. № 2404-VI.

У законодавчому трактуванні ДПП 
є співробітництвом між державою 
Україна, Автономною Республікою 
Крим, територіальними громадами 
в особі відповідних державних орга-
нів, що згідно із Законом України 
«Про управління об’єктами держав-
ної власності» здійснюють управління 
такими об’єктами, органів місцевого 
самоврядування та юридичними осо-
бами, крім державних та комуналь-
них підприємств, установ, організацій 
(приватних партнерів), що здійсню-
ється на основі договору в порядку, 
встановленому Законом про держав-
но-приватне партнерство та іншими 
законодавчими актами, та відпові-
дає ознакам такого партнерства. До 
ознак ДПП належать: 1) створення 
та/або будівництво (нове будів-
ництво, реконструкція, реставра-
ція, капітальний ремонт та технічне 
переоснащення) об’єкта ДПП та/або 
управління (користування, експлуата-
ція, технічне обслуговування) таким 
об’єктом; 2) довготривалість відносин 
(від 5 до 50 років); 3) передача при-
ватному партнеру частини ризиків 
у процесі здійснення ДПП; 4) вне-
сення приватним партнером інвес-
тицій в об’єкт ДПП [1]. Спеціальним 
уповноваженим органом у сфері ДПП 
визначено Міністерство економічного 
розвитку та торгівлі України..

Враховуючи визначення ДПП 
у спеціальному Законі, науковці наво-
дять різні авторські дефініції, покла-
даючи в основу ті чи інші його істотні 
ознаки: виокремлюють договірний 
характер партнерства та його здійс-
нення в усіх сферах діяльності, пов’я-
заних з вирішенням завдань загаль-
нодержавного чи територіального 
розвитку, крім видів господарської 
діяльності, які згідно із законами 
України дозволяється здійснювати 
виключно державним підприємствам 

[2], вказують на спрямування такого 
партнерства – осягнення загаль-
них економічних цілей і вирішення 
актуальних соціально-економічних 
завдань [3], підкреслюють як його 
результат вигідну взаємодію між дер-
жавним та приватним партнерами 
шляхом об’єднання ресурсів і розпо-
ділу між ними винагороди та ризи-
ків з метою реалізації інвестиційно 
вигідних проектів [4], а також орга-
нізаційно-майновий характер, спрямо-
ваний на організацію та забезпечення 
виконання проектів пріоритетного 
публічного значення, реалізація яких 
вимагає об’єднання коштів, інших 
ресурсів носіїв публічних інтересів 
відповідного рівня та носіїв приват-
них бізнесових інтересів [5, с. 103].

Відповідно до спеціального Закону 
ДПП повинно здійснюватися також 
у таких сферах, як: виробництво 
транспортування і постачання тепла 
та розподіл і постачання природного 
газу; виробництво, розподілення 
та постачання електричної енергії; 
виробництво та впровадження енер-
гозберігаючих технологій, будівниц-
тво та капітальний ремонт житло-
вих будинків, повністю чи частково 
зруйнованих унаслідок бойових дій 
на території проведення антитерорис-
тичної операції. 

Аналіз нормативно-правових актів 
зі здійснення ДПП свідчить про те, 
що органи влади займаються в біль-
шості визначенням мети та завдань, 
контролю, нагляду, моніторингу за 
розробленням, прийняттям, виконан-
ням проектів, а приватний партнер 
вкладає свої фінанси, майно, сучасні 
технології, професійний досвід. Відмі-
тимо встановлення спеціальним Зако-
ном справедливого розподілу ризиків 
між обома партнерами, пов’язаних 
з виконанням договорів, укладених 
у рамках ДПП. Передача приватному 
партнеру об’єкта ДПП, у тому числі 
його подальша реконструкція, рестав-
рація, капітальний ремонт та технічне 
переоснащення, не зумовлює перехід 
права власності на цей об’єкт [1]. 



53

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

До основних результатів ДПП від-
несемо отримання певних переваг як 
у державному, так і у приватному 
секторі. До переваг держави здебіль-
шого відносять: підвищення бюджет-
ної і соціально-еколого-економічної 
ефективності реалізації партнерських 
проектів; залучення приватних інвес-
тицій для створення інноваційної 
інфраструктури, зниження ризиків 
у процесі здійснення великих інвести-
ційних проектів; забезпечення швид-
кого інфраструктурного розвитку 
і можливості надання послуг високої 
якості; використання професійного 
досвіду приватного партнера; зни-
ження витрат бюджету на реалізацію 
проектів. До переваг приватного сек-
тора належать: нові інвестиційні мож-
ливості і, відповідно, нові джерела 
доходу; протекціонізм із боку дер-
жави, її гарантії в інвестиційних про-
ектах та їх співфінансування; мож-
ливості отримання субсидій з метою 
довгострокового інвестування; пайова 
участь і, відповідно, пайова відпові-
дальність за реалізацію проекту ДПП; 
можливості діалогу з Урядом [6]. 

За даними центральних та місце-
вих органів виконавчої влади в Укра-
їні станом на 01.01.2020 р. на заса-
дах ДПП укладено 187 договорів, 
з яких реалізується 52 договори 
(34 договорів концесії, 16 догово-
рів про спільну діяльність, 2 – інші 
договори), 135 договорів не реалізу-
ється (4 договори – закінчено тер-
мін дії, 18 договорів – розірвано, 
113 договорів – не виконується). 
Тобто ефективність впровадження 
ДПП потрібно оцінювати не по 
кількості укладених проектів, а по 
кількості реалізованих. Матеріали 
Департаменту інвестицій та іннова-
цій Міністерства економіки, торгівлі 
та сільського господарства про здійс-
нення ДПП станом на 01.01.2020 р. 
в Україні показують, що найбільш 
ефективно виробництво електричної 
енергії за такими договорами здійс-
нюється в Миколаївській, Харків-
ській та Херсонській областях [7]. 

До результатів ефективного ДПП 
варто віднести запуск у 2015 р. 
у м. Малин (Житомирська область) 
першого в Україні проекту з питань 
енергоефективності. Цей проект 
передбачає використання відновлю-
ваного біопалива, пелет із соломи 
замість природного газу. У разі успіш-
ної реалізації проект продемонструє 
доцільність використання біопалива 
та залучення приватного сектора до 
вирішення нагальних енергетичних 
проблем в Україні.. Також у 2015 р. 
між територіальною громадою міста 
Остер в особі Остерської міської ради 
(Чернігівська область) та корпорації 
«Укратомприлад» у рамках здійснення 
ДПП укладено договір про спільну 
діяльність. За даними Чернігівської 
обласної державної адміністрації, про-
ект був успішно реалізований [4]. 

Найбільшим за масштабами проек-
том ДПП у сфері енергетики є при-
йнятий Кабінетом Міністрів України 
у 2015 р. проект «Енергетичний міст 
«Україна – Європейський Союз». Іні-
ціатором проекту став консорціум 
у складі: EDF Trading (Велика Бри-
танія), Westinghouse Electric Sweden 
(Швеція), Polerergia International 
(Люксембург). Розрахункова вар-
тість цього проекту – 243, 5 млн євро 
в цінах 2017 р. Його метою визначено 
створення умов для інтеграції об’єд-
наної енергетичної системи Укра-
їни до європейської енергосистеми 
ENTSO-E за рахунок забезпечення 
експорту електричної енергії з енерго-
блоку № 2 Хмельницької АЕС. Під час 
реалізації проекту буде підвищений 
рівень використання та збільшення 
потужності ядерних енергоблоків, 
у тому числі Південноукраїнської АЕС 
та Запорізької АЕС, створено умови 
та інструменти, необхідні для залу-
чення ДП «НАЕК Енергоатом» коштів 
для фінансування розвитку енергетич-
ної інфраструктури. Внаслідок реалі-
зації проекту планується розширити 
генеруючі потужності українських 
об’єктів ядерної енергетики та підви-
щення ефективності енергоблоків [8]. 
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За допомогою проектів ДПП 
здійснюється реконструкція різних 
об’єктів енергетики, розбудова енер-
гетичної інфраструктури, реалізація 
заходів з підвищення рівня енер-
гоефективності, прийняття енерго-
сервісних контрактів, стратегічне 
управління розвитком альтернативної 
енергетики. Однак позитивні резуль-
тати ДПП не враховуються належ-
ним чином державою, за даними 
центральних та місцевих органів 
виконавчої влади в Україні станом на 
01.01.2017 року на засадах ДПП реа-
лізувалось у сфері виробництва, роз-
поділення та постачання електричної 
енергії 5 проектів, що становить 2,7% 
від загальної кількості [9, с. 39]. 

У процесі реалізації ДПП в Україні 
виявилися недоліки, упущення, про-
блеми. Зокрема О. Карий, К. Процак, 
А. Мавріна називають недостатність 
співробітництва та довіри між парт-
нерами, складне і суперечливе зако-
нодавство у цій сфері, відсутність 
доступних фінансових ресурсів, недо-
статню фаховість публічного парт-
нера для підготовки відповідних про-
ектів [10, с. 39]. 

Чинниками низької активності 
використання форм ДПП Н. Михаль- 
чишин та Я. Левицька вважають пере-
оцінену економічну ефективність про-
ектів, непередбачення настання висо-
ких збитків, надмірне регулювання 
процесів ДПП із перевагою держав-
ного партнера, слабкий інфраструк-
турний розвиток, потребу в умінні 
управлінням великими компаніями, 
яким не завжди володіє приватний 
партнер, фінансування проектів через 
публічні закупівлі тощо [11, с. 34]. 

Проблеми чинного законодав-
ства з ДПП, на думку А. Нікітіна 
та І. Милостивої, полягають у: 1) від-
сутності чіткого розмежування про-
цедур ДПП та концесії, складність 
і довготривалість процедури укла-
дення договору; 2) не врегулювання 
законодавством процедури виділення 
земельних ділянок для реалізації ДПП;  
3) відсутність управління фіскаль-

ними та фінансовими ризиками пар-
терів; 4) неможливість заміни при-
ватного партнера у разі відсутності 
в останнього можливості виконати 
взяті на себе фінансові обов’язки;  
5) недосконалість механізму визна-
чення комерційних платежів [4]. 

М. Воробйова називає такі при-
чини невдач інвестиційних проектів 
ДПП: недосконалість відповідного 
законодавства, відсутність сформо-
ваного інституційного середовища 
та необхідного досвіду і навиків для 
реалізації проектів та гарантій із боку 
держави щодо виконання своїх фінан-
сових зобов’язань, наявність висо-
кого рівня корупції в органах влади, 
недостатню прозорість проектів ДПП 
та процедури укладення договорів 
та ін. [12]. 

Підтримуємо висновок І. Самой-
ленко про те, що в Україні механізм 
ДПП для стратегічного та економіч-
ного розвитку держави майже не заді-
яно, прийняті законодавчі акти щодо 
співробітництва публічного та приват-
ного секторів не сформували єдиного 
бачення та моделі організації цих вза-
ємовідношень [13, с. 55].

Водночас відмітимо, що позитив-
ним аспектом аналізу стану реалізації 
ДПП є не тільки з’ясування підстав 
та причин упущень, недоліків та про-
блем, а й водночас розроблення вказі-
вок та рекомендації щодо нових напря-
мів концесійних проектів та реалізації 
таких договорів. В. Круглов зазна-
чає на активне використання ДПП 
у відновлюваній енергетиці, проте для 
створення ринкових умов виробни-
цтва енергії з біопалива для приват-
ного сектора потрібно прийняття регі-
ональної програми організації мережі 
таких котелень, державна допомога 
місцевим органам влади в залученні 
інвесторів [14, с. 129]. Для успішної 
реалізації проекту «Енергетичний 
міст «Україна – Європейський Союз», 
вважає А. Ахромкін, регіональна 
енергетична політика повинна перед-
бачати заходи, спрямовані на вдо-
сконалення схем електричних мереж 
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і поліпшення технічного стану їхніх 
елементів [15, с. 89–90].

До актуальних проблем реалізації 
аналізованої практики віднесемо:

1) нормативно-правове забезпе-
чення ДПП (удосконалення проце-
дури та порядку прийняття концесій-
них проектів, а саме чітке визначення 
повноважень органів влади та місь-
кого самоврядування, які будуть заді-
яні до розроблення та реалізації таких 
проектів, контролю і подальшого моні-
торингу за їх виконанням, систему 
управління в цій сфері, встановлення 
правової відповідальності суб’єктів 
партнерства в разі невиконання своїх 
договірних обов’язків, а також меха-
нізму державних гарантій приватному 
сектору з метою відшкодування збит-
ків за угодами, повернення вкладених 
інвестицій у разі розірвання договору 
та ін.);

2) інституційне забезпечення ДПП 
(створення у ключових міністерствах 
впровадження ДПП робочих дієвих 
органів, відповідальних за загальний 
контроль і нагляд за реалізацією від-
повідних договірних зобов’язань дер-
жави та приватного сектору, в тому 
числі: організації перевірки проек-
тів щодо реальності їх виконання 
(вище вже було зазначено, що біль-
шість із укладених договорів не реа-
лізується), надання методологічної 
та методичної допомоги розробникам 
проектів під час їх аналізу, допомога 
приватному сектору в разі виник-
нення суперечностей з реалізації 
проектів тощо; 

3) кадрове забезпечення ДПП 
(організація в місцевих органах дер-
жавної влади та органах місцевого 
самоврядування курсів навчання 
й перепідготовки державних і муніци-
пальних службовців, зайнятих у сфері 
ДПП, з питань розробки та реалізації 
таких проектів із залученням про-
відних фахівців, науковців, а також 
практичних працівників);

4) фінансове забезпечення ДПП 
(залучення інвестиційних фондів 
та приватних фірм, міжнародних 

фінансових інститутів до такої діяль-
ності, встановлення на правовому 
рівні механізмів бюджетної під-
тримки та довгострокових бюджетних 
зобов’язань державних партнерів). 

Висновки. Аналіз реалізації ДПП 
в енергетичній галузі (ядерна енерге-
тика, відновлювана енергетика, енер-
госервіс) в Україні свідчать про вчас-
ність та доцільність впровадження 
такої практики. Однак стан розро-
блення та реалізації концесійних 
договорів є недостатньо ефективним, 
здійснюється повільними темпами. 
Потребує вдосконалення норматив-
но-правове, інституційне, кадрове, 
фінансове забезпечення ДПП.

Необхідна розробка Концепції 
стратегічного розвитку ДПП із зазна-
ченням: наявного стану такого парт-
нерства як загалом у державі, так 
і по окремих галузях та регіонах, із 
вказівками на упущення, недоліки 
та проблеми такої діяльності; основні 
засади, мету і завдання реалізації 
партнерства; правову базу, суб’єкт 
та об’єкт; пріоритетні напрями реалі-
зації, етапи та стадії, строки; фінан-
сове та економічне забезпечення кон-
цесійних проектів та інших договорів, 
а також фінансові гарантії з боку дер-
жави, очікувані результати.

У статті узагальнено реаліза-
цію державно-приватного парт-
нерства (ДПП) в Україні та 
енергетичній галузі, його вплив 
на підняття ефективності її роз-
витку. До основних позитивних 
результатів реалізації концесійних 
проектів, які є основною формою 
реалізації ДПП, віднесено залучен-
ня приватного капіталу до інвес-
тування в різні галузі економіки, 
охорони здоров’я, освіти, науки та 
культури, об’єднання державно-
го та приватного майна, підпри-
ємницького досвіду, фінансових, 
кадрових ресурсів, забезпечення 
більшої зайнятості населення. 
Проаналізовано сучасні підходи 
науковців щодо впровадження ДПП, 
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його недоліків, проблем та шляхів 
їх вирішення. Автор обґрунтував, 
що усунення підстав сповільнення 
впровадження ДПП буде сприяти 
підйому енергетичних показників в 
економіці держави. Основна мета 
статті – здійснити дослідження 
реального стану ДПП в енергетич-
ній сфері України, розроблення про-
позицій з удосконалення зазначеної 
діяльності. Об’єктом дослідження 
було вибрано окремі підгалузі енер-
гетики (ядерна енергетика, віднов-
лювана енергетика, енергосервіс), 
в яких реалізовувались концесійні 
проекти ДПП. Період дослідження 
становив 2000–2018 роки. З метою 
перевірки гіпотези дослідження 
застосовувались методи порівнян-
ня та аналізу встановлених зако-
нодавчих положень з ДПП та наяв-
ної реальної практики як загалом 
в Україні, так і в деяких регіонах. 
Встановлено, що в Україні механізм 
ДПП, незважаючи на прийняття 
значної кількості нормативно-пра-
вових актів та розроблення відпо-
відних проектів в енергетиці, май-
же не працює, наявні лише окремі 
досягнення в цій галузі. Отримані 
результати довели, що підняття 
ефективності енергетичної галузі 
в значній мірі залежить від рівня 
впровадження ДПП. Обґрунтовано 
необхідність прийняття Концеп-
ції стратегічного розвитку ДПП 
в Україні, в тому числі в енерге-
тиці, усунення суперечностей між 
загальним та спеціальним законо-
давством в енергетичній галузі, 
нормативно-правове, інституцій-
не забезпечення такого партнер-
ства, підвищення рівня фінансової 
допомоги та фінансових гарантій 
приватному сектору, підготовки 
кадрового потенціалу для реаліза-
ції відповідних концесійних проек-
тів.

Ключові слова: державно-при-
ватне партнерство, енергетична га-
лузь, законодавство, державна допо-
мога і підтримка, приватний сектор.

Manzhul I. The public-private 
partnership in the energy sector

The article summarizes the 
implementation of public-private 
partnership (PPP) both in Ukraine 
and in the energy sector, as well 
as its impact on improving the 
efficiency of its development. It also 
contains the modern approaches of 
scientists to the PPP implementation, 
its disadvantages, problems and 
the ways to solve them analysed. 
The author has grounded that the 
elimination of causes for slowing 
down the implementation of PPP 
would facilitate the rise of the energy 
performance in the state economy. The 
main purpose of the article is to study 
the real state of PPP in the energy 
sector of Ukraine and to develop 
proposals for improving this activity. 
The object of the study is separate 
subsectors of energy (nuclear energy, 
renewable energy, energy service), 
in which PPP concession projects 
were implemented. The study period 
was 2000–2018. Aiming to verify the 
hypothesis of the study, there were 
used the methods of comparison and 
analysis of established legal provisions 
of PPP and the existing real practice 
both generally in Ukraine and in 
some regions. It is established that in 
Ukraine the PPP mechanism, despite 
the adoption of a significant number 
of regulations and the development 
of relevant projects in the energy 
sector is almost non-existent, there 
are only some achievements in this 
area. The results proved that raising 
the efficiency of the energy sector 
largely depends on the level of PPP 
implementation. The necessity of 
adopting the Concept of strategic 
development of PPP in Ukraine, 
including in energy, elimination of 
contradictions between general and 
special legislation in energy sector, 
normative-legal, institutional support 
of such partnership, increase of 
level of financial aid and financial 
guarantees to private sector, 
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preparation of personnel potential for 
realization of relevant projects is also 
substantiated. 

Key words: publik-private partner-
ship, energy sector, legislation, sover-
eign assistance, private sector.
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СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
МИТНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Сучасний етап становлення Укра-
їни позначається посиленням загроз 
у різних сферах суспільного життя, 
у зв’язку із чим роль і значення наці-
ональної безпеки суттєво зростає. Як 
стан правової упорядкованості життя 
суспільства й держави, національна 
безпека є ключовим чинником самоз-
береження українського суспільства 
[1, с. 3], багатовимірним і багатоас-
пектним явищем державно / соціаль-
но-правової дійсності, структура якого 
зумовлена складністю будови суспіль-
ного життя, значною кількістю об’єк-
тів, які потребують безпечних умов. 
Виходячи зі змісту ст. ст. 1 і 3 Закону 
України «Про національну безпеку 
України», можливо виокремити такі 
складники національної безпеки, 
як: воєнна, державна, зовнішньопо-
літична, економічна, інформаційна, 
екологічна, кібербезпека тощо [2]. 
Про митну безпеку наразі не йдеться, 
однак як така вона знайшла своє 
закріплення в Митному кодексі Укра-
їни, згідно із ч. ч. 1–2 ст. 6 якого 
митна безпека – це стан захищено-
сті митних інтересів як національ-
них інтересів України, забезпечення 
та реалізація яких досягається шля-
хом здійснення митної справи [3].

Проблематика митної безпеки 
притягує науковий інтерес фахівців 
із різних галузей знань. З позицій 
юриспруденції її вивчали А.О. Бра-
чук, Т.І. Єфименко, О.І. Попівняк, 
Д.В. Пудрик, О.О. Разумова, 
В.Ю. Хомутиннік та інші, еконо-
міки – В.С. Альошкін, В.В. Даценко, 

О.В. Джумурат, Т.В. Калінеску, 
М.І. Кулєшина, М.М. Левко, В.П. Мар-
тинюк, О.О. Недобега, І.В. Новосад, 
П.В. Пашко, П.Я. Пісной, С.В. Шев-
чук та інші, державного управління – 
О.В. Комаров та інші. Окремі аспекти 
цієї проблеми у своїх дослідженнях 
розкрили Н.І. Гавловська, М.О. Губа, 
О.Є. Денисов, Є.В. Додін, Л.М. Доро-
феєва, Є.С. Жураківський, А.В. Іль-
їна, С.В. Козловський, О.В. Кома-
ров, О.В. Осадчук, Є.М. Рудніченко, 
І.П. Яковлєв та інші. Проте питання 
забезпечення митної безпеки не втра-
чає своєї актуальності, крім того, 
в доступних нам правничих наукових 
працях не повною мірою реалізовано 
потенціал системного підходу, а саме 
він дозволяє забезпечити комплек-
сність і повноту відповідного дослі-
дження. Цим зумовлена мета статті – 
екстраполювати обґрунтовану ними 
в попередніх працях ([4]) узагальнену 
систему забезпечення безпеки на 
феномен забезпечення митної безпеки 
й дослідити його як складне явище, 
цілісність закономірно розташова-
них і взаємопов’язаних цільового, 
об’єктного, суб’єктно-організаційного 
й результативного компонентів.

Системотвірним складником цієї, 
як і будь-якої іншої соціальної, сис-
теми є мета, з якою вона створюється. 
Останню вбачають у такому: досяг-
нення усталеної та передбачуваної 
роботи митної служби, достатнього 
рівня сприяння зовнішньоекономічній 
діяльності в нестабільних зовнішніх 
і внутрішніх умовах, забезпечення 
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зниження ризиків, а також виявлення 
та нейтралізація ризик-чинників, які 
безпосередньо впливають на стан 
реалізації митної справи й опосеред-
ковано – на зовнішньоекономічну 
діяльність (П.В. Пашко) [5, с. 11]; 
досягнення необхідного рівня надій-
ності митної системи [6, с. 42] тощо. 
Загалом цільову спрямованість сис-
теми забезпечення митної безпеки 
можливо розглядати в різних напрям-
ках і пов’язувати з: продуктивним 
функціонуванням митної системи, 
митної служби й митних органів; 
проведенням ефективної зовнішньо-
економічної діяльності; реалізацією 
економічних і безпосередньо митних 
інтересів і нівелюванням відповідних 
загроз і небезпек тощо.

Об’єктний компонент охоплює 
такі елементи, як:

1) предмет – митні інтереси, які 
є об’єктом загроз і на забезпечення 
безпеки яких і спрямована відповідна 
система; особливий складник націо-
нальних інтересів, що знаходить свій 
вияв у економічному, соціальному, 
політичному, екологічному й інших 
аспектах і реалізується в рамках 
здійснення митної справи;

2) суб’єкти / носії митних інтере-
сів і власники цінностей, які підляга-
ють захисту в рамках цієї системи – 
людина / громадянин, суспільство, 
держава / регіони;

3) загрози й небезпеки мит-
ним інтересам, які формуються як 
результат суперечностей у різних 
сферах життя та діяльності суспіль-
ства й держави, зокрема в політичній 
та економічній (зовнішньоекономіч-
ний), і охоплюють джерела й носіїв 
загроз, своєчасне виявлення та повне 
усунення яких є умовою досягнення 
митної безпеки як стану захищеності 
митних інтересів.

У рамках суб’єктно-організацій-
ного компонента системи забез-
печення митної безпеки можливо 
умовно виокремити два елементи: 
організаційно-інституційний – сукуп-
ність уповноважених суб’єктів, від-

повідним чином організованих, які 
беруть участь у формуванні й реа-
лізації митної політики; організацій-
но-функціональний – функції, компе-
тенції та повноваження цих суб’єктів. 
Сутність цього компоненту полягає 
не лише в управлінській, адміністра-
тивній діяльності митних органів, він 
охоплює особливу сферу суспільних 
відносин, що виникають у зв’язку 
з організацією, реалізацією, управ-
лінням державною митною справою. 
Такий підхід дозволяє охопити широ-
кий склад суб’єктів як інституцій-
них утворень із певною організацією 
та функціоналом, суб’єктів, котрі 
беруть участь у формуванні й реа-
лізації митної політики, здійснюють 
організаційну, виконавчо-розпорядчу 
діяльність щодо втілення державної 
митної політики, здійснення митної 
справи.

У найширшому розумінні до суб’єк-
тів забезпечення митної безпеки мож-
ливо віднести усіх суб’єктів митних 
правовідносин. І.А. Муравйова розу-
міє під ними фізичних та юридичних 
осіб приватного й публічного права, 
які потенційно або реально можуть 
виступати учасниками митних пра-
вовідносин, наділені певним обся-
гом правосуб’єктності, що визначає 
їх адміністративно-правовий статус 
[7, с. 4].

Насамперед до суб’єктів забез-
печенні митної безпеки ми віднесли 
органи публічної адміністрації, які 
відповідно до законодавства здій-
снюють владні управлінські функ-
ції з метою забезпечення реалізації 
публічного інтересу в галузі митної 
справи. Передусім це Верховна Рада 
України, адже виключно законами 
України, згідно із ч. 9 ст. 92 Консти-
туції України, визначаються засади 
зовнішніх зносин, зовнішньоеконо-
мічної діяльності, митної справи. До 
цих органів належить також Кабінет 
Міністрів України, який забезпечує 
проведення фінансової, цінової, інвес-
тиційної та податкової політики, роз-
робляє і здійснює загальнодержавні 
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програми економічного, науково-тех-
нічного, соціального й культурного 
розвитку України, організовує і забез-
печує здійснення зовнішньоекономіч-
ної діяльності, митної справи (ч. ч. 3, 
4, 8 ст. 116 Конституції України) [8].

Ця група суб’єктів охоплює 
і Міністерство фінансів України (Мін-
фін), обсяг повноважень і компетен-
цій якого визначено в Положенні про 
Міністерство фінансів України, згідно 
з п. 1 якого Мінфін – головний орган 
у системі центральних органів вико-
навчої влади, що забезпечує форму-
вання та реалізацію єдиної державної 
податкової, митної політики, держав-
ної політики у сфері боротьби з пра-
вопорушеннями під час застосування 
податкового й митного законодавства; 
відповідно до покладених на нього 
завдань здійснює нормативно-правове 
регулювання у фінансовій, бюджет-
ній, податковій, митній сферах, дер-
жавної політики у сфері боротьби 
з правопорушеннями під час застосу-
вання податкового й митного законо-
давства (ч. 5 п. 4) [9].

Через Міністра фінансів Кабінет 
Міністрів України спрямовує і коор-
динує діяльність Державної фіскаль-
ної служби України (далі – ДФС), 
яка також бере участь у формуванні 
державної політики у сфері держав-
ної митної справи, у сфері боротьби 
з правопорушеннями під час застосу-
вання митного законодавства, що від-
бувається шляхом внесення на роз-
гляд Міністра фінансів відповідних 
пропозицій. Водночас на вказаний 
центральний орган виконавчої влади 
покладено й реалізацію державної 
політики у сфері державної митної 
справи, у сфері боротьби з правопо-
рушеннями під час застосування мит-
ного законодавства. ДФС здійснює 
адміністрування податків і зборів, 
митних та інших платежів; має зна-
чний обсяг контрольних повноважень 
щодо дотримання податкового й мит-
ного законодавства, застосування 
заходів тарифного й нетарифного 
регулювання під час переміщення 

товарів через митний кордон Укра-
їни, проводить консультативну діяль-
ність тощо (підпункти 1, 2 п. 3, під-
пункт 4 п. 4, п. п. 5, 6, 16 Положення 
про Державну фіскальну службу 
України) [10].

Особливу роль серед суб’єктів 
забезпечення митної безпеки покли-
кана відгравати Державна митна 
служба України (далі – Держмит-
служба) – центральний орган вико-
навчої влади, діяльність якого, як 
і діяльність ДФС, спрямовується 
та координується Кабінетом Міні-
стрів України через Міністра фінан-
сів. Як і ДФС, Держмитслужба бере 
участь у формування державної 
митної політики шляхом внесення 
відповідних пропозицій на розгляд 
Міністра фінансів. Її пріоритетними 
завданнями є: забезпечення реа-
лізації державної митної політики, 
зокрема забезпечення митної безпеки 
й захисту митних інтересів України 
й створення сприятливих умов для 
розвитку зовнішньоекономічної діяль-
ності, збереження належного балансу 
між митним контролем і спрощенням 
законної торгівлі; забезпечення реа-
лізації державної політики у сфері 
боротьби з правопорушеннями під час 
застосування законодавства з питань 
державної митної справи, запобігання 
та протидії контрабанді, боротьба 
з порушеннями митних правил. Для 
організації та здійснення такої діяль-
ності Держмитслужба в межах своїх 
повноважень на основі й на виконання 
Конституції та законів України, актів 
Президента України й постанов Вер-
ховної Ради України, актів Кабінету 
Міністрів України й наказів Мінфіну 
видає накази організаційно-розпоряд-
чого характеру, організовує і контро-
лює їх виконання [11].

Здійснення митної справи поклада-
ється на територіальні митні органи – 
митниці й митні пости, призначення 
яких – створення умов, сприятливих 
для розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності, забезпечення безпеки 
суспільства, захист митних інтересів 
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України. Територіальні митні органи 
уповноважені: здійснювати митний 
контроль і виконувати митні фор-
мальності щодо товарів, транспортних 
засобів комерційного призначення, що 
переміщуються через митний кордон 
України; забезпечувати справляння 
митних платежів, контролювати пра-
вильність обчислення, своєчасність 
і повноту їх сплати, застосовувати 
заходи щодо їх примусового стяг-
нення; застосовувати заходи митно-та-
рифного й нетарифного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності, 
заходи щодо недопущення перемі-
щення через митний кордон України 
товарів, на які встановлені заборони 
й / або обмеження щодо такого пере-
міщення, а також товарів, які не від-
повідають вимогам якості й безпеки; 
здійснювати державний експортний 
контроль, контроль за дотриманням 
правил переміщення валютних цін-
ностей через митний кордон України; 
вживати заходи щодо запобігання 
переміщенню через митний кордон 
товарів із порушеннями охоронюва-
них законом прав інтелектуальної 
власності, недопущення переміщення 
через митний кордон контрафактних 
товарів; запобігати й протидіяти кон-
трабанді, порушенням митних правил 
на всій митній території України тощо 
(ст. ст. 543, 544 Митного кодексу 
України) [3].

Місія суб’єктно-організаційного 
компонента в системі забезпечення 
митної безпеки є надзвичайно важ-
ливою, адже ступінь досягнення 
мети функціонування усієї системи 
значною мірою залежить від того, 
на скільки буде реалізованим потен-
ціал саме цього компоненту. Умовою 
високого рівня його реалізованості 
є узгоджена діяльність, налагоджена 
взаємодія суб’єктів, уповноважених 
на застосування визначених законом 
заходів, засобів, методів, інструмен-
тів і механізмів забезпечення митної 
безпеки. Важливим водночас є ресур-
сне (фінансове, матеріально-технічне, 
кадрове, інформаційне тощо) забезпе-

чення їхньої діяльності, яке має бути 
необхідним і достатнім для реалізації 
ними своїх повноважень, адекватного 
реагування на загрози митним інте- 
ресам. Так, чисельність і кваліфікація 
працівників митних органів має відпо-
відати інтенсивності й складності екс-
портно-імпортних операцій.

Щодо узгодженої діяльності, то 
в положенні про Державну подат-
кову службу України й Державну 
митну службу України зазначено, що 
остання під час виконання покладе-
них на неї завдань взаємодіє з іншими 
органами виконавчої влади, консуль-
тативними, дорадчими й іншими 
допоміжними органами, органами 
місцевого самоврядування, громад-
ськими об’єднаннями, відповідними 
органами іноземних держав і міжна-
родних організацій і об’єднань, під-
приємствами, установами й організа-
ціями, всеукраїнськими об’єднаннями 
профспілок та організацій роботодав-
ців, зокрема шляхом обміну електро-
нними документами у визначеному 
законом порядку [11].

До суб’єктів забезпечення митної 
безпеки належать також спеціалі-
зовані заклади освіти й науково-до-
слідна установа митних органів, 
які можуть створюватися з метою 
підготовки, перепідготовки й підви-
щення кваліфікації фахівців із мит-
ної справи й проведення наукових 
досліджень у сфері забезпечення мит-
них інтересів України в системі цен-
трального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну митну полі-
тику (ч. 1 ст. 550 Митного кодексу  
України) [3].

Підсумовуючи питання суб’єк-
тів системи забезпечення митної 
безпеки, не можемо не погодитися 
з А.В. Рубаном у тому, що основним 
суб’єктом забезпечення національної 
безпеки, отже й митної як її скла-
дової частини, є держава. Саме на 
неї покладена організація, реалізація 
та гарантування таких заходів, як: 
прогнозування та запобігання випад-
ків настання та розвитку небезпек 
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і загроз природного й техногенного 
походження, їх виявлення та дослі-
дження, розкриття причин і законо-
мірностей їх виникнення, формування 
системи моніторингу, контролю, наг-
ляду, прогнозування, попередження 
та ліквідації; забезпечення реалізації 
загальнодержавних програм цільового 
й науково-технічного спрямування 
з проблем забезпечення національної 
безпеки [1, с. 10].

Правові заходи управлінського 
впливу на митну справу, закріплені 
в чинному законодавстві, в рамках 
суб’єктно-організаційного компонента 
системи забезпечення митної без-
пеки можливо систематизувати у дві 
групи: регулятивні й організаційні. 
Регулятивні мають не лише суто 
адміністративний, але й економічний 
характер і стосуються безпосередньо 
механізмів тарифного й нетарифного 
регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності й справляння митних пла-
тежів. Організаційні за своїм характе-
ром є переважно адміністративними 
й визначають порядок та умови: пере-
міщення товарів через митний кордон 
України, їх митний контроль і митне 
оформлення; здійснення відповідно до 
закону державного контролю нехар-
чової продукції в разі її ввезенні на 
митну територію України; запобігання 
та протидії контрабанді, боротьби 
з порушеннями митних правил, орга-
нізації та забезпечення діяльності 
митних органів та інших заходів, 
спрямованих на реалізацію держав-
ної митної політики. Слід зазначити, 
що особливістю як регулятивних, так 
і організаційних заходів правового 
регулювання митної безпеки в умо-
вах євроінтеграції України є широке 
впровадження митно-тарифних пре-
ференцій (пільг), а також спрощення 
митних процедур для тих суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності, які 
сумлінно виконують приписи законо-
давства.

Останнім за місцем, але не за зна-
ченням у системі забезпечення мит-
ної безпеки є результативний ком-

понент. Відповідний результат має 
корелювати з метою, саме тому як 
метою, так і результатом цієї системи 
доцільно визначити митну безпеку як 
стан захищеності митних інтересів. 
Досягнутий результат функціону-
вання системи забезпечення митної 
безпеки дозволяє встановити рівень її 
дієвості, ефективності, а також визна-
чити напрямки її удосконалення.

Слід акцентувати, що перелічені 
й схарактеризовані вище компоненти 
перебувають у тісних взаємозв’яз-
ках і взаємозалежностях і тільки в їх 
єдності й цілісності система здатна 
ефективно виконувати своє функціо-
нальне призначення – забезпечувати 
збалансованість митних інтересів 
особи, суспільства й держави шля-
хом моніторингу, виявлення та іден-
тифікації, запобігання та припинення, 
мінімізації та нейтралізації дії вну-
трішніх і зовнішніх загроз і небезпек.

Методологічний інструментарій 
системного підходу дозволяє розгля-
нути систему забезпечення митної 
безпеки як відкриту й динамічну, 
тобто таку, що реагує на зміни в зов-
нішньому середовищі, а її розвиток 
детермінується відповідними чинни-
ками. Особливі чинники, які вплива-
ють на визначення, окреслення кола 
митних інтересів. Фахівці з пробле-
матики справедливо підкреслюють, 
що митні інтереси не завжди одна-
кові, вони змінюються зі зміною умов 
існування країни, а також у зв’язку 
з поточним станом зовнішньоеконо-
мічних відносин, повнотою задово-
лення матеріальних потреб громадян, 
ступенем реалізації визначених стра-
тегічних орієнтирів соціально-еконо-
мічного розвитку й захисту культур-
ного й інформаційного середовища 
держави, станом зовнішньоекономіч-
ної та митної безпеки [6, с. 43, 45].  
Актуалізацію митної складової 
частини економічних і загалом націо-
нальних інтересів на сучасному етапі 
розвитку України А.Д. Войцещук 
та А.А. Вірковська пов’язують із дією 
чинників і викликів не тільки націо-
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нального, але й глобального харак- 
теру, зокрема з глобальною лібералі-
зацією міжнародної торгівлі й перео-
рієнтацією митної політики з фіскаль-
ної на регулювальну функцію, що 
передбачає гармонізацію митних 
процедур, спрощення тарифних умов 
переміщення товарів тощо [12, с. 119]. 
Завдання, які держава ставить перед 
митницею, зумовлюють пріоритетні 
функції останньої, якими є: захист 
інтересів національного виробника; 
захист суспільства, здоров’я та без-
пеки; сприяння розвитку торгівлі; 
здійснення антитерористичної діяль-
ності, нарешті, забезпечення усього 
ланцюжка постачання та рамкових 
стандартів безпеки [6, с. 53].

Слід зазначити, що зовнішні чин-
ники можуть впливати на систему 
забезпечення митної безпеки як пози-
тивно, стимулюючи її прогресивний 
розвиток, так і негативно, гальмуючи 
його. Залежно від цього їх можливо 
поділяти на конструктивні й деструк-
тивні / дестабілізаційні. До остан-
ніх відносять різні критичні ситуації 
(війни, стихійні лиха, страйки), три-
валі важкі економічні кризи, надзви-
чайні ситуації, різні, в тому числі 
діаметрально протилежні, економічні 
інтереси України й інших держав, 
обмежувальні й / або протекціо-
ністські дії окремих фінансових груп 
і країн тощо. Негативний вплив може 
здійснювати й недосконале законо-
давство, нормативно-правові основи 
діяльності митних органів. Суттєвий 
вплив державної митної політики 
як сукупності принципів і напрямів 
діяльності держави в цій сфері, істот-
ний вплив на яку здійснює європей-
ська інтеграція нашої держави.

У результаті проведеного дослі-
дження ми дійшли таких висновків. 
Система забезпечення митної без-
пеки – єдність, цілісність закономірно 
розташованих і взаємопов’язаних 
цільового, об’єктного, суб’єктно-ор-
ганізаційного й результативного ком-
понентів. Системотвірним складни-
ком цієї системи є мета – реалізація 

економічних і безпосередньо митних 
інтересів і нівелювання відповідних 
загроз і небезпек. Елементами об’єк-
тного компонента є: предмет – митні 
інтереси; суб’єкти / носії митних 
інтересів; загрози й небезпеки мит-
ним інтересам, які охоплюють дже-
рела й носіїв загроз. Суб’єктно-ор-
ганізаційний компонент охоплює 
організаційно-інституційний та орга-
нізаційно-функціональний елементи. 
Досягнутий результат функціону-
вання системи забезпечення митної 
безпеки має корелювати з метою 
та дозволяє встановити рівень діє-
вості, ефективності всіє системи 
й визначити напрямки її удоскона-
лення. Система забезпечення митної 
безпеки є відкритою та динамічною, 
тобто реагує на зміни в зовнішньому 
середовищі, а її розвиток детерміну-
ється відповідними чинниками.

У статті забезпечення мит-
ної безпеки досліджено як складне 
явище на основі системного підхо-
ду. Систему забезпечення митної 
безпеки розглянуто як єдність, 
цілісність таких закономірно роз-
ташованих і взаємопов’язаних 
компонентів, як цільовий, об’єк-
тний, суб’єктно-організаційний, 
результативний. Цільовий ком-
понент представлено метою, з 
якою створюється ця система, 
а саме: реалізація економічних  
і безпосередньо митних інтересів 
і нівелювання відповідних загроз 
і небезпек. Об’єктний компонент 
схарактеризовано як сукупність 
таких елементів: предмет – митні 
інтереси (об’єкт загроз, на забез-
печення безпеки яких і спрямована 
відповідна система); суб’єкти / 
носії митних інтересів (людина / 
громадянин, суспільство, держа-
ва / регіони); загрози й небезпеки 
митним інтересам, які охоплюють 
джерела й носіїв загроз, своєчасне 
виявлення та повне усунення яких 
є умовою досягнення митної безпе-
ки як стану захищеності митних 
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інтересів. У рамках суб’єктно-ор-
ганізаційного компонента систе-
ми забезпечення митної безпеки 
умовно виокремлено два елемен-
ти: організаційно-інституційний 
(сукупність певним чином органі-
зованих суб’єктів, уповноважених 
брати участь у формуванні й реа-
лізації митної політики); органі-
заційно-функціональний (функції, 
компетенції та повноваження цих 
суб’єктів). Правові заходи управ-
лінського впливу на митну справу 
в рамках суб’єктно-організаційного 
компонента системи забезпечення 
митної безпеки систематизовано у 
дві групи: регулятивні й організа-
ційні. Акцентовано, що досягнутий 
результат функціонування систе-
ми забезпечення митної безпеки 
має корелювати з метою, що доз-
воляє встановити рівень дієвості 
системи й визначити напрямки її 
удосконалення. Систему забезпе-
чення митної безпеки в Україні 
презентовано як відкриту й дина-
мічну, розвиток якої детерміну-
ється визначеними чинниками.

Ключові слова: система, митна 
безпека, митні інтереси, загрози  
й небезпеки митним інтересам, 
суб’єкти забезпечення митної безпеки, 
заходів правового регулювання митної 
безпеки.

Riabovol L. System software 
customs security in Ukraine

Software customs security in the 
article is investigated as a complex 
phenomenon based on a systematic 
approach. The system software of 
customs security is considered as 
the unity, integrity of such naturally 
interconnected components, as: 
target, object, subject-organizational, 
effective. The target component is 
represented by the goal, for which 
this system is created, namely – 
realization of economic and directly 
customs interests and leveling of the 
corresponding threats and dangers. The 
object component is characterized as a 

set of the following elements: subject – 
customs interests (object of threats, 
the security of which is aimed at the 
relevant system); subjects / holders 
of customs interests (person / citizen, 
society, state / regions); threats 
and dangers to customs interests, 
which include sources and carriers of 
threats, timely detection and complete 
elimination of which are a condition 
for achieving customs security as a 
state of protection of customs interests. 
Within the subject-organizational 
component of the customs security 
system, two elements are conditionally 
distinguished: organizational-
institutional (a set of organized 
entities authorized to participate in 
the formation and implementation of 
customs policy); organizational and 
functional (functions, competencies 
and powers of these entities). 
Legal measures of administrative 
influence on customs within the 
subject-organizational component 
of the customs security system 
are systematized into two groups: 
regulatory and organizational. It is 
emphasized that the achieved result 
of the functioning of the customs 
security system should be correlated 
with the goal, that allows to establish 
the level of efficiency of the system 
and to determine the directions of its 
improvement. The system software of 
customs security is presented as open 
and dynamic, the development of 
which is determined by certain factors.

Key words: system, customs 
security, customs interests, threats and 
dangers to customs interests, subjects 
of customs security, measures of legal 
regulation of customs security.
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Актуальність теми зумовлена необ-
хідністю побудови валідної наукової 
моделі дослідження кібербезпеки. 
У практичному руслі це дозволить 
правильно розуміти природу даного 
явища, а також формувати адекватні 
прогнозні моделі для будови організа-
ційно-функціональної структури наці-
ональної системи кібербезпеки.

Отже, мета статті – розглянути 
евристичні можливості кібернетич-
ного, системного та матричного під-
ходів як методологічних інструментів 
дослідження кібербезпекової полі-
тики.

Кібернетика (від грецьк. мис-
тецтво управління) – наука про 
загальні закони отримання, збере-
ження, передання і розповсюдження 
інформації в складних управляючих 
системах. При цьому під управляю-
чими системами розуміються не лише 
технічні, а й будь-які біологічні й соці-
альні системи. Прикладами складних 
управляючих систем є нервові сис-
теми живих організмів, в особливості 
людини, а також апарат управління 
в суспільстві [1, с. 440].

Норберт Вінер визначив кіберне-
тику як науку про управління і зв’язки 
у тварині й машині [2]. Людське сус-
пільство випало в цьому визначенні. 
Розуміючи цей недолік, Н. Вінер 
опублікував у 1954 році нову книгу 
«Кібернетика і суспільство». Для цих 
книжок Вінера є характерним оповід-
ний підхід, автор описує власні думки 
і враження у зв’язку з деякими дослі-

дженнями, які виконувалися ним і його 
колегами в галузі теорії випадкових 
процесів і фізіології нервової системи. 
Фактично вона не містить послідов-
ного викладу методів нової науки та її 
результатів. Більш систематично суть 
кібернетики у 1956 році виклав англій-
ський вчений У.-Р. Ешбі [3].

Загалом, для розвитку кібернетики 
у США і Західній Європі, особливо 
попервах, було характерним захо-
плення її філософськими аспектами. 
Водночас розгортання використання 
цифрових обчислювальних машин 
у 50-х рр. ХХ століття і автоматизо-
ваних систем управління потребувало 
створення наукових основ проекту-
вання таких машин і систем. 

Кібернетичний підхід, на думку 
окремих дослідників, виступає част-
ково науковим методом дослідження. 
Однак якщо продивитись роки такого 
ставлення та зіставити з періодиза-
цією розвитку науки кібернетики, 
то можна чітко простежити, що така 
тенденція якраз припадає на дру-
гий період розвитку кібернетики – 
60 роки ХХ століття, коли наука ще 
перебувала в стадії ствердження 
і розповсюдження, у той час, коли ще 
точилися жваві дискусії щодо необ-
хідності взагалі її існування. Адже 
починаючи із 70-х років, коли кібер-
нетика вже остаточно уконститую-
валась як окрема наука, такий підхід 
уже не виглядав беззаперечним.

Наприкінці 1990-х років остаточно 
унормувалася позиція, згідно з якою 
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кібернетика вже повністю охоплю-
вала не лише теорію цифрових обчис-
лювальних машин, а чисельні засто-
сування в різноманітних областях, 
починаючи з автоматизації обробки 
наукових даних, до управління вели-
кими економічними та соціальними 
системами.

Таким чином, можна виділити 
три компоненти кібернетики: тео-
ретична кібернетика – досліджує 
філософські й математичні проблеми 
кібернетики; технічна кіберне-
тика – досліджує принципи розро-
блення технічних систем, фактично 
будови кіберпростору; прикладна 
кібернетика – досліджує можливо-
сті використання ідей, методів і тех-
нічних засобів кібернетики для вирі-
шення практичних завдань у різних 
сферах життєдіяльності людини.

Фактично елементарна схема 
управління слугує прообразом самоо-
рганізації штучного інтелекту: інфор-
мація передається від суб’єкта управ-
ління до об’єкта каналами прямого 
зв’язку; каналами зворотного зв’язку 
отримується інформація від об’єкта 
управління до суб’єкта; на підставі 
отриманої інформації відбувається 
корегування і корекція алгоритму 
управління.

Можливість накопичення інформа-
ції в управляючих системах і здійс-
нення складних її перетворень, що 
було реалізовано зі створенням 
ЦОМ, зумовила можливість форму-
вати й успішно вирішувати завдання 
не лише фізичної, а й розумової діяль-
ності людини. Теоретична база кібер-
нетики почала збагачуватись через 
множення дискретних форм уявлення 
інформації.

Завдання теоретичної кіберне-
тики – створення наукового апарату 
і методу досліджень, який є придат-
ним для вивчення широких класів 
систем управління незалежно від їх 
конкретної природи [1, с. 441].

Отже, теорія інформації, яка 
вивчає кількісну міру інформації, 
є одним із наукових напрямів, які уві-

брала в себе теоретична кібернетика. 
Так само як теорія кодування і тео-
рія алгоритмів, які вивчають подання 
дискретної інформації у вигляді послі-
довностей і перетворення таких послі-
довностей відповідно.

Саме в межах кібернетики були 
вперше досліджені гібридні системи, 
і, відповідно, на основі кібернетики 
було розроблено алгоритм ведення 
гібридної війни, методологічною 
базою якого виступили: теорія випад-
кових процесів; теорія ігор; теорія ста-
тистичних рішень; методи вирішення 
складних екстремальних завдань 
(лінійне, стохастичне та динамічне 
програмування); теорія графів; теорія 
струн; теорія систем, що самооргані-
зуються (синергетика).

За допомогою даних теорій стає 
можливим наблизитися до розкриття 
закономірностей накопичення і пере-
творення інформації в мозку людини.

Важливим методологічним інстру-
ментарієм виступає експеримент 
і комп’ютерне моделювання.

Отже, наявність специфічного 
предмета дослідження формує осо-
бливі нові методи дослідження, які 
знаходять своє застосування і в інших 
науках незалежно від специфіки 
об’єктів, що вивчаються.

Ще на зорі уконституювання 
кібернетики дослідники намагалися 
знайти відповідь стосовно меж роз-
витку штучного інтелекту. Таких 
меж принципово не існує. Найбільш 
складними завданнями для штучного 
інтелекту буде здатність:

– самостійно ставити собі завдання, 
виробляти таймінг їх реалізації, 
здійснювати пріоритезацію завдань 
з метою досягнення загальних цілей 
системи;

– встановлювати загальні цілі роз-
витку всього виду кіборгів;

– оцінювати отримані результати 
і рішення з метою вдосконалення сис-
теми управління.

Розвиток кібернетики розвіяв 
побоювання Н. Вінера стосовно того, 
що зі збільшенням інформаційних 
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потоків прямо пропорційно зроста-
тиме і можливість учинення помилок 
ЦОМ [2; 4]. Надійність кібернетич-
них систем спирається не стільки на 
зростаючу надійність їхніх елементів, 
а й на можливість побудови невизна-
ченої кількості надійних систем із 
ненадійних елементів.

Кібернетика, будучи комплексною 
наукою, створює значні можливості 
для дослідження кібернетичного про-
стору з метою проактивного форму-
вання алгоритмів соціального управ-
ління.

Якщо з позиції тектології кіберпро-
стір виступає симулякром реальності, 
то з позицій кібернетики кіберпростір 
не є відображенням або симулякром 
реального простору – він унормову-
ється як самостійний простір. Від-
повідно, говорити про необхідність 
розроблення правового регулювання 
суспільних відносин у кіберпросторі 
можна лише за таких умов, коли 
буде досить точно й однозначно усві-
домлена максима: ефективність 
регулювання базуватиметься на 
прогностичних моделях розвитку 
кіберпростору в майбутньому.

Тобто ми маємо регулювати 
та формувати правовий меха-
нізм, виходячи не з потреб сього-
дення, а з потреб майбутнього. 
Відповідно, поки право виконува-
тиме свою інструментальну функцію, 
то саме тоді й настане це майбуття. 
Якщо ж регулювати і формувати пра-
вову базу стосовно тих відносин, що 
існують зараз, то за такого випадку 
функції держави будуть нівельовані, 
а право перетвориться не на регуля-
тор суспільних відносин, а на фактор 
констатації таких відносин.

Більш того, з урахуванням тенден-
цій кіборгізації механізм правового 
регулювання за даного випадку напе-
ред створить умови для рівноправ-
ного симбіотичного співіснування 
кіборгів, штучного інтелекту та живої 
людини. Тому розвиток даних суб’єк-
тів гібридних відносин уже буде напе-
ред передбачений у законодавстві 

й визначений. Якщо ж упустити цей 
момент, то стрімкий розвиток робо-
тотехніки та самовідтворення штуч-
ного інтелекту, його експоненційний 
розвиток може призвести до того, що 
нам не вдасться створити ті правила, 
які штучний інтелект сприйме як при-
йнятні для себе.

Формування проактивної право-
вої бази з передбаченням уже зараз 
майбутніх тенденцій сприятиме 
правильному входженню кіборгів  
(та інших нових гібридних суб’єктів 
соціальних відносин) у наше суспіль-
ство, розумінню того, що люди зали-
шаються суб’єктами управління, вод-
ночас самі люди створюють правила 
життя як собі, так і тим кіборгам, які 
будуть співіснувати з ними в реаль-
ному світі – інтегрованому світі 
homo sapiens і homo cyberus. Дрони 
й автопілоти, роботи, які патрулюють 
вулиці та хайвеї в Абу Дабі в ОАЕ, 
вже є самостійними в ухваленні окре-
мих рішень. Якщо вони знатимуть 
правила, нестимуть відповідальність 
за недотримання тих чи інших пра-
вил на рівні з людиною, це наперед 
створить статус-кво людей і кіборгів, 
надасть можливість залишити людині 
ініціативу в управлінні розвитком.

Зважаючи на недолік інформа-
ції про соціальні системи, а також 
подекуди практичну неможливість 
проведення натурних експериментів 
у різноманітних сферах життєдіяль-
ності, створюють евристичні моделі, 
в яких відтворюються гіпотези про 
структуру і функції системи з вико-
ристанням наявної інформації і запо-
вненням її прогалин за рахунок при-
пущень. Евристичні моделі корисні 
для перевірки гіпотез, планування 
експериментів і управління системою.

За характером блок-схем моделі 
можна умовно поділити на феномено-
логічні та структурні [1, с. 447–448].

Феноменологічні (функціональні)  
моделі відображають часові та при-
чинно-наслідкові відношення між дис-
кретними явищами, що характеризу-
ють функцію системи без урахування 
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її структури. Можливими є моделі 
різної складності: моделі, що відобра-
жають залежності дискретних входів 
і виходів цілої системи, що розгляда-
ється як чорний ящик, та ієрархічні 
моделі, в яких представлені не лише 
загальні для системи входи і виходи, 
а й дискретні функції внутрішніх під-
систем, які в разі інтеграції визна-
чають цілісну поведінку. Деталіза-
ція функцій, виділення декількох 
рівнів, розчленування енергетичних 
та інформаційних потоків, прив’язка 
до внутрішніх структурних елементів, 
уведення імовірнісних оцінок і зво-
ротних зв’язків хоча певним чином 
і ускладнює моделі даного типу,  
втім наближає до розкриття сутності 
системи.

Структурні моделі – будуються 
на базі внутрішньої структури сис-
теми і відображають один або декілька 
ієрархічних рівнів (елементи, підсис-
теми, зв’язки). До структури прив’я-
зуються безперервні й дискретні 
зміни часткових функцій, з яких 
розраховуються сумарні функції сис-
теми як цілого. Модель являє собою 
пласку або просторову мережу, що 
відображає робочі й управляючі еле-
менти системи. Структурні моделі 
краще придатні для вираження сут-
ності систем, однак складність розра-
хунків не дозволяє починати моделю-
вання з низьких структурних рівнів 
і змушує обмежуватися відображен-
ням окремих підсистем і приватних  
функцій.

Алгоритм застосування кіберне-
тичного підходу можна подати через 
послідовне визначення його елемен-
тів [1, с. 447].

Визначення мети управління. 
Вона виражається моделями висхід-
ного, проміжного і кінцевого стану 
системи. Мету встановлює людина, 
а кількісні динамічні моделі одного 
з типів записуються до пам’яті 
комп’ютера або виражаються анало-
говою моделлю. Ці моделі дозволяють 
прогнозувати природні зміни системи 
за різних висхідних умов.

Перерахування засобів управ-
ління з програмами їх впливу на 
елементи системи. Наприклад, 
перелік засобів фізичного впливу на 
порушника правопорядку із зазна-
ченням механізму дії у вигляді зміни 
поведінки на правомірну.

Складання алгоритму управ-
ління. Розрахунок за моделюю зміни 
системи в часі за різних управляючих 
впливів і вибір оптимальної стратегії 
і тактик управління для досягнення 
мети. Прийняття рішення й уточнення 
програми управління. Наприклад, 
вибір методів впливу під час масових 
заворушень за критеріями ефектив-
ності залежно від висхідного стану 
заворушень, загальної оперативної 
обстановки в місті події і програма 
послідовності застосування засобів.

Контроль виконання програми 
управління. Він передбачає систему 
зворотних зв’язків, оцінку стану сис-
теми на проміжних стадіях і корек-
цію управляючих впливів залежно від 
ефекту управління. Це є ключовим 
моментом, оскільки можливі лише 
ймовірнісні моделі, що не дозволяють 
однозначно передбачити її реакції на 
управління.

Важливого значення набуває 
застосування системного підходу, 
за якого уможливлюється розгля-
нути предмет дослідження як певну 
систему, що складається із сукуп-
ності елементів та зв’язків між ними, 
які у своїй органічній єдності утворю-
ють нову якість.

Застосування даного підходу зна-
ходить своє відображення в числен-
них дослідженнях. Зокрема, його 
активно використано в роботах 
В.А. Ліпкана, який запропонував роз-
глядати систематизацію інформацій-
ного законодавства як систему, що 
складається з таких органічно поєд-
наних елементів, як інкорпорація, 
консолідація та кодифікація [5; 6; 7], 
а інформаційну політику держави – 
як складну систему, що пов’язує між 
собою однорідні суспільні відносини 
у сфері інформації [8; 9].
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Даний метод також заходить своє 
відображення в роботах В.С. Цим-
балюка стосовно формування теоре-
тично-правових засад щодо предмета, 
методу та системи інформаційного 
права як основи формування теорії 
кодифікації законодавства про інфор-
мацію, а також щодо формування сис-
теми галузевого законодавства Укра-
їни стосовно інформації [10; 11].

З використанням методології сис- 
темного підходу досліджувалися ста-
тичні, динамічні, структурні компо-
ненти, онтогенетичні зв’язки та вла-
стивості кібернетичних відносин, їхні 
внутрішні та зовнішні вияви, а також 
рівень інформаційної взаємодії 
з інформаційним середовищем.

До основних методологічних поло-
жень системного підходу під час 
дослідження проблематики кіберне-
тичної безпеки і відповідних відносин 
у рамках реалізації кібербезпекової 
політики належать:

– кібернетичні відносини та окремі 
їхні компоненти розглядаються як 
системи (підсистеми); вони повинні 
мати цілісний характер, що зумов-
лює їх виокремлення із зовнішнього 
середовища, бути об’єднані сталими 
кібернетичними зв’язками. Відпо-
відно, кібербезпекова політика інтер-
претується як багатошарова, комплек-
сна, узгоджена за метою, завданнями 
та принципами діяльність відповідних 
суб’єктів національної системи кібер-
безпеки;

– елементи системи взаємопов’я-
зані між собою так само, як і кожне 
явище з множиною інших явищ (сис-
тем), причому властивості елементів 
(підсистем) залежні від властивостей 
цілого, частиною якого вони є, тому 
забезпечення кібернетичної безпеки 
впливає та зумовлює реалізацію дер-
жавної кібербезпекової політики, 
оскільки усвідомлюється залежно від 
особливостей його взаємодії з іншими 
складниками певних системних утво-
рень – іншими видами кібернетичних 
відносин, – як залежне від своєрід-
ності природи тієї чи іншої системи, 

що завдає як певний ракурс його 
вивчення, так і відповідні властивості;

– кожний вид суспільних відно-
син має динамічну природу, тому 
і кібернетичним відносинам властиві 
такі ознаки системності, як процеси 
виникнення, становлення, розвитку, 
зміни та припинення існування;

– функціонування та розвиток 
кібернетичних відносин здійснюється 
в результаті кібернетичної взаємодії 
із зовнішнім середовищем за домі-
нування внутрішніх закономірностей 
над зовнішніми чинниками та зако-
номірностями. Це означає, що ста-
лість елементів зсередини системи 
кібернетичних відносин, рівень зв’яз-
ків між елементами є вищі за рівень 
зв’язку будь-якого елемента з еле-
ментами іншої системи, наприклад, 
інших суспільних відносин. Саме цим 
і зумовлюється формування кібер-
мови, в тому числі особливостей її 
конотації, кіберкультури та кіберсо-
ціуму.

Зважаючи на складність 
та новизну кібернетичних правовідно-
син, не можна було залишити осто-
ронь матричний підхід. У теорії 
інформаційного права такий методо-
логічний підхід був запозичений із 
правової інформатики і найбільше 
використовується в роботах укра-
їнського вченого В.С. Цимбалюка. 
У своїх роботах науковець застосовує 
матричний підхід моделювання інсти-
тутів правового регулювання для 
визначення меж його застосування 
щодо структуризації загальновизна-
них у теорії, практиці окремих інсти-
тутів інформаційного права, в тому 
числі тих, що знайшли відображення 
у спеціальних юридичних законах за 
загальною, особливою та спеціальною 
частинами цього права, що в перспек-
тиві має екстраполюватися на струк-
туру проекту Кодексу України про 
інформацію [10]. Проте В.С. Цимба-
люк не зовсім чітко формулює зміст 
даного підходу, алгоритм його науко-
вого застосування, а також можливі 
та прогнозовані наслідки у вигляді 
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очікуваних результатів, порівнюючи 
його лише з методом формування 
таблиці Д.І. Менделєєва.

Проведені нами дослідження дають 
змогу констатувати, що матричний 
підхід був запозичений інформати-
кою з математики, зокрема з алгебри, 
і розвинутий в аналітичній геометрії. 
Він активно використовується для 
потреб формування і дослідження 
економічних моделей [12, с. 9–22]. 
Цей підхід був адаптований інформа-
тикою до структуризації кібернетич-
них процесів у соціальних системах 
для їх формалізації з метою автомати-
зації із застосуванням комп’ютерних 
кібернетичних технологій. У матема-
тиці матрицею називають прямокутні 
таблиці чисел, що мають відповідні 
рядки та стовпчики векторів, що ана-
лізуються, по горизонталі, вертикалі, 
діагоналях тощо.

Стосовно ж нашого дослідження, 
то матричний підхід ми інтерпре-
туємо як стандартний спосіб струк-
турування зібраних даних на основі 
моделі «об’єкт – ознака». Кожний 
об’єкт аналізу характеризує свій ряд, 
а кожну ознаку – свій стовпчик. Від- 
повідно до матричного підходу ста-
новлення та розвиток кібернетичних 
відносин для будь-якого соціаль-
ного явища за багатокритеріальними 
параметрами безпеки має як безсум-
нівно позитивні, так і певні негативні 
наслідки.

З одного боку, як позитив – 
комп’ютерні технології пришвидшили 
можливості створення, передачі, 
оброблення, отримання (доступу), 
захисту і створення значного обсягу 
інформації. З іншого – занепокоєння 
викликають такі тенденції: поши-
рення фактів протизаконного збору 
і використання інформації; несанк-
ціонований доступ до кібернетичних 
ресурсів держав; недостатній рівень 
захисту персональних даних; неза-
конне копіювання інформації в елек-
тронних системах; незаконний доступ 
до персональних даних та інформації 
на серверах, що розташовані в інших 

країнах; викрадення інформації 
з електронних бібліотек, архівів, бан-
ків і баз даних; порушення техноло-
гій обробки інформації; використання 
хакерами комп’ютерних програм-ві-
русів, що призводить до знищення 
та неконтрольованої власником 
інформації модифікації даних у кібер-
нетичних системах; протиправне 
перехоплення інформації в технічних 
каналах, її витік; маніпулювання сус-
пільною та індивідуальною свідомістю 
тощо [13, с. 1].

Отже, спроба регулювати існу-
ючі кібервідносини – це завжди за 
фактом констатація минулого. 
Нині кіберпростір за своїм розвит-
ком випереджає реальність, тому 
і намагання держави якимось чином 
регулювати дані процеси має буду-
ватись на прогнозних моделях і сце-
нарному підході й не описувати нові 
явища за допомогою лише застарілих 
матриць на кшталт суб’єкт-об’єктних  
відносин. 

Наше бачення і тверда наукова 
позиція стоять на тому підґрунті, що 
наука і її цінність полягає в перед-
баченні й формуванні прогнозних 
моделей і сценаріїв розвитку різнома-
нітних подій із відповідними механіз-
мами реагування держави. За такого 
підходу ми не відстаємо, ми не реа-
гуємо, а діємо проактивно, адже за 
даного випадку ми формуємо май-
бутнє і реальність, і штучний інтелект 
приходить до нас у світ і буде функці-
онувати за нашими правилами.

За іншого випадку створення штуч-
ного кіберпростору призведе до мож-
ливої конкуренції кіборгів та людини 
через неефективність управління 
людиною тими чи іншими ресурсами. 
Звичайно, що людина дану конкурен-
цію програє, адже вона керується не 
завжди розумом, а й емоціями, упо-
добаннями, традиціями, національ-
ними та культурними звичаями тощо. 
А головне: людина втомлюється – 
навчатися, працювати, самовдоскона-
люватися. Чого не можна сказати про 
штучний інтелект.
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Загалом, необхідно констатувати, 
що кібернетика на даному етапі від-
криває цілу низку непересічних мож-
ливостей для інтенсифікації тієї чи 
іншої професійної діяльності, для необ-
меженого розширення можливостей 
людського розуму та розвитку штуч-
ного інтелекту. Такі науки, як: ней-
робіоніка (наука на стику біологічної 
і технічної кібернетики, що досліджує 
закономірності використання моде-
лей біологічних процесів у техніці), 
нейрокібернетика (наука, в рамках 
якої досліджуються закономірності 
моделювання процесів перероблення 
інформації в нервовій системі – від 
нейрона до організму в цілому) та біо-
інформатика, стануть основою май-
бутнього знання коеволюції людини 
та штучного інтелекту.

У статті пропонуються до 
розгляду авторські результати 
формування методології дослі-
дження кібербезпекової політики 
шляхом застосування кібернетич-
ного, системного та матричного 
підходів. У рамках кібернетичного 
підходу виокремлено три компо-
ненти кібернетики: теоретична 
кібернетика, яка досліджує філо-
софські й математичні проблеми 
кібернетики; технічна кібернети-
ка – досліджує принципи розроблен-
ня технічних систем, фактично 
будови кіберпростору; прикладна 
кібернетика – досліджує можливо-
сті використання ідей, методів і 
технічних засобів кібернетики для 
вирішення практичних завдань у 
різних сферах життєдіяльності 
людини. Запропоновано алгоритм 
застосування кібернетичного під-
ходу через послідовне визначення 
таких його елементів: визначен-
ня мети управління (виражається 
моделями висхідного, проміжного 
і кінцевого стану системи; мету 
встановлює людина, а кількісні 
динамічні моделі одного з типів 
записуються до пам’яті комп’юте-
ра або виражаються аналоговою 

моделлю); перерахування засобів 
управління з програмами їх впливу 
на елементи системи; складання 
алгоритму управління (розрахунок 
за моделюю зміни системи в часі за 
різних управляючих впливів і вибір 
оптимальної стратегії і тактик 
управління для досягнення мети; 
прийняття рішення й уточнення 
програми управління); контроль 
виконання програми управління 
(система зворотних зв’язків, оцінка 
стану системи на проміжних ста-
діях і корекція управляючих впли-
вів залежно від ефекту управлін-
ня). З використанням методології 
системного підходу проаналізовано 
статичні, динамічні, структурні 
компоненти, онтогенетичні зв’яз-
ки та властивості кібернетичних 
відносин, їхні внутрішні та зовніш-
ні вияви, а також рівень інформа-
ційної взаємодії з інформаційним 
середовищем. Розглянуто тракту-
вання матричного підходу як стан-
дартного способу структуруван-
ня зібраних даних на основі моделі 
«об’єкт – ознака». Висновується, 
що наука і її цінність полягає в 
передбаченні й формуванні прогноз-
них моделей і сценаріїв розвитку 
різноманітних подій із відповідними 
механізмами реагування держави. 
За такого підходу ми не відстаємо, 
ми не реагуємо, а діємо проактивно, 
адже в даному випадку ми формує-
мо майбутнє і реальність, і штуч-
ний інтелект приходить до нас у 
світ і буде функціонувати за наши-
ми правилами.

Ключові слова: кібернетика,  
кібербезпекова політика, кібербезпе-
ка, штучний інтелект, кіберпростір.

Diorditsa I. Cybersecurity policy 
research methodology: cybernetic, 
system and matrix approaches

The author’s results of formation 
of methodology of research of 
cybersecurity policy by application 
of cybernetic, system and matrix 
approaches are offered for 
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consideration in the article. Within the 
framework of the cybernetic approach, 
three components of cybernetics 
have been identified: theoretical 
cybernetics – which explores the 
philosophical and mathematical 
problems of cybernetics; technical 
cybernetics – explores the principles of 
development of technical systems, in 
fact the structure of cyberspace; applied 
cybernetics – explores the possibilities 
of using ideas, methods and technical 
means of cybernetics to solve practical 
problems and various spheres of 
human life. An algorithm for applying 
the cybernetic approach through the 
sequential definition of its following 
elements is proposed: definition of 
the control goal (expressed by models 
of ascending, intermediate and final 
state of the system; the goal is set by 
a person, and quantitative dynamic 
models of one type are written to 
computer memory or expressed by 
analog model); transfer of control 
means with programs of their influence 
on system elements; compilation of 
control algorithm (calculation by 
modeling changes in the system over 
time under different control influences 
and selection of optimal management 
strategies and tactics to achieve the 
goal; decision-making and refinement 
of the control program); control of the 
implementation of the control program 
(feedback system, assessment of the 
state of the system at intermediate 
stages and correction of control 
effects depending on the control 
effect). Using the methodology of the 
systems approach, static, dynamic, 
structural components, ontogenetic 
connections and properties of 
cybernetic relations, their internal 
and external manifestations, as well 
as the level of information interaction 
with the information environment are 
analyzed. The interpretation of the 
matrix approach as a standard way of 
structuring the collected data on the 
basis of the «object – feature» model 
is considered. 

Key words: cybernetics, cyberse-
curity policy, cybersecurity, artificial 
intelligence, cyberspace.
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СПОСОБИ ФІКСАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ, 
ОТРИМАНИХ ІЗ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ, 

У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Зазви-
чай люди використовують соціальні 
мережі для задоволення своїх інтере-
сів і потреб. Проте існують випадки, 
коли публікація чи коментар порушує 
права іншої особи або навпаки – ком-
прометує свого власника. У такому 
випадку особа має право звернутися 
до суду за захистом своїх законних 
прав та інтересів. Разом із тим постає 
важливе питання: як правильно вилу-
чити та зафіксувати таку публікацію 
з метою її використання як доказу 
в суді?

Основною метою фіксації елек-
тронних доказів є отримання належ-
них і допустимих доказів, які можуть 
бути використані в суді. Водночас 
відповідне питання так і не знайшло 
належного законодавчого регулю-
вання в Україні. Зокрема, законодав-
ством не встановлений чіткий пере-
лік можливих способів фіксації змісту 
вебсторінок в Інтернеті, а також не 
встановлена допустимість альтерна-
тивних способів фіксації електронних 
доказів, коли їх оригінал змінюється 
чи перестає існувати. З огляду на це 
існує необхідність аналізу як зако-
нодавчо визначених, так і альтерна-
тивних способів фіксації електронних 
доказів.

Оцінка стану літератури. 
Питанню дослідження електрон- 
них доказів були присвячені праці 
С.Л. Галушкиної, С.О. Ємельян-
чик, А.Ю. Каламайко, О.М. Лазько, 
Г.З. Огнев’юк, О.П. Радкевич,  

Д.К. Фартушної, Д.М. Цехан, А.С. Ште-
фан, Ю.С. Павлової, В.С. Петренко 
тощо. Однак ґрунтовних спеціалізо-
ваних досліджень проблеми фіксації 
електронних доказів, отриманих із 
соціальних мереж, вітчизняними нау-
ковцями проведено ще не було.

Метою статті є визначення мож-
ливих способів належної фіксації 
електронних доказів, отриманих із 
соціальних мереж, а також аналіз 
судової практики щодо використання 
відповідних доказів у цивільному 
судочинстві.

Виклад матеріалу. Соціальні 
мережі займають все більше місця 
в повсякденному житті. Майже кожна 
особа має свою сторінку у Facebook, 
Instagram, TikTok та Twitter, що зумо-
вило появу і законодавчого визнання 
електронних доказів як самостійного 
засобу доказування, що є позитивним 
зрушенням у правовому регулюванні 
та захисті прав, свобод та інтересів 
в умовах сучасної тенденції розповсю-
дження інформації.

Для української правової сис-
теми інститут електронних доказів 
не є новим. Об’єкти, що відносяться 
до відповідних доказів, використо-
вувалися в цивільному судочинстві 
й раніше: електронні документи 
та роздруківки сторінок вебсайтів роз-
глядалися як письмові докази, а маг-
нітні, електронні та інші носії інфор-
мації належали до речових доказів.

Разом із тим в учасників справи 
часто виникає потреба у фіксації 
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конкретного змісту інформації, яка 
міститься в соціальних мережах, 
оскільки вона може бути видалена 
або змінена автором.

Серед способів фіксації електро-
нних доказів, отриманих із соціальних 
мереж, встановлених у законодав-
стві України, можна виокремити:

1) огляд доказів судом за їх міс-
цезнаходженням (огляд аккаунту 
в соціальних мережах або інших місць 
збереження даних в Інтернеті);

Відповідно до ч. 7 ст. 85 ЦПК суд 
за заявою учасника справи чи з влас-
ної ініціативи може оглянути вебсайт 
(сторінку), інші місця збереження 
даних в Інтернеті з метою встанов-
лення та фіксування їх змісту. Нині 
відомо чимало прикладів, коли під 
час розгляду цивільної справи суди 
здійснювали огляд соціальних мереж 
та фіксували зміст розміщеної в них 
інформації.

Так, у Постанові Шостого апе-
ляційного адміністративного суду  
від 19.03.2019 р. у справі 
№ 826/18174/16 негативні вислов-
лювання в Twitter стали підставою 
для рішення про відмову у визнанні 
позивача біженцем або особою, яка 
потребує додаткового захисту [1].

В ухвалі Апеляційного суду 
м. Києва у справі № 757/16817/16 від 
17.05.2017 р., спростовуючи доводи 
відповідача про його скрутне майнове 
становище, суд послався на роздру-
ківку аккаунту відповідача із соці-
альної мережі, з якої вбачається, що 
останній багато подорожує [2].

Огляд вебсайту здійснюється 
в загальному порядку, передбаченому 
для огляду доказів за їх місцезна-
ходженням, тобто з обов’язковим 
повідомленням учасників справи про 
огляд вебсайту. Неявка учасників 
провадження не перешкоджає огляду 
вебсайту, однак неявка одного з них 
є підставою для обов’язкового здійс-
нення відеофіксації огляду техніч-
ними засобами [3, c. 158].

Сутність цього способу полягає 
в тому, що огляд електронного доказу 

виступає як самостійна процесуальна 
дія, під час вчинення якої суд здійс-
нює безпосереднє дослідження оригі-
налу електронного доказу з подаль-
шою фіксацією результатів такої 
процесуальної дій на окремому носії. 
За участю учасників справи суддя 
оглядає зміст та форму електронного 
доказу, його властивості та індивіду-
альні ознаки, оформлює результати 
огляду в окремий протокол, у межах 
якого перелічує всі вчинені проце-
суальні дії. Такий протокол підпису-
ється всіма учасниками огляду.

Судова практика останніх років 
свідчить про те, що суди також задо-
вольняють клопотання про забез-
печення доказів шляхом огляду 
листування сторін у мобільних 
месенджерах, обґрунтовуючи це, 
зокрема, загальновідомими особли-
востями їх функціонування (напри-
клад, WhatsApp, Viber), відповідно до 
яких абонент у будь-який час може 
видалити написане ним текстове 
повідомлення, після чого останнє не 
буде доступне для перегляду іншому 
абоненту, який брав участь у листу-
ванні [4]. Однак з моменту винесення 
такої ухвали до моменту огляду відпо-
відного пристрою (наприклад, смарт-
фону) заінтересована особа може 
видалити свої повідомлення, що уне-
можливить ознайомлення суду з їхнім 
змістом. У деяких випадках експерт 
із застосуванням спеціального про-
грамного забезпечення може відно-
вити видалені відомості. Так, пові-
домлення, надіслані з використанням 
засобів мобільного зв’язку, можуть 
протягом певного часу зберігатися 
в оператора мобільного зв’язку.

Реалізація відповідного способу 
фіксації електронних доказів не ство-
рює складності для суду, тим більше, 
що у разі необхідності залучений спе-
ціаліст надасть необхідну допомогу 
для огляду сайту.

2) залучення спеціаліста з метою 
фіксування електронних доказів. 
У деяких випадках докази існування 
інформації, яка пізніше була видалена  
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користувачем соціальної мережі, 
можна отримати з інших джерел. Так, 
у Рішенні Святошинського район-
ного суду м. Києва від 14.09.2017 р. 
у справі № 759/13029/16-ц зазна-
чено, що позивач опублікував допис 
на своїй сторінці у Facebook, а від-
повідач із власної сторінки розмістив 
до цієї публікації три коментаря, які, 
на думку позивача, містять недосто-
вірну інформацію. На підтвердження 
цього факту позивач надав скріншот 
сторінки своєї електронної пошти. 
Заперечуючи проти позову, відпо-
відач зазначив, що він не додавав 
коментарів до зазначеного допису 
позивача, окрім того, до вказаної 
публікації позивача немає жодних 
коментарів не лише від відповідача, а 
й від будь-яких інших осіб. Суд уста-
новив, що надані позивачем докази 
є неналежними та недопустимими, 
адже не доводять факт розміщення 
саме відповідачем відповідної інфор-
мації на офіційній сторінці позивача 
у Facebook, а також не дають мож-
ливості ідентифікувати особу, яка 
таку інформацію нібито розмістила. 
Додавання відповідачем коментарів 
до посту позивача не здійснювалося, 
що підтверджено відповідачем у судо-
вому засіданні. У задоволенні позову 
було відмовлено [5].

У цій справі необхідно було залу-
чити спеціаліста, який пояснив би, що 
згідно зі стандартними налаштуван-
нями аккаунту користувача на його 
електронну пошту надходитимуть 
листи-повідомлення щодо кожної дії, 
вчиненої у Facebook стосовно цього 
користувача. Навіть якщо коментарі 
відповідача були видалені самим від-
повідачем, листи від системи Facebook 
підтверджують, що коментарі певного 
змісту до певної публікації існували.

3) проведення експертного 
дослідження відповідними судо-
вими експертами за експертизою 
10.17 «дослідження телекомуні-
каційних систем (обладнання) 
та засобів». Статтею 102 ЦПК Укра-
їни передбачається такий вид доказів, 

як висновок експерта. За умови, якщо 
встановлення та фіксування змісту 
електронного доказу потребує спеці-
альних знань і не може бути здійс-
нено судом самостійно або із залучен-
ням спеціаліста, суд для досягнення 
цієї мети може призначити експер-
тизу для встановлення та фіксування 
змісту вебсайту (сторінки), інших 
місць збереження даних в Інтернеті 
(ч. 8 ст. 85 ЦПК).

Наразі відповідна судова екс-
пертиза здійснюється за допомогою 
Науково-дослідного центру судової 
експертизи з питань інтелектуальної 
власності при Міністерстві юстиції 
України. Можливість проведення 
комп’ютерно-технічної та телекому-
нікаційної експертиз передбачена 
«Інструкцією про призначення та про-
ведення судових експертиз і експерт-
них досліджень та Науково-методич-
них рекомендацій з питань підготовки 
та призначення судових експертиз 
та експертних досліджень», затвер-
дженою наказом Міністерства юсти-
ції України від 08.10.1998 р. № 53/5.

Зокрема, п. 3.16 Інструкції перед-
бачено, що для розв’язання ідентифі-
каційних завдань щодо документів, 
виготовлених за допомогою комп’ю-
терної техніки, проводиться комплек-
сна комп’ютерно-технічна експертиза 
та технічна експертиза документів 
[6]. Для проведення такої експер-
тизи потрібен доступ до оригіналу 
сторінки, яка зберігається на сер-
вері. Проте навіть у разі ідентифікації 
сервера, на якому знаходиться певна 
сторінка, може виявитися, що він зна-
ходиться на території іншої держави, 
що практично унеможливлює доступ 
експерта до сервера. Також не існува-
тиме достатніх підстав для вилучення 
жорсткого диску із сервера для пере-
дачі його експерту.

Сама по собі експертиза є склад-
ною процесуальною дією, яка вима-
гає значного об’єму часу та витрат, 
більш того, для встановлення факту 
використання електронної пошти та її 
змісту, розповсюдження недостовір-
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ної інформації в Інтернеті, порушення 
умов договору щодо створення, моди-
фікації Інтернет-магазинів, сайтів 
тощо необхідності вилучення техніч-
них носіїв, на яких розміщена елек-
тронна інформація (серверів Інтер-
нет-провайдерів). З практичної точки 
зору в межах цивільного судочинства 
це є майже неможливим, а тому про-
ведення експертизи важко назвати 
ефективним способом збирання елек-
тронних доказів [11].

Коли допис чи коментар у соці-
альній мережі були змінені, деякі 
соціальні мережі дають можливість 
переглянути історію редагування 
і побачити всі зміни, внесені в допис 
чи коментар. Однак видалення фото-
графії, відео, посту чи коментаря із 
соціальної мережі часто має своїм 
наслідком неможливість відновлення 
видаленої інформації. Разом із тим 
більшість сторінок у соцмережах 
«прив’язуються» до номерів телефо-
нів чи електронної пошти, що також 
полегшує процедуру доведення. 
Експерт може визначити, до якого 
номера або електронної пошти «при-
кріплений» аккаунт.

Під час використання соціальних 
мереж існує можливість пов’язу-
вати свої аккаунти, використовуючи 
інформацію з однієї соцмережі для 
входу в іншу. Так, однією із функ-
цій Viber, яка полегшує ідентифіка-
цію особи, є використання даних зі 
сторінки у Facebook. Тобто пов’язати 
між собою ці аккаунти й довести, що 
їх використовує одна і та ж особа, 
легше, оскільки розміщена інформа-
ція в них буде однакова.

Так, Дарницький районний суд 
міста Києва в рішенні від 28.04.2017 р. 
по справі № 753/21759/16 вказав, 
що «надані представником позивача 
роздруківки зі сторінки в соціальній 
мережі не є допустимими доказами, 
оскільки їх дійсність неможливо 
перевірити. У зазначених соціальних 
мережах будь-яка особа може ство-
рити сторінку під будь-яким іменем 
[8], а позивачем не надано жодних 

доказів того, що вказана інформація 
поширена саме відповідачами». Апе-
ляційний суд м. Києва ухвалою від 
26 червня 2017 року залишив рішення 
в силі [9], а Касаційний цивільний суд 
Верховного Суду залишив касаційну 
скаргу без задоволення [10].

У таких випадках суди, як пра-
вило, залучають Консорціум «Укра-
їнський центр підтримки номерів 
та адрес», який здійснює проведення 
фіксації та дослідження змісту веб-
сторінок в Інтернетi з видачею екс-
пертних висновків, а також видачі 
довідок з відомостями про власни-
ків вебсайтів або інформацію про їх 
встановлення. Компетенція консорці-
уму підтверджується Свідоцтвом про 
акредитацію, виданим 22.11.2017 р. 
ОП «Український мережевий інфор-
маційний центр», яким відповідно до 
розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 22.07.2003 р. № 447-р 
«Про адміністрування домену «.UA» 
та ст. 56 Закону України «Про теле-
комунікації» уповноважено здійсню-
вати адміністрування адресного про-
стору українського сегмента мережі 
Інтернет [11].

4) проведення протоколу огляду 
вебсайту адвокатом на підставі його 
професійного права на збирання відо-
мостей про факти, що можуть бути 
використані як докази. Відповідно до 
п. 7 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про 
адвокатуру і адвокатську діяльність» 
адвокат під час здійснення адвокат-
ської діяльності має право вчиняти 
будь-які дії, запитувати, отримувати 
і вилучати речі, документи, їх копії, 
ознайомлюватися з ними та опиту-
вати осіб за їхньою згодою, збирати 
відомості про факти, що можуть бути 
використані як докази. Таким чином, 
на підставі статті даного Закону адво-
кат як уповноважений суб’єкт може 
збирати відомості про факти, що 
можуть використовуватися як докази.

Для цього складається акт огляду 
сторінки в соціальній мережі й до 
нього додаються фотографії, що під-
тверджують факт публікації. Він 
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обов’язково має зафіксувати час скла- 
дання акта, назву сайту та його 
адресу, назву матеріалів і роздруку-
вати публікацію. Безумовно, потрібно, 
щоб свідки зазначили час вироблення 
фотографії та адресу здійснення фото-
графування. Можна додати відеоза-
пис та роздруківку сторінки, записати 
це на диск і таким чином зберегти 
первинні зразки сторінки в електро-
нному вигляді.

5) подання паперової копії елек-
тронного доказу або роздруківки 
вебсторінки (скріншот), посвід-
ченої в порядку, передбаченому 
законом. Найпоширенішим способом 
збирання та процесуального закрі-
плення електронних доказів є тран-
сформація таких доказів у паперові 
документи. Сутність цього способу 
фіксації електронних доказів полягає 
в переведенні електронної інформації 
у форму, доступну для сприйняття 
та її дослідження без залучення спе-
ціальних технічних засобів. Викори-
стання скріншотів існувало до прий-
няття Закону України № 2147-VIII від 
3 жовтня 2017 р. Так, у попередній 
редакції ЦПК України допускалася 
подача електронних документів 
у вигляді їх засвідчених копій на 
паперових носіях, що підпадало під 
ознаки письмових доказів.

Учасники цивільних справ роз-
друковували сторінки із соціальних 
мереж, договори, укладені шляхом 
електронного листування, іншу елек-
тронну інформацію на письмових 
носіях, засвідчували такі документи 
власноручним підписом та надавали до 
суду у вигляді роздруківок. Однак від-
сутність нормативного врегулювання 
такого способу збирання електронних 
доказів зумовлювала проблему дослі-
дження роздруківок на предмет їх 
допустимості, зокрема відповідність 
наданої копії оригіналу електронного 
доказу, доведення авторства електро-
нної інформації певній особі, ціліс-
ність відомостей електронного доказу 
тощо. Також відповідний доказ легко 
ставився під сумнів шляхом подання 

іншою стороною аналогічної роздру-
ківки з іншим змістом.

При цьому суд не мав процесуаль-
ної можливості дослідити оригінал 
електронного доказу без його залу-
чення безпосередньо до матеріалів 
справи. У випадку отримання доказо-
вої інформації з Інтернету залучення 
оригіналу такого доказу до матеріа-
лів справи було майже неможливим, 
через що захист порушених прав фак-
тично був ускладнений через недо-
ліки процесуального порядку роз-
гляду цивільних справ [3, c. 149].

Із набранням чинності Законом 
України № 2147-VIII від 03 жовтня 
2017 р. подання електронного 
доказу на паперових носіях було 
закріплено на законодавчому рівні 
(ч. 3 ст. 100 ЦПК України).

Потрібно підкреслити, що 
в ч. 3 ст. 100 ЦПК України окрема 
увага приділена тому, що паперова 
копія електронного доказу має бути 
посвідчена в порядку, передбаченому 
законом. Проблема застосування цієї 
норми полягає в тому, що законодав-
чий порядок посвідчення паперових 
копій електронних доказів відсутній 
[3, c. 151]. З урахуванням цього вда-
ється, що проста роздруківка елек-
тронного доказу не може бути достат-
ньою для подання такого засобу 
доказування до суду, що підтверджує 
і судова практика.

Так, Волинський апеляційний суд 
у судовій справі № 157/1158/18 пого-
дився з місцевим судом, який, дій-
шовши висновку, не звернув уваги на 
те, що банком, в порушення частини 
першої ст. 81 ЦПК України на під-
твердження укладення договору про 
надання послуг між відповідачем 
та готелем, будь-яких доказів надано 
не було, а надане позивачем зобра-
ження скріншоту з вебсайту «Booking.
com» не є підтвердженням існування 
між позивачем та готелем договір-
них відносин, що в даному випадку 
виключає дію пункту 1.1.3.1.6. Умов 
та правил надання банківських послуг 
у Приватбанку та свідчить про непра-
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вомірність дій банку щодо списання 
грошових коштів із картрахунку від-
повідача [12].

Відповідно до ст. 100 ЦПК України 
можна вважати, що скріншот є копією 
електронного доказу, оригінал якого 
в певний момент часу виводився на 
екран монітора. Таким чином, крім 
власне візуалізації, скріншот пови-
нен мати дату і час його формування 
і веб-адресу візуалізації, відображеної 
на ньому.

6) фіксація контенту, що 
міститься на вебсайті, шляхом 
його збереження на відповідних 
носіях (CD, DVD, магнітні диски 
тощо). Від попереднього способу від-
різняється лише об’єктивною формою 
існування результатів фіксації. За 
своєю суттю так само являє фактично 
роздруківку вебсторінки.

Серед альтернативних способів 
фіксації електронних доказів варто 
виокремити такі:

1) протокол огляду вебсторінки 
нотаріусом. Наразі українські нота-
ріуси відмовляють у здійсненні прото-
колу огляду вебсторінки через відсут-
ність такої нотаріальної дії в Законі 
України «Про нотаріат» та в Порядку 
вчинення нотаріальних дій нотаріу-
сами України.

Втім, відповідно до ст. 6. Угоди 
«Про порядок вирішення спорів, 
пов’язаних зі здійсненням господар-
ської діяльності» від 20.03.1992 р., 
сторонами яких є Україна, Білорусь 
і Російська Федерація, документи, які 
на території однієї з Договірних Сто-
рін видані або засвідчені компетент-
ною установою або спеціально на те 
уповноваженою особою в межах його 
компетенції та за встановленою фор-
мою і скріплені гербовою печаткою, 
приймаються на територіях інших 
Договірних Сторін без будь-якого спе-
ціального посвідчення.

Так, відповідно до ч. 2. ст. 96-2, 
ст. 96-4 Закону Республіки Білорусь 
«Про нотаріат і нотаріальну діяль-
ність» нотаріуси республіки Білорусь 
наділені повноваженнями із забез-

печення письмових доказів, а інфор-
мація, розміщена в мережі Інтернет 
та отримана в результаті проведення 
нотаріусами огляду вебсторінок, від-
носиться до письмових доказів.

Досить тривалий час у науці 
цивільного процесуального права 
оговорюється можливість залучення 
нотаріуса до збирання електронних 
доказів. У зв’язку із цим пропонується 
замість вжиття в ст. 100 ЦПК України 
посилань на необхідність засвідчення 
копій електронних доказів у порядку, 
передбаченому законом, який, як уже 
зазначалось вище, відсутній, запрова-
дити можливість посвідчення таких 
копій у нотаріальному порядку.

Так, 17 квітня 2018 р. у Верховній 
Раді України був зареєстрований зако-
нопроект № 8281 «Про внесення змін 
до статті 100 Цивільного процесуаль-
ного кодексу України (щодо засвід-
чення копій електронних доказів)», 
відповідно до якого запропоновано 
внести зміни в статтю 100 Цивільного 
процесуального кодексу України, 
а саме в частині третьої слова «пос-
відчених у порядку, передбаченому 
законом» замінити словами «посвід-
чених у нотаріальному порядку» [13].

Залучення нотаріусів до засвід-
чення копій електронних доказів 
полягає в запровадженні та норматив-
ному визначенні окремих видів нота-
ріальних дій в електронному вигляді, 
а саме: фіксації і посвідчення автор-
ства, інформації, яка міститься на 
сайтах, Інтернет-сторінках, відправки 
електронних листів тощо. Сутність 
змісту електронних доказів посвідчува-
лася б незалежним учасником цивіль-
но-правових відносин, який наділений 
спеціальною компетенцією забезпечу-
вати достовірність юридичних фактів. 
А з огляду на відсутність особистої 
зацікавленості у нотаріуса та наяв-
ності спеціальної компетенції в суду 
було б досить підстав уважати такий 
доказ допустимим та використовувати 
його під час розгляду справ [3, c. 169].

2) проведення відеозапису про-
цесу дослідження огляду соціальних 
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мереж будь-якою заінтересованою 
особою. Норми цивільного процесу-
ального законодавства не передба-
чають можливості використання як 
доказу відеозапису огляду сайту, хоча 
він міг би слугувати засобом установ-
лення обставин справи у разі вне-
сення змін у спірну інформацію, вида-
лення цієї інформації чи видалення 
сторінки в цілому. Однак, незважа-
ючи на те, що в такому відеозаписі 
буде зафіксований зміст вебсайту чи 
аккаунту, їх оригінал змінюється або 
перестає існувати. Відповідно, резуль-
тати огляду сайту чи сторінки судом 
покажуть інше змістовне наповнення, 
ніж містить відеозапис.

У п. 46 Постанови Пленуму ВГС 
України від 17.10.2012 р. № 12 вка-
зується на можливість проведення 
відео-, аудіозапису процесу дослі-
дження будь-якою заінтересованою 
особою сайту, стосовно якого є відо-
мості використання його з порушен-
ням авторських чи суміжних прав. 
Такий запис, здійснений на електро-
нному чи іншому носії (жорсткому 
диску комп’ютера, дискеті, диску для 
лазерних систем зчитування, іншому 
носії інформації), подається до суду із 
зазначенням того, коли, ким і за яких 
умов цей запис здійснено і може бути 
речовим доказом у справі.

3) допомога приватних ком-
паній, які здійснюють фіксацію 
інформації, розміщеної на вебсто-
рінках, станом на дату архівації 
(наприклад, сервісу InternetArchive, 
WaybackMachine). Так, вищезазна-
чені сервіси здійснюють фіксацію 
змісту окремих вебсторінок як в авто-
номному режимі, так і на вимогу 
користувача. Зазначений сервіс має 
статус бібліотеки і підпорядкований 
праву США. Він надає можливість 
ознайомитися зі змістом збереженої 
в архіві сторінки, якщо сама сторінка 
була змінена чи видалена.

Існують певні технічні обмеження 
такої фіксації змісту вебсторінки: 
так, не зберігаються об’єкти, розмір 
яких більше 10 МБ, не зберігаються 

сторінки з обмеженим доступом 
(наприклад, закриті аккаунти). Тобто 
архівування аккаунтів у соціальних 
мережах не завжди відображатиме 
повний зміст сторінки: якщо в нала-
штуваннях конфіденційності вибрано, 
що публікації користувача можуть 
бачити тільки друзі цього користу-
вача, в архіві буде збережена лише 
та частина сторінки, яка містить 
публікації користувача, відкриті для 
всіх. Крім того, на вимогу власника 
вебсайту дані з цього веб-архіву вида-
ляються.

Здебільшого такі відомості суди 
приймають як належний та допусти-
мий доказ. Так, наприклад у Рішенні 
Солом’янського районного суду 
м. Києва від 23.03.2016 р. у справі 
№ 760/19611/15-ц вказано, що 
з огляду на відсутність доступу до 
оригінальної сторінки експертом було 
здійснено пошук та виявлено копію 
сторінки, збережену сервісом Internet 
Archive. Таким чином, доступ до 
матеріалу, який містить недостовірну 
інформацію негативного характеру 
про позивача та завдає шкоди його 
немайновим правам, визнався судом 
відкритим для необмеженого кола 
осіб – користувачів мережі Інтернет. 
З урахуванням цього суд частково 
задовольнив позов про захист честі, 
гідності, ділової репутації та спросту-
вання недостовірної інформації [14].

Проте питання щодо належності 
й допустимості таких сервісів залиша-
ється дискусійним. Суди інколи від-
мовляють у задоволенні клопотання 
про долучення до матеріалів справи 
«матеріалів фотофіксації в цифровій 
формі – вебсторінки сайту органі-
затора аукціону в html форматі, яка 
збережена та зафіксована станом на 
18.08.2017 p. за допомогою «Internet 
Archive: Wayback Machine»», на під-
ставі того, що сторона «не надала 
суду докази достовірності доказів – 
«матеріалів фотофіксації в цифровій 
формі – вебсторінки сайту органі-
затора аукціону в html форматі, яка 
збережена та зафіксована станом на 
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18.08.2017 р. за допомогою «Internet 
Archive: Wayback Machine»» [15].

4) запит до провайдера на отри-
мання довідки – log-файлу. Log-
файл – це документ із послідовним 
записом всіх подій, що відбуваються 
на вебсайті або віддаленому сервері. 
Він містить дані користувача з при-
воду розміщення інформації. Однак 
зміст такої інформації може різни-
тися в залежності від налаштувань 
хостингу. Крім того, такі файли фік-
сують тільки ім’я файлу, а не його 
зміст. Якщо певна інформація була 
розміщена на сторінці в соціальній 
мережі, а потім видалена, всі ці дії 
можуть бути записані в log-файлі. 
Однак якщо провайдер знаходиться 
в іншій країні, отримати таку довідку 
буде складно.

Сутність цього способу збирання 
доказів полягає в тому, що будь-
яка інформація, яка передається за 
допомогою інформаційно-телекому-
нікаційних систем, зберігається на 
спеціальних технічних носіях серве-
рах, та у спеціальному вигляді log-
файлі. Інтернет-провайдери та інші 
суб’єкти, які беруть участь у про-
цесі інформаційно-телекомунікацій-
ної передачі даних, та у фактичному 
володінні яких знаходяться сервери, 
мають можливість вилучити необ-
хідні log-файли, засвідчити їхній зміст 
та надати до суду [7, c. 79]. Такий 
спосіб збирання доказів можливо 
би було використовувати в порядку 
застосування ст. 133 ЦПК України 
й забезпечити докази шляхом витре-
бування в Інтернет-провайдера log-
файлів, які зберігаються на електро-
нних носіях серверів. Сервер у цьому 
разі може оцінюватися судом як речо-
вий доказ [16, c. 14].

На думку Ю.С. Павлової, для 
збільшення ефективності судового 
захисту можливо би було застосо-
вувати інститут забезпечення дока-
зів шляхом огляду судом електро-
нних доказів, розміщених в Інтернеті 
[6, c. 159]. По-перше, інститут забез-
печення доказів передбачає можли-

вість здійснити огляд електронних 
доказів в Інтернетi без повідомлення 
іншої сторони. По-друге, забезпе-
чення доказів можливе до подання 
позовної заяви до суду. Одночасно із 
цим ч. 4 ст. 116 ЦПК України перед-
бачено, що забезпечення доказів до 
подання позовної заяви здійснюється 
судом першої інстанції за місцезнахо-
дженням засобу доказування або за 
місцем, де повинна бути вчинена від-
повідна процесуальна дія [3, c. 160].

Висновки. З урахуванням прове-
деного дослідження можна зробити 
висновок, що судова практика остан-
ніх років щодо використання електро-
нних доказів, отриманих із соціаль-
них мереж, є повчальною для низки 
питань, пов’язаних із пошуком, фік-
сацією та верифікацією відповідних 
доказів.

Передусім звернути увагу на те, 
що перед наданням до суду відпо-
відних доказів слід зафіксувати їх 
належним чином. Обрання будь-якого 
способу фіксації електронних дока-
зів має відбуватись з урахуванням 
властивостей таких доказів, зокрема 
з огляду на вразливість електронних 
доказів та можливість зміни їхнього 
змісту.

Прості роздруківки електронних 
доказів є недостатніми для їх вико-
ристання з метою встановлення 
обставин справи, якщо одна зі сто-
рін ставить такий доказ під сумнів 
та наполягає на наданні його ори-
гіналу або огляду судом у мережі 
Інтернет.

Проблемою реалізації фіксації 
електронних доказів способами, закрі-
пленими в законодавстві, є обов’язок 
суду повідомити про дату, час і місце 
огляду вебсайту учасникам справи. 
Звернення з позовною заявою, й тим 
більше повідомлення сторони про 
здійснення огляду або експертизи 
аккаунту чи допису в соціальній 
мережі, може свідчити про високу 
ймовірність втручання недобросовіс-
ного опоненту до змісту таких елек-
тронних доказів або вчинення дій 
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з метою їх знищення, внаслідок чого 
позивач буде позбавлений можли-
вості реального захисту порушених 
прав та інтересів або відшкодування 
шкоди, завданої розміщенням інфор-
мації в соціальній мережі.

Можливість сторони провадження 
впливати на зміст фактичних даних, 
які підлягають доказуванню, ставить 
у нерівне становище учасників прова-
дження та звужує процесуальні мож-
ливості позивача захистити порушені 
права.

Задля нівелювання зазначеної про-
блеми доцільним буде використати 
такі заходи на вибір:

1) завчасно, до початку розгляду 
спору, зафіксувати електронні докази 
у вигляді інформації в соціальній 
мережі шляхом проведення експер-
тизи із залученням судового експерта;

2) самостійна фіксація адвокатом 
змісту сторінок соціальної мережі зі 
збереженням їх виду на електронних 
носіях із проведенням огляду вебсто-
рінки і складанням протоколу;

3) звернення до ДП «Центр ком-
петенції адресного простору мережі 
Інтернет» або Консорціуму «Укра-
їнський центр підтримки номерів 
і адрес» для фіксації і дослідження 
змісту вебсторінок з видачею екс-
пертного висновку із застосуванням 
онлайн-сервісу «Web-fix»;

4) звернення до нотаріуса іншої 
країни та отримання нотаріального 
свідоцтва і протоколу про огляд веб-
сайту і посвідчення наявності та змі-
сту відомостей на них;

5) замовити на сервісі 
InternetArchive фіксацію змісту 
потрібних вебсторінок. Такий захід 
є додатковим і дозволяє за необхід-
ності отримати підтвердження відомо-
стей, розміщених на веб-сторінці.

Разом із тим існує необхідність 
уточнити правовий статус інформації 
з веб-архівів та архівних копій повідо-
млень, можливість використання як 
доказу відеозапису огляду сайту чи 
сторінки, допустимість знімків екрана 
як доказів у разі неможливості віднов-

лення змісту видалених повідомлень, 
допустимих доказів для встановлення 
змісту інформації, розміщеної на пер-
сональній сторінці в соціальній мережі.

Досліджуючи феномен соціаль-
них мереж, соціологи звертають 
увагу на зростання кількості їхніх 
користувачів, яке відображається 
в геометричній прогресії. Соціаль-
ні мережі стають не тільки місцем 
для вільного спілкування, а ще й 
повноцінним засобом обміну інфор-
мацією серед користувачів, май-
данчиком для розвитку комерційної 
діяльності тощо.

Незважаючи на позитивні змі-
ни в процесуальному законодавстві 
щодо застосування електронних 
доказів у цивільному судочинстві, 
необхідно констатувати, що досі 
немає чіткого законодавчого вре-
гулювання ряду важливих питань, 
зокрема порядку фіксації електро-
нних доказів, отриманих із соці-
альних мереж, адже чинні норми не 
враховують процесуально-правові 
особливості відповідних доказів.

Метою наукової статті є 
виокремлення та аналіз можли-
вих способів належної фіксації, 
електронних доказів, отриманих 
із соціальних мереж, а також ана-
ліз судової практики під час вико-
ристання відповідних доказів у 
цивільному судочинстві.

У статті досліджено можли-
ві способи фіксації електронних 
доказів, отриманих із соціальних 
мереж. За результатами дослі-
дження встановлено, що серед спо-
собів фіксації електронних доказів, 
отриманих із соціальних мереж, 
можна виокремити: огляд дока-
зів судом за їх місцезнаходженням 
(огляд аккаунту в соціальних мере-
жах або інших місць збереження 
даних в Інтернеті); залучення спе-
ціаліста з метою фіксування елек-
тронних доказів; проведення екс-
пертного дослідження; проведення 
протоколу огляду вебсайту адво-
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катом; подання паперової копії 
електронного доказу, посвідченої 
в порядку, передбаченому законом; 
фіксація контенту, що міститься 
на вебсайті, шляхом його збере-
ження на відповідних носіях; про-
токол огляду вебсторінки нота-
ріусом; проведення відеозапису 
процесу дослідження огляду соці-
альних мереж; допомога приватних 
компаній, які здійснюють фіксацію 
інформації, розміщеної на вебсто-
рінках (наприклад, сервісу Internet 
Archive, Wayback Machine); запит 
до провайдера на отримання довід-
ки – log-файлу.

Ключові слова: електронні дока-
зи, соціальні мережі, цивільний про-
цес, доказування, доказ, фіксація до-
казів, подання доказів.

Drogoziuk K. Ways of fixation 
of electronic evidence obtained 
from social networks in the civil 
procedure of Ukraine

Investigating the phenomenon 
of social networks, sociologists pay 
attention to the growing number 
of their users, which is reflected in 
the geometric progression. Social 
networks are becoming not only a 
place for free communication, but also 
a full-fledged means of exchanging 
information among users, a platform 
for business development, and so on.

Despite the positive changes in 
the procedural legislation of Ukraine 
on the use of electronic evidence in 
civil proceedings, it should be noted 
that there is still no clear legislative 
regulation of a number of important 
issues, in particular, the procedure 
for fixation of electronic evidence 
obtained from social networks, 
because the current norms do not take 
into account the procedural and legal 
features of the relevant evidence.

The purpose of the scientific 
article is to identify and analyze 
possible ways of proper fixation of 
electronic evidence obtained from 
social networks, as well as analysis 

of case law in the use of relevant 
evidence in civil proceedings.

The article explores possible ways 
of fixation of electronic evidence 
obtained from social networks. 
According to the results of the 
research, among the ways of fixation 
of electronic evidence obtained 
from social networks, it can be 
distinguished: review of evidence by 
the court at their location (review 
of the account on social networks, 
or other places of data storage on 
the Internet); involvement of a 
specialist in order to fix an electronic 
evidence; conducting expert research; 
conducting a protocol of website 
review by an advocate; submission 
of a paper copy of the electronic 
evidence, certified in the manner 
prescribed by law; fixing the content 
contained on the website by storing 
it on appropriate media; protocol 
of inspection of the web page by 
a notary; video recording of the 
process of researching the review of 
social networks; assistance of private 
companies that record information 
posted on web pages (for example, 
the Internet Archive service, Wayback 
Machine); request to the provider for 
the log-file.

Key words: electronic evidence, so-
cial networks, civil proceedings, prov-
ing, evidence, fixation of evidence, sub-
mission of evidence.
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ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ОХОРОНИ ПРАВА 
НА ТАЄМНИЦЮ ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я

Відповідно до статті 3 Конституції 
України людина, її життя, здоров’я, 
честь та гідність, недоторканість 
та безпека визнаються найвищою 
соціальною цінністю. Згідно з даною 
правовою нормою в Україні виникає 
потреба належної правової охорони 
права на медичну допомогу, складо-
вою частиною якої є право на таєм-
ницю про стан здоров’я. 

У сучасному суспільстві з роз-
витком та впровадженням новітніх 
медичних технологій захист права 
на таємницю про стан свого здоров’я 
є особливо актуальним. Сьогодні 
кожна особа знає медичну практику, 
коли лікар після проведення обсте-
ження повідомляє рідним та близь-
ким хворого його діагноз, особли-
вості та тривалість курсу лікування, 
а також можливості та перспективи 
одужання. Проте багато лікарів навіть 
не здогадуються про те, що розголо-
шення такої інформації без згоди 
пацієнта є прямим порушенням його 
законних прав та інтересів. Разом із 
тим лікарський персонал в інтересах 
пацієнта не завжди доносить усю пов-
ноту інформації про стан пацієнта, 
побоюючись нашкодити йому самому 
[16, c. 154].

Останнім часом наукова громад-
ськість приділяє значну увагу висвіт-
ленню проблеми захисту права особи 
на таємницю про стан свого здо-
ров’я, про що свідчать наукові праці 
С.В. Антонова, І.В. Арістової, К.І. Біля-
кова, Н.Б. Болотіної, Ю.Л. Бошиць-
кого, С.Б. Булеци, І.В. Венедиктової, 

А.А. Герц, З.С. Гладуна, О.В. Гри-
щук, О.В. Дзери, К.О. Ільющенко-
вої, О.Ю. Кашинцевої, А.О. Кодинця, 
О.В. Кохановської, Н.С. Кузнєцо-
вої, В.В. Луця, Р.А. Майданика, 
О.С. Мостовенко, О.О. Отрадно-
вої, П.І. Орлова, Д.О. Перова, 
О.О. Пономарьової, П.М. Рабіно-
вича, З.В. Ромовської, А.М. Савиць-
кої, І.Я. Сенюти, С.Г. Стеценка, 
Р.О. Стефанчука, Є.О. Харитонова, 
М.В. Фігель, О.А. Чабан, І.В. Шат-
ковської, С.І. Шимон, Р.Б. Шишки, 
Г.В. Юровської та ін. Необхідно від-
значити, що більшість наукових робіт 
із предмету дослідження не втра-
чає своєї актуальності на даний час 
і тому зумовлює необхідність подаль-
ших досліджень.

Метою даної статті є аналіз та вдо-
сконалення законодавства України 
щодо отримання, збереження і захи-
сту інформації про стан здоров’я 
людини, дослідження й визначення 
об’єкта та предмета права на таєм-
ницю про стан здоров’я, встановлення 
переліку осіб, які повинні забезпечу-
вати збереження даної інформації, 
а також випадків правомірного її роз-
голошення.

Для початку ватро дослідити саме 
поняття «здоров’я», яке є основним 
елементом у визначенні права на 
таємницю про стан здоров’я. Згідно 
зі статтею 3 Закону України «Основи 
законодавства України про охорону 
здоров’я» під даним поняттям розумі-
ється стан повного фізичного, психіч-
ного і соціального благополуччя, а не 
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тільки відсутність хвороб і фізичних 
вад [7]. Як особисте немайнове благо 
воно розуміється як комплекс якісних 
та кількісних медичних показників 
про плотський, психічний і соціаль-
ний стан людини. Основним носієм 
права на таємницю про стан свого 
здоров’я є кожна людина незалежно 
від свого віку, майнового та соціаль-
ного положення та інших чинників. 

Медична інформація передбачає 
відомості про стан здоров’я людини, 
історію її хвороби, про мету запро-
понованих досліджень і лікувальних 
заходів, прогноз можливого розвитку 
захворювання, які лікар зобов’язаний 
надати на вимогу пацієнта, членів його 
сім’ї або законних представників, за 
винятком випадків, коли така повна 
інформація може завдати шкоду паці-
єнту. А інформаційне право особи, 
яке стосується даної інформації, 
надає їй змогу встановлювати певні 
обмеження щодо отримання та поши-
рення такої інформації як для самих 
медичних працівників, так і осіб, які 
її отримали під час виконання своїх 
професійних або службових обов’яз-
ків. Реалізація даного права закрі-
плюється важливою гарантією поши-
рення на неї особливого правового 
режиму. Тому змістом права особи 
на таємницю про стан свого здоров’я 
є можливість самостійно, на влас-
ний розсуд визначати коло осіб, які 
можуть отримати таку інформацію, 
а також вимагати не розголошувати 
її від тих осіб, що отримали її під час 
виконання своїх робочих обов’язків. 

Аналізуючи таємницю про стан 
здоров’я, зупинимось на дослідженні 
даного правового явища. Інформація 
про стан здоров’я належить до медич-
ної галузі. Тому можемо використову-
вати термін «медична інформація про 
стан здоров’я», яка дозволяє також 
використовувати термін «медична 
таємниця», з яким тісно перепліта-
ється термін «лікарська таємниця». 

Саме збереження лікарської таєм-
ниці відображається статтею 285 ЦК 
України [4] та статтею 40 Основ здо-

ров’я [7] шляхом закріплення права 
на таємницю про стан здоров’я. Таке 
право слід визначати як особисте 
немайнове право фізичної особи, 
яке надає їй можливість тримати 
в таємниці відомості про стан свого 
здоров’я, а також вимагати таких 
самих дій від інших осіб. Зміст права 
фізичної особи на таємницю про стан 
свого здоров’я становить можливість 
цієї особи самостійно визначати коло 
осіб, яким вона захоче надати інфор-
мацію про своє здоров’я, а також 
можливість вимагати не поширювати 
такі відомості іншим особам.

Забезпечуючи право на лікарську 
таємницю, законодавець закріпив 
й обов’язок інших осіб утримува-
тись від втручання в особисте життя 
людини, що пов’язане з її здоров’ям. 
Так, частиною другою статті 286 ЦК 
України [4] заборонено вимагати 
та подавати за місцем роботи або 
навчання інформацію про діагноз 
та методи лікування людини.

В. Акопов під лікарською таємни-
цею розуміє всі відомості, що отримані 
від хворого чи виявлені під час його 
медичного обстеження чи лікування, 
що не підлягає розголошенню без 
згоди хворого [10, c. 118]. На думку 
інших учених (Л. Бедрін, А. Загряд-
ська, П. Ширинський), лікарська таєм-
ниця – це відомості про хворобу, осо-
бисте та інтимне життя хворого, що 
стають відомими медичним працівни-
кам у процесі виконання ними своїх 
професійних обов’язків [11, c. 24].

У чинному законодавстві засто-
совується термін «лікарська таєм-
ниця» щодо медичних працівників, 
яким у зв’язку з виконанням про-
фесійних або службових обов’язків 
стало відомо про хворобу, медичне 
обстеження, огляд та їх результати, 
інтимну і сімейну сторони життя 
громадянина, вони не мають права 
розголошувати ці відомості, крім 
передбачених законодавчими актами 
випадків [2].

На думку І.Я. Сенюти, доречніше 
вживати термін «медична таємниця», 
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тобто інформація, отримана в про-
цесі надання медичної допомоги, яка 
не підлягає розголошенню, крім 
випадків, передбачених законодав-
ством, про яку медичним працівни-
кам та іншим особам стало відомо 
у зв’язку з виконанням професійних 
або службових обов’язків [15, с. 200].

Лікарська таємниця є одним із 
видів медичної таємниці. Медичну 
таємницю можна розглядати у двох 
варіантах: лікарська таємниця і хво-
рий та лікарська таємниця і треті 
особи. У першому варіанті важ-
ливе значення має право пацієнта 
на медичну інформацію і проблеми 
його реалізації. Для другого – те, що 
медичні працівники та інші особи, які, 
виконуючи професійні чи службові 
обов’язки, отримали інформацію про 
стан здоров’я, сімейне та особисте 
життя, не мають права її розголошу-
вати без згоди особи, крім випадків, 
передбачених законодавчими актами 
[15, c. 196].

На думку А. Пустовіт, лікарську 
таємницю («інформацію про паці-
єнта») слід відрізняти від медичної 
інформації («інформації для паці-
єнта»), яка містить у собі відомості 
про стан здоров’я людини, історію її 
хвороби, про мету запропонованих 
досліджень і лікувальних заходів, про-
гноз можливого розвитку захворю-
вання, які лікар зобов’язаний надати 
на вимогу пацієнта, членів його сім’ї 
або законних представників, за винят-
ком випадків, коли така повна інфор-
мація може завдати шкоди здоров’ю 
пацієнта [12, c.13].

Варто зауважити, що термін 
«лікарська» не зовсім точно відобра-
жає обов’язок збереження в таємниці 
інформації про хворого. Більш точним 
може вважатися використання тер-
міна «медична таємниця», оскільки 
йдеться про всю сферу медицини, про 
необхідність не тільки лікарям збері-
гати в таємниці отримані відомості.

Деякі науковці вважають, що осно-
вне призначення інституту медичної 
таємниці – попередження випадків 

можливого заподіяння моральної 
шкоди пацієнту та його близьким. 
Однак збереження медичної таємниці 
не може бути абсолютним. В. Вер-
саєв уважав, що якщо збереження 
таємниці шкодить суспільству або 
оточуючим хворого, то лікар повинен 
порушити таємницю. Сучасне вітчиз-
няне та міжнародне законодавство 
забороняє поширення інформації, що 
порушує права людини, та передбачає 
випадки правомірного розголошення 
медичної таємниці [13, с. 60].

Як убачається зі ст. 40 Основ зако-
нодавства України про охорону здо-
ров’я, розголошення відомостей, які 
становлять лікарську таємницю, мож-
ливо лише в передбачених законом 
випадках [7]. Законодавчими актами 
передбачено низку таких випадків, 
як-от:

– обов’язок наречених повідомити 
один одного про стан здоров’я [3];

– обов’язок підприємств, установ 
і організацій усунути за поданням 
відповідних посадових осіб держав-
ної санітарно-епідеміологічної служби 
від роботи, навчання, відвідування 
дошкільних закладів осіб, які є носі-
ями збудників інфекційних захворю-
вань, хворих на небезпечні для ото-
чуючих інфекційні хвороби, або осіб, 
які були в контакті з такими хворими, 
з виплатою у встановленому порядку 
допомоги із соціального страхування, 
а також осіб, які ухиляються від 
обов’язкового медичного огляду або 
щеплення проти інфекцій, перелік 
яких встановлюється центральним 
органом виконавчої влади, що забез-
печує формування державної полі-
тики у сфері охорони здоров’я [5];

– обов’язок установи виконання 
покарань повідомити відповідний 
протитуберкульозний заклад про 
клінічну та диспансерну категорію 
захворювання хворого на туберку-
льоз, звільненого з місць позбавлення 
волі (арештного дому) [8]);

– передача відомостей про стан 
психічного здоров’я особи та надання 
їй психіатричної допомоги без згоди 
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особи або без згоди її законного пред-
ставника для: 

1) організації надання особі, яка 
страждає на тяжкий психічний роз-
лад, психіатричної допомоги;

2) провадження досудового роз-
слідування або судового розгляду за 
письмовим запитом слідчого, проку-
рора та суду [9];

– обов’язок лікувально-профілак-
тичного закладу передати протягом 
доби з використанням засобів зв’язку 
та на паперовому носії екстрене пові-
домлення про звернення потерпілого 
з посиланням на нещасний випадок на 
виробництві за встановленою формою 
підприємству, де працює потерпілий, 
а також визначеним органам держав-
ної влади (п. 9 постанови Кабінету 
Міністрів України «Деякі питання 
розслідування та обліку нещасних 
випадків, професійних захворювань 
і аварій на виробництві» [7].

На нашу думку, цей перелік не 
є вичерпним, і розголошення лікар-
ської таємниці можливе і в інших 
випадках. Зокрема, за приписами 
ст. 32 Конституції України не допус-
кається збирання, зберігання, викори-
стання та поширення конфіденційної 
інформації про особу без її згоди, крім 
випадків, визначених законом, і лише 
в інтересах національної безпеки, еко-
номічного добробуту та прав людини 
[2]. Відповідно до ч. 2 ст. 8 Євро-
пейської конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод 
органи державної влади не можуть 
втручатись у здійснення права на 
повагу до приватного і сімейного 
життя, за винятком випадків, коли 
втручання здійснюється згідно із зако-
ном і є необхідним у демократичному 
суспільстві в інтересах національної 
та громадської безпеки чи економіч-
ного добробуту країни, для запобі-
гання заворушенням чи злочинам, 
для захисту здоров’я чи моралі або 
для захисту прав і свобод інших осіб 
[1]. Крім цього, правила поширення 
інформації з обмеженим доступом 
врегульовано ст. 29 Закону України  

«Про інформацію», за приписами 
якої інформація з обмеженим досту-
пом може бути поширена, якщо вона 
є суспільно необхідною, тобто є пред-
метом суспільного інтересу, і право 
громадськості знати цю інформацію 
переважає потенційну шкоду від її 
розголошення. Такою вважається 
інформація, яка свідчить про загрозу 
державному суверенітету, територі-
альній цілісності України; забезпечує 
реалізацію конституційних прав, сво-
бод і обов’язків; свідчить про можли-
вість порушення прав людини, вве-
дення громадськості в оману, шкідливі 
екологічні та інші негативні наслідки 
діяльності (бездіяльності) фізичних 
або юридичних осіб тощо [6].

Доктрині і практиці іноземних 
держав відомі випадки розголошення 
лікарської таємниці, які не згадуються 
в чинному законодавстві України.

Із судової практики питання щодо 
розкриття медичної інформації про 
стан здоров’я публічної особи ана-
лізувалося у справі Кемпбелл проти 
ЕмДжіЕн Лімітед (Campbell v. MGN 
Limited), яка розглядалася у 2004 році 
у Великобританії. Супермодель Наомі 
Кемпбелл неодноразово переконувала 
суспільство, що вона не має нарко-
тичної залежності. Якось британське 
видання повідомило своїх читачів про 
те, що супермодель лікується в спе-
ціалізованому закладі для наркотично 
залежних, про деталі такого ліку-
вання, а також опублікувало фотогра-
фію Наомі на фоні закладу. У зв’язку 
із цим супермодель звернулася до 
суду з позовом про порушення її права 
на приватне життя. За результатами 
судового розгляду було вирішено, 
що відомості про наркотичну залеж-
ність супермоделі та отримання нею 
медичної допомоги можуть бути роз-
голошені, оскільки вона сама ввела 
суспільство в оману своїми заявами 
про здоровий спосіб життя. Водно-
час публікація інформації про заклад, 
в якому Наомі отримувала медичну 
допомогу, деталі лікування, а також 
розміщення її фотографії на фоні спе-
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ціалізованого закладу для лікування 
наркозалежних є неправомірним 
втручанням у приватне життя [17].

Відступ від нерозголошення лікар-
ської таємниці можливий у випадках, 
коли хвороба може призвести до важ-
ливих наслідків у родині, створити 
загрозу для оточуючих чи суспіль-
ства (наприклад, у випадку захворю-
вання на СНІД). Інтереси здоров’я 
населення й окремих фізичних осіб 
припускають випадки, коли фізична 
особа може бути зобов’язана пройти 
медичний огляд. З цією метою орга-
нізовуються профілактичні медичні 
огляди неповнолітніх, вагітних, пра-
цівників підприємств, установ і орга-
нізацій зі шкідливими і небезпечними 
умовами праці, військовослужбов-
ців і осіб, чия професійна діяльність 
пов’язана з обслуговуванням насе-
лення чи підвищеною небезпекою для 
оточуючих. Так, наприклад, відпо-
відно до Інструкції про порядок вияв-
лення та постановки на облік осіб, 
які незаконно вживають наркотичні 
засоби або психотропні речовини, 
від 10.10.1997 року в разі встанов-
лення особі діагнозу «наркоманія», 
«токсикоманія» та призначення дис-
пансерної наркологічної допомоги 
і нагляду на неї заповнюється відпо-
відна медична документація, про що 
повідомляються органи внутрішніх 
справ. Досліджуючи право особи на 
таємницю про стан здоров’я, слід 
взяти до уваги аргументи американ-
ського фахівця з біоетики Едварта, 
який виділив сім головних факторів, 
що мають визначати конфіденційність 
взаємовідносин лікаря та пацієнта, 
а саме: захист фундаментальної цін-
ності, до якої належить недоторкан-
ність приватного життя; захист соці-
ального статусу пацієнта, запобігання 
«клеймування» людини інформацією 
про наявність хвороби; захист еко-
номічних інтересів пацієнта, діловій 
репутації і кар’єрі якого може загро-
жувати розголошення його стану 
здоров’я; забезпечення належного 
статусу і популярності медичного 

закладу в умовах наявності права 
пацієнта на вибір лікаря і медичного 
закладу і, нарешті, втілення права 
людини на особисту свободу, можли-
вість контролювати події свого життя 
[14, c. 28]. 

Отже, право особи на таємницю 
про стан свого здоров’я є основним 
немайновим правом особи, яке тісно 
переплітається з правом особи на 
інформацію про стан свого здоров’я. 
Основною відмінністю від права на 
інформацію про стан свого здоров’я 
є те, що особа наділяється правом 
вимагати від вищезазначених осіб 
зберігати конфіденційність інформації 
про стан її здоров’я. Гарантією даного 
права є встановлений правовий 
режим таємниці на даний вид інфор-
мації. Право на таємницю про стан 
здоров’я бере свої корені зі сфери 
лікарської діяльності, яка й зумовлює 
необхідність установлення лікарської 
таємниці, яка є основою для ширшого 
поняття медичної таємниці. Остання 
є основою для поєднання медичної 
і юридичної наук.

У даній статті досліджено 
цивільно-правовий режим охорони 
права на таємницю про стан свого 
здоров’я. Встановлено, що людина, 
її життя, здоров’я, честь та гід-
ність, недоторканість та безпека 
визнаються найвищою соціальної 
цінністю. Особисте немайнове бла-
го розуміється як комплекс якісних 
та кількісних медичних показників 
про плотський, психічний і соціаль-
ний стан людини. Проаналізовано, 
що з терміном «медична таємни-
ця» тісно переплітається термін 
«лікарська таємниця». Дослідже-
но, що зміст права фізичної особи 
на таємницю про стан свого здо-
ров’я становить можливість цієї 
особи самостійно визначати коло 
осіб, яким вона захоче надати 
таку інформацію. Стверджуєть-
ся, що реалізація права на медич-
ну таємницю закріплюється важ-
ливою гарантією поширення на 



90

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2020/4

нього особливого правового режи-
му. Визначається, що права особи 
на таємницю про стан свого здо-
ров’я є можливістю самостійно, 
на власний розсуд визначати коло 
осіб, які можуть отримати таку 
інформацію, а також вимагати не 
розголошувати її від тих осіб, що 
отримали її під час виконання сво-
їх робочих обов’язків. Встановлено, 
що, забезпечуючи дане право, зако-
нодавець закріпив і обов’язок інших 
осіб утримуватись від втручан-
ня в особисте життя людини, що 
пов’язане з її здоров’ям. Зазнача-
ється, що медичну таємницю мож-
на розглядати у двох варіантах: 
лікарська таємниця і хворий та 
лікарська таємниця і треті осо-
би. Акцентується увага на тому, 
що збереження медичної таємниці 
не може бути абсолютним, адже 
якщо збереження таємниці шко-
дить суспільству або оточуючим 
хворого, то лікар повинен пору-
шити таємницю. У даній роботі 
підкреслено, що сучасне вітчизня-
не та міжнародне законодавство 
забороняє поширення інформа-
ції, що порушує права людини та 
передбачає випадки правомірного 
розголошення медичної таємниці. 
Наголошується, що відступ від 
нерозголошення лікарської таємни-
ці можливий у випадках, коли хво-
роба може призвести до важливих 
наслідків у родині, створити загро-
зу для оточуючих чи суспільства.

Ключові слова: Цивільний ко-
декс, цивільне право, медичне право, 
здоров’я, медична таємниця, лікар-
ська таємниця, лікар, пацієнт, цивіль-
но-правові відносини, життя людини, 
медична допомога, право на інформа-
цію, таємниця про стан здоров’я. 

Bilous T. Civil legal regime 
of protection of the right to secret 
about health

This article examines the civil 
law regime for the protection of 
the right to secrecy about one's 

health. It is established that a 
person, his life, health, honor and 
dignity, inviolability and security 
are recognized as the highest social 
value. personal intangible benefit, it is 
understood as a set of qualitative and 
quantitative medical indicators of the 
carnal, mental and social condition 
of man. It is analyzed that the term 
"medical secret" is closely intertwined 
with the term "medical secret". It has 
been studied that the content of an 
individual's right to secrecy about 
his or her state of health constitutes 
the possibility for that person to 
independently determine the range of 
persons to whom he or she wishes to 
provide such information. It is argued 
that the exercise of the right to medical 
secrecy is an important guarantee of 
the extension of a special legal regime 
to it. It is defined that a person's right 
to secrecy about his or her state of 
health is an opportunity to determine 
at his or her own discretion the circle 
of persons who may receive such 
information, as well as to require non-
disclosure of those who received it in 
the performance of their duties. It has 
been established that by ensuring this 
right, the legislator has established 
the obligation of other persons to 
refrain from interfering in a person's 
private life related to his or her health. 
It is noted that medical secrecy can 
be considered in two ways: medical 
secrecy and the patient and medical 
secrecy and third parties. Emphasis 
is placed on the fact that medical 
secrecy cannot be absolute, because 
if secrecy is harmful to society or 
the patient's environment, the doctor 
must violate the secrecy. This paper 
emphasizes that modern domestic 
and international law prohibits the 
dissemination of information that 
violates human rights and provides 
for cases of lawful disclosure of 
medical secrets. It is emphasized 
that deviation from non-disclosure 
of medical secrets is possible in 
cases where the disease can lead to 
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important consequences in the family, 
create a threat to others or society.

Key words: Civil Code, civil law, 
medical law, health, medical secrecy, 
medical secrecy, doctor, patient, civil 
law relations, human life, medical care, 
right to information, health secrecy.
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ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЯК БАЗОВА КАТЕГОРІЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 

ТЕХНІКИ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ

Розділ криміналістики, який сьо-
годні має назву «Криміналістична 
техніка», почав формуватися одним 
із перших ще наприкінці ХІХ – на 
початку ХХ століть і з того часу про-
довжує активно розвиватись і допов-
нюватись. 

У межах вказаного розділу в під-
ручниках з криміналістики та моно-
графіях на дану тематику такими авто-
рами, як Т.В. Авер’янова, Р.С. Бєлкін, 
А.І. Вінберг, В.Г. Гончаренко, 
О.М. Зінін, А.В. Іщенко, Н.І. Клі-
менко, В.О. Коновалова, І.В. Пиріг, 
М.В. Салтевський, М.Я. Сегай, 
В.Ю. Шепітько, М.Г. Щербаков-
ський та іншими, досить детально, 
з наведенням понять, розкриттям 
змісту та класифікаціями, розгляда-
ються такі базові для даного розділу 
поняття, як «техніко-криміналістичні 
засоби» [1, с. 53], «техніко-криміна-
лістичні прийоми» [2, с. 151], «техні-
ко-криміналістичні методи» [3, с. 52], 
«техніко-криміналістичне забезпе-
чення» [4, с. 26], проте така осново-
положна категорія, як «техніко-кри-
міналістичні дослідження», чітко не 
визначена. 

Разом із тим, як слушно заува-
жують М.В. Салтевський та деякі 
інші криміналісти, саме дослідження 
речових доказів із застосуванням тех-
нічних засобів було початком заро-
дження такого розділу криміналіс-
тики, як «Криміналістична техніка» 
[5, с. 93–94].

Метою даної статті є визначення 
ознак техніко-криміналістичних дослі- 
джень та на основі цього формулю-
вання поняття даної категорії, яка 
є базовою для такого розділу криміна-
лістики, як криміналістична техніка.

Щодо власне словосполучення 
«техніко-криміналістичні дослі-
дження», то в більшості випадків 
у літературі з криміналістики воно 
вживається відносно досліджень доку-
ментів і ним позначається галузь кри-
міналістичної техніки з однойменною 
назвою, предметом якої є вивчення 
способів виготовлення і підроблення 
письмових документів [6, с. 352]. 

Додавання в цьому випадку слова 
«техніко-» або ж «технічне дослі-
дження», яким позначається відно-
шення до техніки або те, що вивча-
тись буде технічна сторона чогось, на 
нашу думку, є уточнюючим, оскільки 
так само може застосовуватись 
і з іншими видами досліджень (напри-
клад, криміналістичним досліджен-
ням зброї, яка є власне технічним 
засобом, вивчатись може її технічний 
стан та при цьому застосовуватися 
різні технічні засоби).

Термін «техніко-криміналістичні 
дослідження» без віднесення його 
до дослідження документів майже 
не вживається в науковій літературі. 
Виключення становлять підручник 
«Криміналістика» авторів Л.Я. Дра-
пкіна та В.М. Карагодіна. У параграфі, 
присвяченому поняттю і структурі 
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криміналістичної техніки, вони зазна-
чають, що «при проведении исследо-
ваний в области криминалистической 
техники не могут не учитываться 
развитие научно-технического про-
гресса. В тоже время результаты 
технико-криминалистических исс-
ледований используются при прове-
дении изысканий в отдельных отра-
слях науки и техники» [7, с. 80–81]. 
Проте, далі пояснюючи зазначене 
ними твердження, наводиться при-
клад, коли під час проведення тех-
ніко-криміналістичних досліджень 
у випадку виготовлення підроблених 
документів ураховуються принципи 
дії засобів комп’ютерної техніки, 
а виявлені недоліки захисту докумен-
тів узагальнюються і враховуються її 
виробниками. 

Оскільки автори зазначеного під-
ручнику не наводять визначення 
поняття «техніко-криміналістичні дос- 
лідження» та не розкривають його 
значення, то, по-перше, не зрозуміло, 
чи не ототожнюють вони, виходячи 
з наведеного прикладу, «техніко-кри-
міналістичні дослідження» з «техні-
ко-криміналістичними дослідженнями 
документів»; по-друге, навіть розділя-
ючи ці поняття, не зрозуміло, про яку 
категорію досліджень тут ідеться – 
про наукові чи практичні дослідження. 
Разом із тим ми вважаємо, що це не 
тотожні між собою поняття, до того ж 
дослідження за своїм характером або 
ж сферою проведення можуть поділя-
тись як на теоретичні (наукові), так 
і прикладні (практичні).

Іншим джерелом, де згадується 
досліджуване нами поняття, є стаття 
Я. Лазора, Б. Русина, В. Цибочкина, 
присвячена апаратно-програмному 
підходу до техніко-криміналістичних 
досліджень об’єктів для розкриття 
злочинів. У ній використовується тер-
мін «техніко-криміналістичні дослі-
дження речових носіїв доказів», проте 
жодним чином не розкривається його 
визначення та ознаки. Більше того, 
зі статті не зрозумілим є співвідно-
шення між собою техніко-криміна-

лістичних досліджень та криміналіс-
тичних експертиз, оскільки в одному 
випадку авторами зазначається, що 
експертні дослідження, до яких фак-
тично відносяться і криміналістичні 
експертизи, – це етап техніко-кримі-
налістичного дослідження, водночас 
в іншому – техніко-криміналістичні 
дослідження вживаються на одному 
рівні із судовими експертизами, тобто 
виходить, що це різні дослідження 
[8, с. 209–210].

Згідно з лексичним значенням 
словосполучення «техніко-криміналіс-
тичне» відносно власне дослідження 
означає: по-перше, що воно відно-
ситься до криміналістики; по-друге, 
що таке дослідження пов’язане з тех-
нікою як сукупністю засобів і знарядь 
праці в певній галузі [9, с. 465, 1244]. 
Проте, на нашу думку, в межах 
самої криміналістики як науки дане 
словосполучення може мати й інше 
лексичне значення, а саме означати, 
що дослідження відносяться або ж 
пов’язані з таким розділом криміна-
лістики, як криміналістична техніка. 
Відповідно, дослідження, які передба-
чені розділом криміналістики – кри-
міналістичною технікою, та про які, 
власне, зазначається у визначеннях 
даного поняття, будуть називатись 
техніко-криміналістичними. 

Оскільки визначення поняття – це 
логічна операція, за допомогою якої 
розкривається його зміст, відповідно, 
потрібно розкрити істотні характе-
ристики поняття, що нами визнача-
ється, а саме «техніко-криміналістичні 
дослідження», виділити його загальні 
та специфічні (окремі) ознаки. 

Відносно особливостей (ознак) 
техніко-криміналістичних досліджень, 
на нашу думку, необхідно виділити 
декілька критеріїв їх поділу на групи: 

1. За належністю: притаманні 
як техніко-криміналістичним, так 
й іншим криміналістичним досліджен-
ням (загальні); притаманні виключно 
техніко-криміналістичним досліджен-
ням у цілому (окремі для всіх техніко- 
криміналістичних досліджень, для 



94

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2020/4

конкретного різновиду досліджень 
є загальними); притаманні окремим 
різновидам техніко-криміналістичних 
досліджень (окремі);

2. За обов’язковістю: обов’язкові 
та факультативні (варіативні).

Згідно з академічним тлумачним 
словником української мови термін 
«досліджувати» означає ретельно 
обстежувати кого-, що-небудь, уважно 
знайомитися з чим-небудь для вста-
новлення чогось [10, с. 550].

У криміналістиці існують досить 
різні визначення даного поняття. 
Наприклад, щодо доказів, то в підруч-
нику «Криминалистическая экспер-
тиза» за редакцією Р.С. Бєлкіна під 
дослідженнями розуміється пізнання 
особою, яка здійснює дізнання, слід-
чим, суддями змісту доказів, пере-
вірку достовірності існування тих 
фактичних даних, які становлять 
зміст доказу, з’ясування відношення 
даного доказу до всіх інших доказів 
у справі [11, с. 6]. 

У наукових джерелах існують 
навіть дещо алогічні інтерпретації 
даного терміна, наприклад, що «дослі-
дження – це сукупність операції, 
яка складається з операції з визна-
чення предмета дослідження хоча б 
в одному об’єкті дослідження у від-
повідності з поставленим питанням» 
[12, с. 62]. 

Проте загальним є те, що, 
по-перше, дослідження – це пізнання 
або процес отримання чогось нового, 
які здійснюються шляхом вивчення 
певного об’єкта або їх сукупності. 
Тобто незалежно від того, хто здійс-
нює дослідження – слідчий, детектив, 
спеціаліст чи експерт, незалежно від 
різновиду такого дослідження чи без-
посереднього об’єкту сутність дослі-
дження буде полягати в пізнанні 
(вивченні) об’єкту шляхом, напри-
клад, спостереження, вимірювання, 
порівняння, моделювання тощо. 
По-друге, метою такого пізнання 
є отримання нових знань, невідомої 
інформації. У розслідуванні злочинів 
інформації, наприклад, про особу зло-

чинця, засоби чи знаряддя злочину 
тощо, або ж її джерел – різноманіт-
них слідів злочину це є проміжним 
результатом в отриманні необхідної 
розшукової або доказової інформації.

Потрібно зауважити, що потреба 
в пізнанні (вивченні) певного об’єкту 
та отриманні необхідної інформації 
виникає не тільки під час здійснення 
кримінального судочинства. Досить 
часто окремі різновиди техніко-криміна-
лістичних досліджень проводяться в ході 
здійснення цивільного, господарського 
та адміністративного судочинства.

Таким чином, якщо розглядати 
техніко-криміналістичні дослідження 
як практичну діяльність із вивчення 
матеріальних слідів, то необхідно 
зазначити, що натепер сфера прове-
дення таких досліджень не обмежу-
ється тільки кримінальним процесом 
та, відповідно, вивченням виключно 
слідів кримінального правопору-
шення. Якщо говорити про вивчення 
матеріальних відображень саме кри-
мінального проступку чи злочину, то 
така діяльність притаманна не техні-
ко-криміналістичним дослідженням 
взагалі, а техніко-криміналістичним 
дослідженням у розслідуванні кримі-
нальних правопорушень.

Продовжуючи розгляд ознак тех-
ніко-криміналістичних досліджень, 
необхідно зауважити, що одним 
з елементів, необхідних для пізнання 
об’єкта дослідження, є наявність 
в особи, яка здійснює його вивчення, 
відповідних знань. Межі таких знань 
досить широкі, починаючи від власти-
востей певних об’єктів, їх різнови-
дів та особливостей слідоутворення 
на різних поверхнях за різних умов, 
і закінчуючи практичними прийомами 
проведення досліджень та формулю-
вання конкретних висновків. Такі 
знання у кримінальному процесі при-
йнято називати спеціальними.

У наукових джерелах із криміна-
лістики та кримінального процесу під 
час розкриття поняття та сутності 
спеціальних знань слушно наголошу-
ється на тому, що такі знання: отри-
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муються в ході спеціальної підготовки 
та послідуючої практичної діяльності; 
вони є апробованими, науковими і, 
відповідно, зафіксованими в науко-
вій літературі, методичних рекомен-
даціях, настановах, інструкціях тощо 
[13, с. 15]. Окрім цього, в зазначе-
них джерелах до спеціальних знань 
у тій чи іншій мірі віднесено вміння 
та навички застосування таких знань 
на практиці. Проте ми не поділяємо 
думку щодо включення вмінь та нави-
чок до спеціальних знань. І хоча ці 
категорії досить тісно пов’язані, вони 
мають відмінності й повинні розмежо-
вуватись між собою.

Оскільки вміння та навички – це 
категорії, які безпосередньо пов’язані 
з діяльністю в певній сфері, а техні-
ко-криміналістичні дослідження в роз-
слідуванні кримінальних правопору-
шень – це саме діяльність із вивчення 
певних об’єктів, то для її успішної 
реалізації разом зі спеціальними знан-
нями потрібно також окремо зазна-
чати такі обов’язкові для згаданих 
досліджень категорії, як «вміння» 
і «навички». Наприклад, обізнаній 
особі недостатньо тільки знати типи 
папілярних візерунків, їхні загальні 
й окремі ознаки, а також методику 
проведення ідентифікації людини за 
слідами пальців рук, потрібно також 
мати відповідні навички і вміння 
виявляти такі сліди та проводити дак-
тилоскопічні дослідження.

Досить широке поняття спеці-
альних знань наводять В.Г. Гонча-
ренко, В.В. Курдюков та К.В. Легких, 
щоправда, воно також не позбавлене 
зазначеного вище недоліку. Вони 
наголошують, що спеціальними знан-
нями в кримінальному судочинстві 
є знання і навички, одержані в резуль-
таті фахової освіти та/або практичної 
діяльності в будь-якій галузі науки, 
техніки, мистецтва або ремесла, які 
використовуються визначеними зако-
ном учасниками процесу в межах 
наданих кожному з них повноважень 
для вирішення за певною процедурою 
процесуальних завдань [14, с. 24].

Згідно з даним визначенням у кри-
мінальному судочинстві можуть вико-
ристовуватись досить різноманітні 
спеціальні знання, які можуть не мати 
жодного відношення до проведення 
техніко-криміналістичних досліджень 
як таких, наприклад, залучення до 
проведення процесуальної дії пере-
кладача як фахівця, який володіє пев-
ною мовою, педагога або психолога 
як спеціалістів у роботі з неповноліт-
німи тощо.

Відносно власне техніко-кримі-
налістичних досліджень, як щодо їх 
генезису, так і безпосереднього про-
ведення, справедливо було б гово-
рити не тільки виключно про знання 
такого розділу криміналістики, як 
криміналістична техніка. Причин 
цьому декілька: по-перше, межі таких 
знань різні автори визначають досить 
по-різному; по-друге, починаючи 
з появи перших різновидів техніко- 
криміналістичних досліджень, їм при-
таманна тісна інтеграція різних наук, 
наприклад, криміналістики й хімії, 
фізики, медицини тощо. 

Таким чином, використання спе-
ціальних криміналістичних знань для 
проведення техніко-криміналістичних 
досліджень є однією з характерних 
ознак таких досліджень.

Разом із тим потрібно зауважити, 
що для проведення конкретного тех-
ніко-криміналістичного дослідження 
недостатньо просто наявності спе-
ціальних криміналістичних знань 
(наприклад, рекомендацій щодо 
пошуку мікрослідів, слідів пальців 
рук, слідів вибуху тощо та посліду-
ючої лабораторної роботи з ними), 
потрібна людина – відповідний фахі-
вець, який володіє цими знаннями 
в необхідному об’ємі та може прове-
сти таке дослідження. 

Кримінальний процесуальний 
кодекс України володіння спеціаль-
ними знаннями прямо передбачає 
у двох суб’єктів – спеціаліста (ст. 71) 
та експерта (ст. 69). І хоча суб’єкта-
ми-носіями спеціальних знань є й інші 
особи, наприклад, перекладачі, пси-
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хологи, педагоги, однак спеціаль-
ними криміналістичними знаннями 
вони не володіють взагалі, відповідно 
й суб’єктами техніко-криміналістич-
них досліджень вони не можуть бути. 
Водночас і не всі спеціалісти та екс-
перти є суб’єктами техніко-криміна-
лістичних досліджень. Такими суб’єк-
тами є тільки та частина, яка, як уже 
зазначалось, володіє саме спеціаль-
ними криміналістичними знаннями.  

Окрім спеціаліста та експерта, 
як слушно зауважує О.В. Фролов, 
суб’єктом застосування спеціальних 
знань у кримінальному провадженні 
в окремих випадках може бути без-
посередньо особа, що проводить роз-
слідування [15, с. 80–82]. На нашу 
думку, це твердження стосується 
в тому числі й застосування такими 
особами спеціальних криміналістич-
них знань і проведення ними окремих 
різновидів техніко-криміналістичних 
досліджень. Наприклад, слідчий чи 
детектив для пошуку та огляду об’єк-
тів може не залучати спеціаліста-кри-
міналіста, а здійснити це самостійно, 
якщо в нього вистачає на це необхід-
них знань, умінь та навичок. 

Потрібно також зауважити, що 
суб’єкти техніко-криміналістичних 
досліджень повинні бути правомочні 
на проведення того чи іншого різно-
виду дослідження. Одним з елементів 
такої правомочності, як зазначалось 
вище, є володіння спеціальними кри-
міналістичними знаннями, проте це 
не всі умови. 

Відносно спеціаліста, то для появи 
в нього повноважень, передбачених 
КПК України, особа, яка проводить 
слідчу (розшукову) дію, повинна 
відповідним чином залучити спеціа-
ліста, відобразивши про таке залу-
чення в протоколі проведення слідчої 
дії. Тобто на відміну від спеціаліста, 
для залучення особи як експерта 
недостатнім є тільки факт володіння 
нею спеціальними знаннями. Згідно 
з ч. 2 та ч. 3 ст. 10 Закону України 
«Про судову експертизу» такі особи 
повинні мати вищу освіту, освіт-

ньо-кваліфікаційний рівень не нижче 
спеціаліста, пройти відповідну підго-
товку, отримати кваліфікацію судо-
вого експерта з певної спеціальності 
та бути внесеними в Державний Реє-
стр атестованих судових експертів. 
За існування цих умов, за наявності 
постанови про призначення експер-
тизи або відповідної заяви сторони 
захисту визначений експерт стає пра-
вомочним на проведення криміналіс-
тичної експертизи або дослідження  
(у даному випадку це та ж експертиза, 
проте назва залежить від суб’єкта її 
призначення (замовлення)). 

Таким чином, необхідною умовою 
проведення техніко-криміналістичних 
досліджень, а відповідно й обов’яз-
ковою ознакою досліджень даного 
різновиду, є суб’єкт-носій спеціаль-
них криміналістичних знань, умінь 
і навичок, залучений для проведення 
відповідного дослідження стороною 
обвинувачення, стороною захисту чи 
слідчим суддею.

Наступна істотна ознака техніко- 
криміналістичних досліджень пов’я-
зана з тим, що саме вивчається під 
час їх проведення, тобто безпосередні 
об’єкти дослідження. 

Аналіз наукових джерел із кри-
міналістики та судової експертизи 
дозволяє стверджувати, що об’єкти 
техніко-криміналістичних досліджень 
є досить різноманітними за своєю 
природою та сферою застосування 
(використання), починаючи від різно-
манітних документів та друкарських 
форм, закінчуючи різноманітними 
хімічними речовини та фонограмами. 
Детальний їх розгляд буде предметом 
окремого нашого дослідження. 

Проте, попри суттєві відмінно-
сті в природі та сфері використання 
(призначенні) об’єктів техніко-кримі-
налістичних досліджень, все ж таки 
у них є спільна ознака: всі вони 
є матеріальними, тобто мають своє 
матеріальне відображення, певну 
форму в навколишньому світі. Саме 
ця ознака зазначених об’єктів відріз-
няє дану категорію досліджень від 
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інших досліджень у криміналістиці, 
оскільки об’єкти останніх можуть 
бути як матеріальними, так й ідеаль-
ними (наприклад, відображеннями 
подій і фактів у пам’яті людини, при-
пущеннями того, що досліджується, 
тощо). 

Досить часто для проведення тех-
ніко-криміналістичних досліджень, 
окрім спеціальних криміналістичних 
знань, необхідно використовувати 
техніко-криміналістичні засоби – пев-
ний різновид криміналістичної тех-
ніки.

Такі засоби можуть бути досить 
різноманітними. Згідно з їх класифі-
кацією в криміналістиці це можуть 
бути й засоби «польової криміналіс-
тики», й засоби лабораторної тех-
ніки, розроблені як спеціально для 
цілей криміналістики, так і запози-
чені з інших галузей науки і техніки  
[16, с. 94–95].

Однак використання того чи 
іншого технічного засобу залежить 
від конкретної ситуації та різновиду 
техніко-криміналістичного дослі-
дження. Існують випадки, коли для 
проведення техніко-криміналістич-
ного дослідження технічні засоби 
можуть взагалі не використовуватись. 
Наприклад, коли на місці події зна-
ходиться видимий слід пальця руки, 
утворений нашаруванням речовини 
темного кольору на світлій поверхні, 
або коли потрібно оглянути виявле-
ний зразок вогнепальної зброї чи про-
вести почеркознавчу експертизу за 
текстом, виконаним великим і розбір-
ливим почерком. У такому разі спе-
ціаліст чи експерт можуть обійтись 
візуальним методом дослідження, без 
використання жодного додаткового 
криміналістичного обладнання. Саме 
тому дана ознака, на наш погляд, 
є факультативною. 

Підсумовуючи вищезазначене, 
можна зробити такі висновки:

1. До обов’язкових загальних 
ознак техніко-криміналістичних 
досліджень у розслідуванні кримі-
нальних правопорушень відноситься: 

– сутність техніко-криміналістич-
них досліджень, як і будь-яких інших 
досліджень у криміналістиці, полягає 
в пізнанні (вивченні) певного об’єкта 
чи об’єктів дослідження; 

– метою їх проведення є отри- 
мання певної інформації або її  
джерел; 

– проводяться такі дослідження 
у зв’язку з розслідуванням конкрет-
них кримінальних проступків чи зло-
чинів, у тому числі для їх розкриття 
та попередження.

До обов’язкових, окремих ознак, 
притаманних усім техніко-кримі-
налістичним дослідженням, відно-
сяться такі:

– для проведення дослідження 
використовуються спеціальні кримі-
налістичні знання – знання в галузі 
криміналістичної техніки та окремих 
різновидів криміналістичних експер-
тиз, окремі знання інших розділів 
криміналістики й інших суміжних 
галузей науки і техніки, а також від-
повідні вміння та навички;

– суб’єкти дослідження – особи, 
які володіють спеціальними кримі-
налістичними знаннями, уміннями 
та навичками, мають право (наділені 
повноваженнями) проведення таких 
досліджень та залучені з цією метою 
стороною обвинувачення, стороною 
захисту чи слідчим суддею;

– об’єктами дослідження є матері-
альні об’єкти – об’єкти, передбачені 
теорією криміналістичної техніки 
та (або) окремих напрямів криміна-
лістичних експертиз.

До факультативних, окремих 
ознак, притаманних усім тех-
ніко-криміналістичним дослі-
дженням, відноситься те, що для 
проведення досліджень можуть засто-
совуватися спеціальні техніко-кримі-
налістичні засоби – засоби криміна-
лістичної техніки.

2. Виходячи з окреслених ознак, 
техніко-криміналістичні дослі-
дження в розслідуванні криміналь-
них правопорушень – це вивчення 
матеріальних об’єктів з метою  
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отримання інформації або виявлення 
її джерел, яке здійснюється в ході 
розслідування кримінальних правопо-
рушень з використанням спеціальних 
криміналістичних знань, умінь, нави-
чок та за потреби – техніко-кримі-
налістичних засобів суб’єктом, який 
володіє такими знаннями, уміннями 
та навичками та який правомочний 
на виконання відповідних досліджень.

3. Поява даного терміна та його 
широкий ужиток у криміналістиці 
дозволить об’єднати різні види дослі-
джень в одну групу, чітко окреслити 
її та відмежовувати від інших існу-
ючих у криміналістиці досліджень, 
наприклад, передбачених таким роз-
ділом криміналістики, як криміналіс-
тична тактика. Це також дозволить 
розглядати дані дослідження на рівні 
з іншими базовими для криміналістич-
ної техніки науковими категоріями. 

Наукова стаття присвячена 
розгляду такої базової для кримі-
налістики категорії, як «техні-
ко-криміналістичні дослідження». 
Наголошується, що в більшості 
випадків у літературі з криміна-
лістики цей термін вживається 
відносно досліджень документів і 
ним позначається галузь криміна-
лістичної техніки з однойменною 
назвою. Водночас термін «техні-
ко-криміналістичні дослідження» 
без віднесення його до дослідження 
документів майже не вживається в 
науковій літературі. Таким чином, 
на відміну від інших існуючих кате-
горій у криміналістиці, до цього 
часу чітко не визначено поняття 
техніко-криміналістичних дослі-
джень та не окреслені їхні ознаки. 
Це призводить до певних проблем 
як наукового, так і практичного 
характеру. Для визначення ознак 
даних досліджень пропонується 
використовувати два критерії: за 
належністю та за обов’язковістю. 
За першим критерієм ознаки тех-
ніко-криміналістичних об’єктів 
можуть бути загальними обов’яз-

ковими та окремими. Загальні 
обов’язкові ознаки пов’язані із сут-
ністю досліджень, метою їх про-
ведення та сферою використання. 
Загальні обов’язкові у свою чергу 
передбачають знання, які вико-
ристовуються в ході досліджень, 
суб’єктів та об’єкти техніко-кри-
міналістичних досліджень. Факуль-
тативні окремі ознаки пов’язані з 
технічними засобами, які застосо-
вуються під час проведення таких 
досліджень. На основі окреслених 
у роботі ознак зроблено висновок, 
що техніко-криміналістичні дослі-
дження в розслідуванні криміналь-
них правопорушень – це вивчення 
матеріальних об’єктів з метою 
отримання інформації або вияв-
лення її джерел, яке здійснюється 
в ході розслідування криміналь-
них правопорушень з використан-
ням спеціальних криміналістичних 
знань, умінь, навичок та за потре-
би – техніко-криміналістичних 
засобів суб’єктом, який володіє 
такими знаннями, уміннями та 
навичками та який правомочний на 
виконання відповідних досліджень. 
Окрім цього, як висновок відсто-
юється позиція, що поява даного 
терміна дозволить об’єднати різні 
види досліджень в одну групу, чіт-
ко окреслити її та відмежовувати 
від інших існуючих у криміналісти-
ці досліджень, а також дозволить 
розглядати дані дослідження на 
рівні з іншими базовими для кримі-
налістичної техніки категоріями.

Ключові слова: криміналістич-
на техніка, техніко-криміналістичні  
дослідження, спеціальні знання.

Areshonkov V. Technical-
forensic research as a basic 
category of forensic technology: 
concepts and features

The scientific article is dedicated 
to the consideration of such a basic 
category for criminology as "technical-
forensic research". It is noted that in most 
cases in the literature on criminalistics, 
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this term is used in relation to the study 
of documents and it refers to the field 
of forensic science of the same name. 
At the same time, the term "technical-
forensic research" without referring it 
to the study of documents is almost 
not used in the scientific literature. It 
emphasizes that, unlike other existing 
categories in criminology, the concept 
of technical forensic research is still 
not clearly defined and their features 
are not outlined. This leads to certain 
problems, both scientific and practical. 
It is suggested that two criteria be 
used to determine the characteristics of 
these studies: relevance and binding. 
According to the first criterion, the 
features of technical-forensic objects 
can be general mandatory and separate. 
General mandatory features are related 
to the nature of the research, its purpose 
and scope. The general requirements in 
turn include the knowledge used in the 
course of research, subjects and objects 
of technical-forensic research. Optional 
individual features are related to the 
technical means used in conducting 
such studies. Based on the features 
outlined in the paper, it is concluded 
that technical-forensic research in the 
investigation of criminal offenses is 
the study of material objects in order 
to obtain information or identify its 
sources, which is carried out during the 
investigation of criminal offenses using 
special forensic knowledge, skills, 
abilities and if necessary, technical-
forensic means, an entity that has 
such knowledge, skills and abilities 
and which is authorized to perform 
relevant research. In addition, the 
conclusion is that the emergence of this 
term will combine different types of 
research into one group, clearly define 
it and distinguish it from other existing 
research in forensics, as well as allow 
to consider the dates of the study on 
a par with other basic categories for 
forensic techniques.

Key words: forensic technique, 
technical-forensic research, special 
knowledge.
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КЛАСИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТИВНИХ ПУБЛІЧНИХ 
ПРАВ ПРИВАТНОЇ ОСОБИ

Постановка проблеми. Як свід-
чить історія виникнення та станов-
лення наукової категорії «суб’єктивні 
публічні права», з моменту початку 
активного й глибокого догматичного 
її відпрацювання теоретики встигли 
запропонувати безліч її визначень 
і класифікацій, що свідчить про бага-
тогранність і наукомісткість цього 
феномена [1, c. 31]. І це не дивно: 
адже, беручи до уваги поліаспектність 
взаємодії індивідів і держави та її 
органів, що виступають як публічна 
влада, можна впевнено припустити, 
що досліджувані права надзвичай різ-
номанітні як за сферою суспільних 
відносин, яких вони стосуються, так 
і за власним юридичним змістом.

Взагалі метод класифікації висту-
пає одним із найважніших методів 
наукового пізнання, осмислення 
та описання закономірностей ото-
чення, а також формою пізнання, 
базою емпіричного знання, засобом 
впорядкування знань. Метод кла-
сифікації в науці використовується 
з метою систематизації та організації 
знань, репрезентації знань у надій-
ному й зручному для огляду, роз-
пізнавання та зіставлення вигляді, 
відбиття або встановлення порядку 
речей; представлення знань; вико-
ристання знань; опосередкованого 
надання знань.

Класифікацією вважають розпо-
діл предметів певного роду на класи 
відповідно до найсуттєвіших ознак, 
притаманних предметам такого 
роду, що відрізняють їх від пред-

метів інших родів, водночас кожен 
клас посідає в системі, яка склалася, 
певне постійне місце й своєю чер-
гою поділяється на підкласи. Класи-
фікування ж є процесом приведення 
певної предметної галузі в систему, 
встановлення відносин спорідненості 
між цими предметами й групування 
їх у кластери – таксони за ступенем 
спорідненості. Тобто класифікація як 
результат класифікування – мережа 
таксонів різного рангу, в якій зна-
ходить своє місце кожний об’єкті 
з досліджуваної предметної галузі 
[2, c. 252].

З зазначеного випливає, що класи-
фікація в адміністративно-правовому 
дослідженні не може й не повинна 
відігравати роль яскравої ілюстрації 
досліджуваного матеріалу або данини 
науковій традиції; це передусім сер-
йозний гносеологічний інструмент, 
що виконує функції систематизації 
знання, описання та пояснення дослі-
джуваного об’єкта, засади конструю-
вання наукових теорій або впорядку-
вання реальної дійсності.

Ступінь наукової розробки 
проблеми. Розгляд сучасної про-
блематики класифікації суб’єктив-
них публічних прав спирається на 
ґрунтовну теоретичну базу, створену 
вітчизняними й зарубіжними нау-
ковими підходами до дослідження 
цієї тематики. Тому, беручись до 
теми класифікації суб’єктивних прав 
у публічній сфері, дослідник у галузі 
адміністративного права нині має 
обов’язково ставити собі питання, 
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з якою саме метою він збирається 
її здійснити. У нашому випадку це 
узагальнення масиву знань і пошук 
правдивих пояснювальних (теоретич-
них) моделей розподілу суб’єктив-
них публічних прав, які можуть бути 
продуктивно екстрапольовані на весь 
масив досліджуваних прав і дадуть 
уявлення про їх різноманітність 
та однорідність, про загальні й специ-
фічні їхні характеристики.

Метою наукової статті є здійс-
нення класифікації суб’єктивних 
публічних прав приватної особи.

Виклад основного матеріалу. 
Базову класифікацію суб’єктивних 
публічних прав у свій час запропону-
вав ще Г. Еллінек у праці «Система 
суб’єктивних публічних прав» [3]. 
Обираючи підставу для розподілу 
суб’єктивних публічних прав на 
окремі класи, вчений спирався на 
думку, що суб’єктивні публічні права 
по суті є можливістю домагань при-
ватної особи до органів публічної 
влади, а рівень цих домагань визначе-
ний правовим статусом особи – кон-
кретним її становищем стосовно дер-
жави. Згідно із цими міркуваннями 
Еллінек виділив чотири різновиди 
правового статусу й відповідні катего-
рії суб’єктивних публічних прав:

1) пасивний статус особи (status 
passivus) характеризується ста-
ном підкорення індивіда органам 
влади, йому відповідають виключно 
обов’язки приватних осіб стосовно 
держави. З одного боку, тут ідеться 
про свободу публічної влади й несво-
боду приватної особи; з іншого, на 
думку Еллінека, підкорення приват-
ної особи державі розповсюджується 
лише на дозволений об’єктивним пра-
вом простір, тобто кожне домагання 
держави до приватної особи повинно 
мати правове підґрунтя. Іншими сло-
вами, суб’єктивне право, що відпо-
відає пасивному статусу, полягає 
в обмеженості обтяження приватної 
особи публічно-правовими обов’яз-
ками сферою її залучення до держав-
ного правопорядку; незаконне обтя-

ження особи обов’язками виступає 
підставою для оскарження дій публіч-
ної влади;

2) активному статусу особи (status 
activus) відповідають політичні права, 
що містять права на участь в органі-
зації та діяльності публічної влади, 
у формуванні державної волі (виборчі 
права, право петицій, свобода спілок, 
зібрань тощо). Тут вчений демон-
струє, як реалізація нормативно 
закріплених можливостей викли-
кає до життя активну громадянську  
позицію;

3) негативний статус (або сво-
бодний статус) (status negativus sive 
status libertatis) корелює з правами 
приватних осіб на свободу від дер-
жави, від втручання органів публіч-
ної влади у сферу наданої приват-
ним особам свободи – з правами на 
недоторканність особи, житла, імені, 
на свободу переміщень тощо. Ста-
тус свободи, або негативний статус 
(зазначимо, що слово «негативний» 
тут позбавлено семантичного від-
тінку чогось поганого й спирається 
на розуміння негації як протилеж-
ності чомусь, у нашому контексті – 
свободи як протилежності примусу) 
означає вільний від втручання дер-
жави стан приватної особи. У силу 
такого становища приватна особа 
може претендувати на відміну всіх 
розпоряджень публічної влади, що 
порушують її свободу, всіх адміні-
стративних актів, що обмежують її 
права або створюють перешкоди до їх 
здійснення. Тобто це сфера абсолют-
ного самовизначення індивіда, в яку 
держава взагалі не має права втру-
чатися. Формальними характеристи-
ками цієї сфери, на думку Еллінека, 
є, по-перше, індивідуальні цілі й при-
ватні інтереси, по-друге – виключна 
дія принципу свободи волевиявлення;

4) позитивний статус особи (status 
positivus) означає, що приватна особа 
з метою реалізації власних інтересів 
має право користуватися державними 
інститутами. Водночас сама держава 
зобов’язана не тільки не супере-
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чити здійсненню цих інтересів, але 
й у позитивний спосіб сприяти йому. 
До цієї групи прав Еллінек відносив 
насамперед право на судовий захист 
індивідуальних інтересів, порушених 
органами публічної влади [4, c. 73-75].

Пропонуємо проілюструвати цю 
класифікацію прикладами суб’єк-
тивних публічних прав, що існують 
у сучасному українському публіч-
но-правовому полі. По-перше, розгля-
немо політичні суб’єктивні права, які 
призначені на підтримку й забезпе-
чення реалізації основних політичних 
прав, закріплених у ст. ст. 36–39 Кон-
ституції України: права на свободу 
об’єднання в політичні партії та гро-
мадські організації для здійснення 
та захисту своїх прав і свобод і задо-
волення політичних, економічних, 
соціальних, культурних та інших 
інтересів; права брати участь в управ-
лінні державними справами, у всеу-
країнському й місцевих референду-
мах, вільно обирати й бути обраними 
до органів державної влади й органів 
місцевого самоврядування; права зби-
ратися мирно, без зброї та проводити 
збори, мітинги, походи й демонстрації, 
про проведення яких завчасно спові-
щаються органи виконавчої влади чи 
органи місцевого самоврядування [5].

Слід зазначити, що практичне забез-
печення реалізації права на свободу 
об’єднання відбувається шляхом реа-
лізації суб’єктивних публічних прав, 
визначених Законом України «Про гро-
мадські об’єднання», яким закріплено 
права й порядок створення та припи-
нення діяльності об’єднання громадян, 
право на членство в громадському 
об’єднанні [6], яким відповідає обов’я-
зок органу публічної влади (Мінюсту 
та його територіальних органів, вико-
навчих органів сільських, селищних, 
міських Рад народних депутатів) щодо 
легалізації об’єднання через внесення 
його до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб – під-
приємців і громадських формувань 
[7]. Право брати участь у державному 
управлінні реалізується завдяки таким 

суб’єктивним публічним правам, як 
право вільно обирати й право бути 
обраним, що відповідають адміністра-
тивно-правовим статусам виборця 
та кандидата на виборну посаду 
й закріплені п. 2 ст. 6 Виборчого 
кодексу України [8].

Складна ситуація спостерігається 
у сфері реалізації права на мирні 
зібрання, де, на відміну від попередніх 
прикладів, відсутня нормативно 
закріплена модель поведінки приват-
ної особи чи дій суб’єктів публічної 
влади, потрібних для реалізації закон-
ного інтересу в проведенні мирного 
зібрання, тобто легітимізоване суб’єк-
тивне публічне право. Насправді доз-
віл на реалізацію цього права фак-
тично виданий Конституцією, проте 
самої моделі реалізації, закріпленої 
правовою нормою, в чинному зако-
нодавстві немає. Умовою реалізації 
цього конституційного права висту-
пає вимога «завчасного сповіщення 
місцевих органів виконавчої влади чи 
органів місцевого самоврядування», 
а ось конкретні терміни цього завчас-
ного сповіщення не визначив навіть 
Конституційний Суд України, обме-
жившись указівкою на «прийнятні 
строки» [9]. Ця ситуація ускладнилась 
протизаконними рішеннями деяких 
місцевих органів влади щодо ухва-
лення власних «порядків проведення 
мирних зібрань» зі встановленням 
вимог і строків, які заперечувалися 
громадянами в судах; врешті-решт 
судові спори перетнули український 
кордон і вийшли на рівень Європей-
ського суду з прав людини (далі – 
ЄСПЛ). ЄСПЛ у справі «Вєрєнцов 
проти України» виніс рішення від 
11 квітня 2013 року, в якому вста-
новив, що в Україні не існує жод-
них правових підстав для обмеження 
права на мирні зібрання [10].

На наш погляд, вкрай необхідне 
нормативне закріплення можливої 
поведінки приватної особи в разі 
організації мирних зібрань та участі 
в них, тобто суб’єктивного публіч-
ного права, на рівні закону України 
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«Про мирні зібрання». Прийняття 
цього акта має супроводжуватися 
обов’язковим закріпленням у ньому 
як суб’єктивних публічних прав при-
ватних осіб на мирні зібрання, так 
і обов’язків органів публічної влади, 
що забезпечують реалізацію цього 
права. Це сприятиме спрощенню 
ситуації у сфері реалізації консти-
туційного права на мирні зібрання 
та водночас дозволить покращити 
імідж України як демократичної дер-
жави на міжнародній арені.

Суб’єктивні публічні права при-
ватних осіб на свободу від держави 
можна проілюструвати таким при-
кладом, як право на інформацію, що 
містить вільне її використання й роз-
повсюдження. Суб’єктивні публічні 
права в цій сфері – право на вільний 
обмін інформацією, свобода вира-
ження поглядів і переконань – закрі-
плюються Законом України «Про 
інформацію» [11], а ті, що цим правам 
кореспондують, обов’язки публічної 
влади щодо забезпечення доступу 
до необхідної інформації – Законом 
України «Про доступ до публічної 
інформації» [12].

Право на користування дер-
жавними інститутами в розумінні 
Г. Еллінека означає право на судовий 
захист; сучасним українським зако-
нодавством передбачено здійснення 
адміністративного судочинства, яке 
забезпечує можливість захисту прав 
та інтересів приватних осіб від пору-
шень із боку суб’єктів, наділених 
владними повноваженнями. Мало 
того, згідно з принципом інстанцій-
ності, закріпленим Законом України 
«Про судоустрій і статус суддів» [13], 
вітчизняна судова система організо-
вана в спосіб, що забезпечує право 
на перегляд рішення суду нижчої 
інстанції судом вищої інстанції. Цей 
спосіб – інстанційність як принцип 
організації судової системи – висту-
пає додатковим чинником обмеження 
можливої владної сваволі у відноси-
нах із приватними особами, посилю-
ючи ефективність судового захисту 

прав та інтересів останніх [14]. Тобто 
суб’єктивне публічне право на судо-
вий захист від порушень інтересів 
приватних осіб суб’єктами публічної 
влади має декілька (три) рівнів реа-
лізації.

Узагальнюючи результати роз-
гляду класифікації Г. Еллінека, 
можна дійти висновку, що вчений 
вважав наділеними суб’єктивними 
публічними правами активний, нега-
тивний і позитивний правові статуси 
приватної особи; в його теоретичній 
моделі першому відповідають полі-
тичні права, другому – права на сво-
боду від держави, тобто на невтру-
чання держави, третьому – права на 
користування державними інститу-
ціями задля досягнення власних інте-
ресів (у розумінні Еллінека – право 
на судовий захист, в пізніших роз-
робках – також право на позитивні 
послуги з боку держави). Пасивний 
статус індивіда в цій моделі супрово-
джувався виключно обов’язками при-
ватної особи. Надалі ця класифікація 
була допрацьована О. Маєром і його 
прибічниками, завдяки аргументації 
яких до числа суб’єктивних публіч-
них були віднесені публічно-речові 
права [1], приклад яких ми також 
пропонуємо розгледіти детальніше.

Так, до об’єктів суб’єктивних 
публічно-речових прав серед іншого 
належать і водні ресурси нашої дер-
жави, адже згідно зі ст. 13 Конститу-
ції земля, її надра, атмосферне пові-
тря, водні й інші природні ресурси, 
які знаходяться в межах території 
України, природні ресурси її конти-
нентального шельфу, виключної (мор-
ської) економічної зони є об’єктами 
права власності Українського народу 
[5]. Суб’єктивне публічне право безо-
платного й безперешкодного водоко-
ристування закріплено ст. 47 Водного 
кодексу України [8], однак на практиці 
відбувається загальне встановлення 
огорож і споруд, які блокують доступ 
громадян до рекреаційних водойм, 
забороняючи риболовлю, купання 
та відпочинок біля річки чи моря. 
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Для виправлення ситуації в плані 
реалізації зазначеного суб’єктивного 
права було ухвалено Закон України 
«Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо забезпе-
чення безперешкодного доступу гро-
мадян до узбережжя водних об’єктів 
для загального водокористування», 
яким закріплено обов’язок органів 
публічної влади сприяти реалізації 
права на безоплатне й безперешкодне 
водокористування: на органи місце-
вої державної адміністрації чи вико-
навчі органи сільської, селищної чи 
міської ради покладається завдання 
здійснення контролю за забезпечен-
ням безперешкодного й безоплатного 
доступу громадян до узбережжя вод-
них об’єктів та островів для загаль-
ного водокористування відповідно до 
закону [16]. У такому випадку, коли 
право приватної особи підкріплюється 
обов’язком органу публічної влади, 
й можна говорити про суб’єктивне 
публічне право.

Взагалі у вітчизняному теоретич-
ному просторі адміністративно-пра-
вової науки питанню класифікації 
суб’єктивних публічних прав приді-
лено досить уваги. Водночас легко 
помітити, що класифікація Г. Еллінека 
виступає базисом багатьох сучасних 
наукових розробок, що підкреслює 
її наукову значущість та евристичну 
ефективність.

Так, власне бачення розподілу про- 
понує В.К. Колпаков для адміністра-
тивних прав (так у науковій літера-
турі іноді називаються суб’єктивні 
права громадян у відносинах з орга-
нами управління [17], тобто суб’єк-
тивні публічні права):

а) соціально-економічні, які сто-
суються основ життя людей і ста-
новлять базу правового статусу гро-
мадян: право на працю, матеріальне 
забезпечення, право на освіту, на 
охорону здоров’я;

б) політичні права й свободи – 
права на свободу думки, совісті, релі-
гії, зібрань, мітингів, демонстрацій, 
об’єднання в політичні партії; право 

вносити пропозиції до державних 
органів і критикувати недоліки, оскар- 
жувати в суді дії посадових осіб; 
право на судовий захист. Сюди також 
належать право обиратися та бути 
обраним у ради будь-якого рівня; 
право на користування досягненнями 
культури, свободу наукової, техніч-
ної, художньої творчості;

в) особисті права й свободи – права, 
пов’язані з виконанням громадянами 
дій, спрямованих на задоволення осо-
бистих потреб [18, c. 158–159]. 

Схожий погляд демонструють 
автори підручнику «Адміністративне 
право України», обираючи як кри-
терій розподілу чинник змісту прав 
і поділяючи адміністративні права 
громадян на три такі групи:

1) участь у державному управлінні 
й соціально-політична активність: 
право на державну службу, внесення 
пропозицій, одержання необхідної 
інформації та документів у встановле-
ній формі, проведення зборів, мітин-
гів, демонстрацій, створення громад-
ських об’єднань чи входження в них 
тощо;

2) одержання допомоги від від-
повідних компетентних організацій: 
право на медичну, санітарно-епіде-
міологічну допомогу, безкоштовне 
користування благами (бібліотеками, 
парками тощо), користування тран-
спортом одержання платних та інших 
послуг;

3) права, що захищаються в адміні-
стративному (адміністративна скарга, 
адміністративно-юрисдикційне про-
вадження) або в судовому порядку 
(адміністративний позов).

Взаємодіючи з органами виконав-
чої влади, вважають учені, громадяни 
реалізують передусім такі суб’єк-
тивні права: на участь в управлінні; 
на об’єднання; на проведення мітин-
гів, демонстрацій, зборів; на особисті 
або колективні звернення до держав-
них органів; на свободу й особисту 
недоторканність; на недоторканність 
житла; на пересування; на інфор-
мацію; на відшкодування шкоди,  
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заподіяної незаконними діями дер-
жавних організацій, а також поса-
дових осіб під час виконання ними 
службових обов’язків [19].

Подібну диференціацію прав спо-
стерігаємо в іншій науковій праці, де 
адміністративні права умовно поділя-
ють на такі групи:

1) права, пов’язані з участю грома-
дян в управлінні;

2) права, пов’язані із задоволен-
ням громадянами матеріальних, куль-
турних та інших потреб;

3) права, пов’язані з можли-
вістю захисту своїх прав і свобод 
[20, с. 52–55].

Висновки. Таким чином, у ході 
аналізу наукових підходів щодо кла-
сифікації суб’єктивних публічних 
прав нам вдалося встановити, що 
досліджувані права є розгалуже-
ною системою, що об’єднує досить 
різні за змістом, сферою викори-
стання, нормативно-правовою базою 
публічно-правові феномени. Якщо ж 
намагатися вибудувати внутрішню 
ієрархію цієї системи, то в основу, 
на наш погляд, слід закласти розпо-
діл суб’єктивних публічних прав на 
права, пов’язані з участю в публіч-
ному управлінні (умовно «публіч-
но-управлінські права»); права, пов’я-
зані з реалізацією законних інтересів 
у соціальній, культурній, економічній, 
екологічній тощо сферах («соціокуль-
турні права»); права, пов’язані із захи-
стом і відновленням порушених орга-
нами публічної влади прав («захисні 
права»). Саме ця диференціація має 
стати стовбуром класифікаційного 
дерева; так, публічно-управлінські 
й соціокультурні права можуть розга-
лужуватися за суб’єктом права – на 
загальні, спеціальні й індивідуальні; 
за ступенем можливості реалізації 
права – на абсолютні й відносні; за 
галузевою належністю нормативної 
бази – на адміністративні й змішані 
тощо; за змістом можливої дозволе-
ної правом поведінки – на права-дії 
та права-вимоги. Інша ситуація – 
подальший розподіл захисних суб’єк-

тивних публічних прав, які можуть 
бути класифіковані за критерієм 
правових норм, що їх регулюють, на 
адміністративно-процесуальні й адмі-
ністративно-процедурні.

У науковій статті визначено 
критерії класифікації суб’єктивних 
публічних прав приватної особи. 
Розглянуто, що здійснення кла-
сифікації суб’єктивних публічних 
прав обґрунтовує їхнє розуміння як 
розгалуженої системи, що об’єднує 
досить різні за змістом, сферою 
використання, нормативно-пра-
вовою базою публічно-правові 
феномени. Наголошено, що метод 
класифікації виступає одним із 
найважніших методів наукового 
пізнання, осмислення та описан-
ня закономірностей навколишньо-
го середовища, а також формою 
пізнання, базою емпіричного знан-
ня, засобом впорядкування знань. 
Досліджено, що метод класифікації 
в науці використовується з метою 
систематизації та організації 
знань, репрезентації знань у надій-
ному й зручному для огляду, розпіз-
навання та зіставлення вигляді, 
відбиття або встановлення поряд-
ку речей; представлення знань; 
використання знань; опосередкова-
ного надання знань. З’ясовано, що 
побудова внутрішньої ієрархії цієї 
системи ґрунтується на розподі-
лі суб’єктивних публічних прав на 
права, пов’язані з участю в публіч-
ному управлінні (умовно «публіч-
но-управлінські права»); права, 
пов’язані з реалізацією законних 
інтересів у соціальній, культур-
ній, економічній, екологічній тощо 
сферах («соціокультурні права»); 
права, пов’язані із захистом і від-
новленням порушених органами 
публічної влади прав («захисні пра-
ва»). Обґрунтовано, що в межах 
системи суб’єктивних публічних 
прав виділяються такі групи прав, 
як публічно-управлінські й соціо-
культурні, що можуть розгалужу-
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ватися. За правочинним суб’єктом 
виділено загальні, спеціальні й інди-
відуальні суб’єктивні публічні пра-
ва; за ступенем можливості реалі-
зації права – абсолютні й відносні; 
за галузевою належністю норма-
тивної бази – адміністративні й 
змішані тощо; за змістом можли-
вої дозволеної правом поведінки – 
права-дії та права-вимоги.

Ключові слова: класифікація, 
критерії, об’єкт, публічно-управлін-
ські правовідносини, система, суб’єкт.

Chub A. Classification of  
subjective public rights of a private 
person

The scientific article defines the 
criteria for classifying the subjective 
public rights of an individual. It is 
determined that the implementation of 
the classification of subjective public 
rights justifies their understanding 
as a branched system that combines 
quite different in content, scope, legal 
framework public law phenomena. 
It is emphasized that the method 
of classification is one of the most 
important methods of scientific 
knowledge, understanding and 
describing the laws of the environment, 
as well as a form of knowledge, 
the basis of empirical knowledge, 
a means of organizing knowledge. 
It is emphasized that the method of 
classification in science is used to 
systematize and organize knowledge, 
representation of knowledge in a 
reliable and easy to view, recognize and 
compare the form, display or establish 
the order of things; presentation of 
knowledge; use of knowledge; indirect 
provision of knowledge. It was found 
that the construction of the internal 
hierarchy of this system is based on the 
distribution of subjective public rights 
to rights related to participation in 
public administration (conditionally 
“public administration rights”); 
rights related to the realization 
of legitimate interests in social, 
cultural, economic, environmental, 

etc. spheres (“socio-cultural rights”); 
rights related to the protection and 
restoration of rights violated by public 
authorities (“protective rights”). It is 
substantiated that within the system 
of subjective public rights there are 
such groups of rights as: public 
administration and socio-cultural 
rights can be branched. General, 
special and individual subjective 
public rights are allocated for the 
authorized subject; according to the 
degree of possibility of realization of 
the right – to absolute and relative; by 
industry affiliation of the regulatory 
framework – administrative and 
mixed, etc.; according to the content 
of possible behavior permitted by 
law – on rights-actions and rights-
requirements.

Key words: classification, criteria, 
object, public-administrative legal rela-
tions, system, subject.

Література
1. Винницкий А.В. Учение о субъектив-

ных публичных правах vs «государственно- 
управленческого подхода» в науке. Право 
и политика. 2018. № 12. С. 27–40.

2. Понкин И.В. Классификация как 
метод научного исследования, в част-
ности в юридической науке. Вестник 
Пермского университета. Юридические 
науки. 2017. Вып. 37. С. 249–259.

3. Еллинек Г. Система субъектив-
ных публичных прав / пер. со 2-го нем. 
изд-я ; под ред. А.А. Рождественского. 
Санкт-Петербург, Москва : Изд-во Осво-
бождение, 1913. URL: https://viewer.
rusneb.ru/ru/000199_000009_004014568?p
age=1&rotate=0&theme=white.

4. Зеленцов А.Б. Субъективное пуб-
личное право : учебное пособие. Москва : 
Российский университет дружбы наро-
дов, 2012. 148 с.

5. Конституція України : Закон Укра-
їни від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР  
(у редакції від 01 січня 2020 р.) / Верховна 
Рада України. URL: https:// zakon.rada.
gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text.

6. Про громадські об’єднання : Закон 
України від 22 березня 2012 р. № 4572-VI 
(у редакції від 28 квітня 2020 р.) / Вер-
ховна Рада України. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text.



108

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2020/4

7. Про державну реєстрацію юридич-
них осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань : Закон України 
від 15 травня 2003 р. № 755-IV (у редак-
ції від 16 липня 2020 р.) / Верховна Рада 
України. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/755-15#Text

8. Виборчий кодекс України : Закон 
України від 19 грудня 2019 р. № 396-IX  
(у редакції від 23 липня 2020 р.) / Вер-
ховна Рада України. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/396-20#Text.

9. Рішення Конституційного Суду 
України у справі за конституційним 
поданням Міністерства внутрішніх справ 
України щодо офіційного тлумачення поло-
ження частини першої статті 39 Консти-
туції України про завчасне сповіщення 
органів виконавчої влади чи органів міс-
цевого самоврядування про проведення 
зборів, мітингів, походів і демонстрацій 
(справа щодо завчасного сповіщення про 
мирні зібрання) від 19 квітня 2001 р. 
№ 4-рп/2001. База даних «Законодавство 
України». URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/v004p710-01#Text.

10. Івасик С.М. Живи, люби та про-
тестуй: 28 років в очікуванні закону. 
Українська правда. 2019. 19 вересня. 
URL: https://www.pravda.com.ua/rus/
columns/2019/09/18/7226449/.

11. Про інформацію : Закон Укра-
їни від 02 жовтня 1992 р. № 2657-XII  
(у редакції від 16 липня 2020 р.) / Вер-
ховна Рада України. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text.

12. Про доступ до публічної інфор-
мації : Закон України від 13 січня 
2011 р. № 2939-VI (у редакції від 15 серпня 
2020 р.) / Верховна Рада України. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
main/2939-17#Text.

13. Про судоустрій і статус суд-
дів : Закон України від 02 червня 2016 р. 
№ 1402-VIII (у редакції від 20 червня 
2020 р.) / Верховна Рада України. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1402-19#Text.

14. Пасенюк О.М. Існуюча система 
судів України: конституційність та 
потенціал до удосконалення в ході 
подальшої судової реформи. Вісник Дер-
жавної судової адміністрації України. 
2011. № 3 (20). С. 14–18.

15. Водний кодекс України : Закон 
України від 06 червня 1995 р. № 213/95-
ВР (у редакції від 07 червня 2020 р.) / 
Верховна Рада України. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/ 
95-%D0%B2%D1%80#Text.

16. Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо забез-
печення безперешкодного доступу 
громадян до узбережжя водних об’єк-
тів для загального водокористу-
вання : Закон України від 29 жовтня 
2019 р. № 233-IX / Верховна Рада Укра-
їни. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/233-20#Text.

17. Державне правління: проблеми 
адміністративно-правової теорії та 
практики / за заг. ред. В.Б. Авер’янова. 
Київ : Факт, 2003. 384 с.

18. Колпаков В.К. Адміністративне 
право України : підручник. Київ : Юрінком  
Інтер, 1999. 736 с.

19. Адміністративне право Укра-
їни : підручник для юридичних вузів і 
факультетів / Ю.П. Битяк, В.В. Богуць-
кий, В.М. Гаращук та ін. ; за ред. 
Ю.П. Битяка. Xарків : Право, 2001. 528 с. 

20. Синявська О.Ю. Суб’єктивні 
публічні права приватних осіб. Право і 
Безпека. 2010. № 2. С. 52–55.



109

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

© Д. Спєсівцев, 2020

УДК 347.122
DOI https://doi.org/10.32837/yuv.v0i4.1978

Д. Спєсівцев,
кандидат юридичних наук,

старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

ЕФЕКТИВНІСТЬ СПОСОБУ 
СУДОВОГО ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТИВНИХ 

ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Постановка проблеми. Незва-
жаючи на те, що термін «ефектив-
ність» у контексті способів судового 
захисту суб’єктивних цивільних прав 
наразі вживається в положеннях 
чинного цивільного процесуального 
(ч. 2 ст. 5 Цивільного процесуального 
кодексу України [1, ст. 5] (далі – ЦПК 
України)) й господарського процесу-
ального законодавства (ч. 2 ст. 5 Гос-
подарського процесуального кодексу 
України [2, ст. 5] (далі – ГПК Укра-
їни)), він використовується для комп-
лексного позначання здатності відпо-
відного способу захисту забезпечити 
досягнення відповідної мети, зокрема 
у формі припинення порушення 
суб’єктивних цивільних прав і від-
новлення вже порушених суб’єктив-
них цивільних прав. У зв’язку із цим 
явище, позначуване термінологіч-
ним словосполученням «ефективний 
спосіб захисту», має матеріальний 
цивільноправовий характер і нале-
жить до цивілістичної проблематики 
цивільноправового захисту суб’єктив-
них цивільних прав.

Однією зі сфер, для якої про-
блема ефективності способів захисту 
має найбільшу актуальність, висту-
пає цивільний оборот нерухомості. 
Ускладненість механізмів виникнення, 
переходу й припинення речових прав 
на нерухоме майно такими елемен-
тами, як прийняття об’єкта в екс-
плуатацію, державна реєстрація прав 
на нього, нотаріальне посвідчення 
правочинів щодо нерухомості тощо 

зумовлюють необхідність ретельного 
підходу до обрання способу захисту 
відповідних суб’єктивних цивільних 
прав на нерухоме майно. Адже вба-
чається, що в певних обставинах пра-
вової реальності ефективністю може 
наділятись один спосіб захисту, в той 
час, як в інших обставинах – другий. 
У зв’язку із цим з’ясування сутності 
ефективності способу захисту суб’єк-
тивних цивільних прав на нерухоме 
майно є однією з умов визначення 
порядку застосування відповідного 
захисного інструментарію в умовах 
практики правореалізації та правоза-
стосування.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Проблема ефектив-
ності способу судового захисту 
суб’єктивних цивільних прав ставала 
предметом розгляду таких вчених, 
як С.С. Алексєєв, І.В. Андронов, 
І.В. Венедіктова, І.В. Жилінкова, 
О.С. Іоффе, А.В. Коструба, О.О. Кра-
савчиков, О.О. Кот, Н.С. Кузнєцова, 
Р.А. Майданик, В.В. Надьон, 
О.О. Отраднова, М.О. Рожкова, 
Я.М. Романюк, І.В. Спасибо-Фа-
тєєва, Л.Г. Талан, Р.О. Халфіна, 
Г.Г. Харченко, С.М. Хорунжий, 
Я.М. Шевченко, Р.Б. Шишка, 
О.Я. Явор, В.Л. Яроцький та інші.

Постановка завдання. Мета 
статті полягає у визначенні сутності 
ефективності способу судового захи-
сту суб’єктивних цивільних прав 
на нерухоме майно як умови, що 
окреслює порядок його застосування 
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у випадках практики правореалізації 
та правозастосування.

Основний матеріал дослі-
дження. Термінологічне словоспо-
лучення «ефективний спосіб захи-
сту» знайшло формальне закріплення 
в положеннях ЦПК України й ГПК 
України з викладенням цих норма-
тивно-правових актів у новій редак-
ції від 03 жовтня 2017 року. Однак 
важливість позначуваного ним явища 
демонструється його втіленням в один 
із визначальних принципів інституту 
цивільноправового захисту суб’єктив-
них цивільних прав.

Аналіз відповідних нормативних 
положень, судової практики й циві-
лістичних розробок показує, що ефек-
тивність способу захисту є однією 
з його властивостей, яка може мати 
різні якісні характеристики. У зв’язку 
із цим проблему необхідно розглядати 
структурно, що сприятиме форму-
ванню повного розуміння його право-
вої природи.

1. Належність способу захисту 
суб’єктивних цивільних прав на 
нерухоме майно.

Термін «належність» не вжива-
ється для позначення властивос-
тей способу захисту в положеннях 
ані чинного цивільного, ані чинного 
цивільного процесуального чи госпо-
дарського процесуального законодав-
ства України. Проте його епізодичне 
вживання можна зустріти в цивіліс-
тичній літературі [3, с. 26; 4, с. 55], 
а також в окремих судових рішеннях, 
наприклад, у постанові Касаційного 
господарського суду в складі Верхов-
ного Суду від 23 червня 2020 року 
у справі № 905/633/19 [5].

У Великому тлумачному словнику 
сучасної української мови значення 
слова «ефективний» описується, 
зокрема, як «такий, що приводить 
до потрібних результатів, наслідків, 
дає найбільший ефект. Який викли-
кає ефект» [6, с. 358]. Своєю чер-
гою «належний» є, зокрема, «таким, 
який має зв’язок із ким-, чим-небудь, 
стосунок до когось, чогось. Який 

потрібний, необхідний, відповідний» 
[6, с. 721]. 

У зв’язку із цим слово «ефектив-
ний» позначає здатність спричиняти 
певний результат або найбільший 
ефект, у той час, як слово «належ-
ний» позначає, зокрема, відношення 
до чогось, відповідність чомусь. Тому 
належним способом захисту суб’єк-
тивних цивільних прав на нерухоме 
майно є такий спосіб, що відповідає 
відповідному праву, стосується нього, 
а якщо точніше – відповідає пору-
шенню такого права, адже захист 
протиставляється саме порушенню 
суб’єктивного цивільного права. 
Ефективним же способом захисту 
виступає такий, що здатен, зокрема, 
припинити порушення, відновити 
порушене право, забезпечити відшко-
дування завданої шкоди тощо.

У наукових дослідженнях, у рамках 
яких розглядається, зокрема, ефек-
тивність способу захисту суб’єктив-
них цивільних прав, можна угледіти 
спроби вчених схарактеризувати від-
повідну властивість способу захисту, 
що належить саме до належності. 
Наприклад, Т.О. Родоман вказує на 
те, що вибір способу захисту зале-
жить від характеру правопорушення 
та особливостей правовідносин між 
сторонами з метою ефективного їх 
поновлення [7, с. 69]. І хоча вчений 
прямо не вказує про те, що відпо-
відний спосіб захисту повинен бути 
належним, це слідує з описаної ситу-
ації. Перефразовуючи відповідний 
підхід, ми отримаємо тезу, відповідно 
до якої спосіб захисту суб’єктивних 
цивільних прав на нерухоме майно 
повинен відповідати характеру пра-
вопорушення та особливостям право-
відносин між його сторонами, тобто 
мати належний характер.

У своїй постанові від 18 грудня  
2019 року у справі № 522/1029/18  
Велика Палата Верховного Суду, 
зокрема, вказала, що судом першої 
інстанції було вірно встановлено, що 
з огляду на те, що позивач ствер-
джує про перебування з товари-
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ством з обмеженою відповідальністю 
в зобов’язальних правовідносинах, то 
права позивача повинні захищатися 
за допомогою відповідних норм інсти-
туту зобов’язального права (п. 120) 
[8, п. 120]. Суд не вказує на те, що 
позивачем обрано неналежний або 
неефективний спосіб захисту. Проте, 
якщо виходити з того, що речово-пра-
вові способи не можуть бути вико-
ристані для захисту зобов’язальних 
суб’єктивних цивільних прав, вимоги 
в тому числі, в обороті нерухомо-
сті, а ця проблема вимагає окремої 
уваги, то в зазначеній постанові Суду 
йдеться саме про обрання позивачем 
неналежних способів захисту.

Необхідно погодитись із тим, що 
ефективним може бути лише належ-
ний спосіб захисту суб’єктивних 
цивільних прав на нерухоме майно. 
Проте, зважаючи на ту обставину, 
що в положеннях чинного цивільного, 
а також цивільного процесуального 
й господарського процесуального 
законодавства України не вживається 
термін «належний», для практики 
правореалізації та правозастосування 
належність способу захисту необ-
хідно розглядати як елемент ефек-
тивності. У такому разі під час вико-
ристання позивачем неналежного за 
своєю природою способу захисту суд 
може відмовити в його застосуванні 
з підстав його неефективності, розу-
міючи водночас неналежність відпо-
відного способу.

2. Власне ефективність способу 
захисту суб’єктивних цивільних 
прав на нерухоме майно.

У світлі викладеного вище належ-
ність способу захисту суб’єктивних 
цивільних прав на нерухоме майно 
можна розглядати в широкому 
й у вузькому розуміннях. У широкому 
розумінні належність способу захи-
сту розглядається як його відповід-
ність характеру порушення. У такому 
розумінні спосіб захисту мислиться 
окремо від конкретної правової ситу-
ації. У зв’язку із цим належними 
способами судового захисту речових 

прав на нерухоме майно взагалі є він-
дикаційний позов, негаторний позов, 
позов про визнання права власності 
й інші.

У вузькому розумінні належ-
ність способу захисту визначається 
його здатністю досягти визначеної 
мети в конкретній правовій ситу-
ації та є ефективністю у власному 
значенні цього слова. Зокрема, як 
зазначає А.М. Мірошниченко, під час 
розв’язання питання про порушення 
провадження по будь-якій справі суду 
слід з’ясовувати, чи приведе засто-
сування способу захисту, обраного 
позивачем, до захисту його поруше-
ного чи оскарженого права [3, с. 30]. 
У такому випадку йдеться про конкре-
тну справу й про ефективність (належ-
ність) способу в конкретних умовах. 
Адже, якщо нерухома річ перебуває 
у фактичному володінні власника, то 
він не може використати такий спосіб 
захисту свого права власності на неї, 
як віндикаційний позов. Незважаючи 
на те, що цей спосіб захисту права 
власності належний взагалі, в кон-
кретній ситуації він має неналежний 
характер, адже позбавлений здатності 
припинити порушення чи відновити 
порушене право власника або ж не 
допустити порушення в разі реальної 
загрозй його вчинення.

З цього приводу в наукових дослі-
дженнях також відзначається, що 
ефективний спосіб захисту забезпе-
чує реальний захист прав [4, с. 144].

Відповідне положення знайшло 
відбиття і в практиці Європейського 
суду з прав людини. Зокрема, у справі 
Теренс і Маурін Дорани проти Ірлан-
дії Суд вказав на те, що спосіб захисту 
повинен бути ефективним як у кон-
тексті положень законодавства, так 
і в практиці, а ефективність способу 
захисту означає в тому числі те, що 
він повинен бути адекватним і доступ-
ним (п. п. 55–62) [9, п. 55–62].

Також Касаційний господарський 
суд в складі Верховного Суду в поста-
нові від 23 червня 2020 року у справі 
№ 905/633/19 зазначив про те, що 
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належний спосіб захисту, виходячи 
із застосування спеціальної норми 
права, повинен забезпечити ефек-
тивне використання цієї норми в її 
практичному застосуванні – гаран-
тувати особі спосіб відновлення 
порушеного права або можливість 
отримання нею відповідного відшко-
дування (абз. 2 п. 62) [5, п. 62].

У світлі зазначеного, власне ефек-
тивним способом захисту суб’єк-
тивних цивільних прав на нерухоме 
майно є такий належний спосіб, що 
здатен у коректній практичній ситуа-
ції досягти визначеної мети, зокрема 
у формі припинення порушення, від-
новлення порушених прав на нерухоме 
майно, а за неможливості цього – від-
шкодування завданої шкоди.

3. Рівень ефективності способу 
захисту суб’єктивних цивільних 
прав на нерухоме майно.

Положення чинного цивільного, 
а також цивільного процесуального 
й господарського процесуального 
законодавства України не встанов-
люють критерії, за допомогою яких 
можна визначити, який із наявних 
належних та ефективних способів 
захисту суб’єктивних цивільних прав 
на нерухоме майно є ефективнішим, 
а який менш ефективний. 

Ця проблема набуває актуального 
значення в умовах практики пра-
вореалізації та правозастосування, 
коли закон визначає можливість 
захисту суб’єктивного цивільного 
права декільком способами або одним 
із них. Зокрема, в окремих випад-
ках закон прямо встановлює право 
особи обрати один із декількох про-
понованих способів захисту суб’єк-
тивних цивільних прав. Наприклад, 
ч. 1 ст. 858 Цивільного кодексу Укра-
їни надає право замовнику у випадку 
відступів підрядником від договору 
підряду, які погіршили роботу, за 
своїм вибором вимагати безоплатного 
усунення недоліків у роботі в розум-
ний строк; пропорційного зменшення 
ціни роботи або відшкодування своїх 
витрат на усунення недоліків, якщо 

право замовника усувати їх встанов-
лено договором [10, ст. 858].

Водночас невизнання права влас-
ності особи на нерухоме майно, що 
супроводжується її позбавленням 
володіння відповідною нерухомою 
річчю в окремих випадках виступає 
умовою одночасного застосування 
таких способів захисту, як визнання 
права власності на нерухоме майно 
і його вимога із чужого незаконного 
володіння.

Юридичні механізми виникнення, 
переходу й припинення речових прав 
на нерухоме майно мають складні-
ший характер у порівнянні з анало-
гічними механізмами стосовно прав 
на рухомі речі. Адже для них харак-
терні, зокрема, такі елементи, як 
прийняття новозбудованого об’єкта 
нерухомого майна в експлуатацію, 
державна реєстрація речових прав на 
нерухоме майно, зокрема, права влас-
ності й похідних речових прав тощо. 
У зв’язку із цим в конкретних умовах 
практики правореалізації та право-
застосування може виникнути ситу-
ація, коли особі необхідно обрати 
такий спосіб або способи захисту, що 
здатні забезпечити досягнення най-
повнішого результату.

Як зазначає А.О. Штанько, ефек-
тивність способу захисту оцінюється 
за фактично досягнутими потрібними 
результатами відповідно до поставле-
ної мети цивільноправового захисту 
майнових цивільних прав та інтересів 
у межах, забезпечуваних призначен-
ням і властивостями цього способу 
захисту [11, с. 208–209]. У цьому 
сенсі під «ефективним» слід розу-
міти такий спосіб, що приводить до 
потрібних результатів, наслідків, дає 
найбільший ефект [12, с. 46]. Іншими 
словами, за можливості застосування 
одного з декількох або одночасно 
декількох способів захисту суб’єк-
тивних цивільних прав на нерухоме 
майно ефективним способом або ком-
бінацією способів вважається той 
спосіб (комбінація способів), що зда-
тен забезпечити досягнення найбільш 



113

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

комплексного результату. За наявно-
сті можливості застосування способу 
захисту, що здатен забезпечити повне 
відновлення порушеного суб’єктив-
ного цивільного права, застосуванню 
підлягає саме такий спосіб, а не той, 
що може забезпечити лише часткове 
його відновлення.

Як приклад можна навести висно-
вок Касаційного господарського суду 
в складі Верховного Суду, викладений 
у постанові від 10 грудня 2019 року 
у справі № 910/979/19, в якому суд 
вказав на те, що позивач просить суд 
визнати за ним право на користу-
вання нежитловим приміщенням.

Однак така вимога позивача фак-
тично спрямована на встановлення 
судом юридичного факту, а задово-
лення такої вимоги не приведе до 
реального поновлення прав позивача 
й не усуне перешкоди в користуванні 
майном, оскільки зазначена вимога не 
може бути виконана в примусовому 
порядку [13, п. 34–37]. Проблема 
в тому, що в цій справі відповідач 
чинить перешкоди позивачу в здійс-
ненні ним господарської діяльності на 
орендованих площах торговельно-роз-
важального центру, зокрема шляхом 
встановлення охорони й недопу-
щення працівників до торгових точок. 
У зв’язку із цим, хоча визнання права 
користування і є належним способом 
його захисту, що визначений поло-
женнями чинного цивільного законо-
давства України (п. 1 ч. 2 ст. 16 ЦК 
України) [10, ст. 16], проте в цій кон-
кретній ситуації його використання 
не здатне забезпечити найповніший 
ефект. Дійсно, з описаних дій від-
повідача можна зробити висновок, 
що він чинить перешкоди позивачу 
в користуванні відповідним майном, 
у тому числі й у зв’язку з тим, що не 
визнає відповідного права позивача. 
Проте, якщо в цій ситуації буде вико-
ристано лише такий спосіб захисту 
права користування нежитловим при-
міщенням, як визнання такого права, 
то існує ризик того, що відповідач 
не припинить здійснення перешкод 

позивачу в здійсненні такого права. 
Тобто захист буде неповним і створю-
ватиме передумови для використання 
додаткових способів. У зв’язку із цим 
використаний позивачем спосіб є «не 
досить ефективним» або «менш ефек-
тивним» способом захисту, ніж наявні 
альтернативи, які можуть бути вико-
ристані в цій ситуації. Тому в контек-
сті усталеної термінології використа-
ний спосіб захисту неефективний.

Висновки й перспективи 
подальших досліджень. Підбива-
ючи підсумок під викладеним вище, 
необхідно зазначити, що ефектив-
ність способу захисту суб’єктивних 
цивільних прав на нерухоме майно 
є комплексним поняттям, яке стосу-
ється властивості відповідного спо-
собу захисту та його якісної характе-
ристики.

Зокрема, як така властивість 
виступає здатність способу захисту 
забезпечити досягнення відповідного 
результату у формі припинення пору-
шення, відновлення порушених прав 
на нерухоме майно, а за неможливо-
сті цього – відшкодування завданої 
шкоди. Іншими словами, це власти-
вість належності способу захисту.

Водночас ефективність у такому 
сенсі (належність) може розумітись 
у широкому й у вузькому значеннях. 
У широкому розумінні належність 
способу захисту розглядається як 
його відповідність характеру пору-
шення. У такому сенсі ефективними 
способами захисту права власності на 
об’єкти нерухомого майна є, зокрема, 
віндикаційний, негаторний позови, 
позов про визнання права власності 
й інші, які взагалі можуть бути вико-
ристані для захисту права власності. 
Своєю чергою у вузькому розумінні 
ефективним (належним) способом 
захисту права власності на об’єкт 
нерухомого майна є такий спосіб, який 
може досягти визначеного результату 
в умовах конкретної правової обста-
вини, в тому числі взагалі може бути 
використаний у відповідних умовах 
(власне ефективний спосіб).
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Водночас характеристика ефектив-
них способів захисту суб’єктивних 
цивільних прав на нерухоме майно 
може мати різну якість в конкретних 
умовах, в яких вони були застосова-
ними. У зв’язку із чим у випадку мож-
ливості застосування лише одного 
з декількох або одночасно декількох 
способів захисту суб’єктивних цивіль-
них прав на нерухоме майно ефектив-
ним способом або комбінацією спосо-
бів вважається той спосіб (комбінація 
способів), що здатен забезпечити 
досягнення найбільш комплексного 
результату.

Стаття містить результати 
наукового дослідження ефективнос-
ті як критерію застосування спо-
собу судового захисту суб’єктивних 
цивільних прав на нерухоме май-
но. Встановлюється, що в умовах 
дії положень чинного цивільного, а 
також цивільного процесуального й 
господарського процесуального зако-
нодавства України ефективність 
розглядається як визначальний кри-
терій застосування способу захи-
сту в конкретній правовій ситуації. 
Водночас положення чинного зако-
нодавства України не розкривають 
чітко зміст критерію, що актуа-
лізує необхідність його наукового 
осмислення, в тому числі в контек-
сті способів захисту суб’єктивних 
цивільних прав на нерухоме майно.

У процесі дослідження автор 
звертається до сучасних лекси-
кографічних джерел, які розкри-
вають сутність ефективності як 
характеристики певного явища, а 
також до правових позицій вищих 
судових інстанцій із приводу відпо-
відної властивості способу захисту 
суб’єктивних цивільних прав.

Встановлюється, що ефектив-
ність способу захисту суб’єктив-
них цивільних прав на нерухоме 
майно є комплексним поняттям, 
яке охоплює три компоненти:

1) належність способу захи-
сту в цілому. У такому розумінні 

належність способу захисту роз-
глядається як його відповідність 
характеру порушення. Ефективни-
ми в такому сенсі способами захи-
сту права власності на об’єкти 
нерухомого майна є, зокрема, вінди-
каційний, негаторний позови, позов 
про визнання права власності й 
інші, які взагалі можуть бути 
використані для захисту права  
власності;

2) власне ефективність способу 
захисту, яка позначає здатність 
способу захисту досягти визначе-
ної мети, зокрема не допустити 
порушення, припинити порушен-
ня, відновити порушене право або 
забезпечити відшкодування завда-
ної шкоди в конкретній практичній 
ситуації;

3) здатність відповідного спосо-
бу захисту досягти найкомплексні-
шого результату (ефекту) в кон-
кретній правовій ситуації.

В умовах, коли для захисту 
суб’єктивних цивільних прав на 
нерухоме майно може бути вико-
ристаний один із декількох спосо-
бів захисту або одночасно декіль-
ка способів захисту, ефективним 
способом або комбінацією способів 
вважається той спосіб (комбінація 
способів), що здатен забезпечи-
ти досягнення найкомплекснішого 
результату.

Ключові слова: захист, спосіб 
захисту, охорона, нерухоме майно, 
ефективність.

Spiesivtsev D. The efficiency 
of judicial way of protection 
of subjective civil rights on 
immovable property

The article contains the results of 
scientific research of the efficiency as 
a criterion for enforcement the way 
of judicial protection of subjective 
civil rights on immovable property. It 
is defined that in context of current 
civil as well as civil procedural and 
commercial procedural legislative 
provisions of Ukraine the efficiency is 
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considered as determinative criteria 
for enforcement appropriate way 
of protection in concrete juridical 
situation. At the same time legislative 
provisions of current civil law of 
Ukraine do not reveal clearly the 
nature of mentioned criterion that is 
the factor that actualizes the necessity 
of it scientific comprehension 
particularly in context of ways of 
protection of subjective civil rights on 
immovable property.

 During the research the author 
turns to the modern lexicographical 
sources that reveal the nature of the 
efficiency as characteristics of certain 
phenomenon as well as to the juridical 
positions of highest courts dedicated 
to appropriate features of the ways of 
protection of subjective civil rights on 
immovable property.

It is defined that the efficiency of 
the way of protection of subjective 
civil rights on immovable property 
is a complex concept that covers tree 
main components:

1) proper character of the way of 
protection on the whole. According 
to this meaning the proper character 
means the conformity of the protective 
way to the kind of rights violation. The 
proper way of protection of property 
rights on immovable property in 
this context is vindication, negatory 
lawsuit, lawsuit on recognition of 
right of property etc. that can be used 
in appropriate situation for protection 
of property right;

2) actually the efficiency of 
protective way that denotes the 
ability of protective way to achieve 
the goal, particularly to prevent the 
violation, terminate it or to provide 
compensation for the caused damage 
in concrete practical situation;

3) the ability of appropriate 
protective way to achieve the most 
complete result (effect) in concrete 
juridical situation.

In circumstances when only one 
among several juridical ways or 
several ways at one time can be used in 

order to protect subjective civil rights 
the effective way or combination of 
ways is the way (combination of 
ways) that can provide the most 
complete juridical result.

Key words: protection, protective 
way, safeguard, immovable property, 
efficiency.
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СТРУКТУРНІ ЧИННИКИ МЕХАНІЗМУ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Постановка проблеми. Тран-
сформація економічної системи 
в Україні відповідно до змін світового 
господарства в умовах глобалізації 
супроводжується значним посилен-
ням ролі інформаційної безпеки як 
фундаментальної основи економічної 
ефективності держави в цілому.

Система інформаційної безпеки 
держави перманентно перебуває під 
впливом кризових явищ, її складові 
елементи можуть негативно відби-
тися на стані об’єктів інформацій-
ної безпеки національної економіки. 
Важливим завданням економічної 
науки є змістовне наповнення кате-
горії «інформаційна безпека держави» 
з урахуванням розвитку сучасного 
економічного середовища, яке дина-
мічно розвивається в умовах еконо-
мічної кризи й підвищених ризиків. 
Нині встановлюються нові відно-
сини між суб’єктами господарювання 
в напрямку вдосконалення інформа-
ційної безпеки їхньої діяльності. Тому 
проблема визначення перспективних 
напрямків інформаційної безпеки дер-
жави на сучасному етапі розвитку 
економіки актуальна, а дослідження 
теоретичних основ інформаційної без-
пеки й побудова на їхній основі сучас-
них методів її оцінки мають важливе 
прикладне значення.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Інформаційна система 
держави через її виключно важливу 
роль у ринковій економіці знахо-
диться у фокусі досліджень вчених-е-
кономістів. Теоретичні проблеми, 

пов’язані з різними елементами 
системи інформаційної безпеки 
та їхньої взаємодії, досліджуються 
в роботах таких зарубіжних авторів: 
М. Вебера, A.Z. Vieane, G.J. Funke, 
R.S. Gutzwiller, V.F. Mancuso, 
B.D. Sawyer, C.D. Wickens та інші.

У національній економічній науці 
досі залишається дискусійним питання 
про сутність інформаційної безпеки. 
Дотепер існує не менше двох десят-
ків визначень, різних за своїм смис-
ловим навантаженням. Серед вітчиз-
няних авторів, які приділяли у своїх 
роботах значну увагу аспектам інфор-
маційної безпеки, можна виділити 
М.А. Бендікова, Я.Д. Вишнякова, 
Л.П. Гончаренко, В.П. Шеломен-
цева, Г.Б. Клейнера, Л.Г. Окорокова, 
Е.А. Олейникова, В.Л. Тамбовцева, 
О.О. Барабаш, В. Мунтіян, С.А. Хар-
ченко, В.П. Бочарникова й ряд інших.

Формулювання цілей статті 
(постановка завдання). Метою 
статті є дослідження генезису поняття 
«інформаційна безпека держави», 
аналіз та обґрунтування основних 
підходів до трактування сутності 
механізму інформаційної безпеки дер-
жави та його структурних чинників, 
визначення структури й особливос-
тей взаємодії її складових елементів 
на кожному рівні забезпечення без-
пеки держави.

Виклад основного матеріалу 
дослідження з повним обґрун-
туванням отриманих науко-
вих результатів. Слід зазначити, 
що у вісімдесятих роках минулого  
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століття американський футуролог 
Alvin Toffler у своїй праці “Previews & 
Premises: An Interview with the Author 
of Future Shock and The Third Wave” 
розглядав інформацію як «один 
із головних видів сировини, при-
чому невичерпної» [1]. Виник новий 
тип громадських відносин, в якому 
основним економічним ресурсом 
виступає інформація – інформаційне 
суспільство.

Що ж таке інформація? С. Murdoch, 
K. Knorr, F. Trager, проаналізувавши 
різні концепції поняття інформації 
у своїй роботі “Economics interests & 
national security” [3], виділили ряд її 
особливостей (рис. 1).

У наш час термін «інформація» 
розглядається як правова, еконо-
мічна, соціальна й політична катего-
рія, тому пропонуємо визначення, яке 
об’єднує всі її галузеві аспекти: це 
універсальна категорія, що прони-
зує всі сфери суспільної діяльності, 
опосередковує знання та думки, 
є засобом спілкування, взаємодії 

та співробітництва, формування 
стереотипів мислення та пове-
дінки (рис. 2).

Впровадження інформаційно-ко-
мунікаційних технологій відкрило 
нові можливості для подальшого роз-
витку інформаційних процесів і для 
ефективнішого розвитку державних 
політико-правових інститутів, суб’єк-
тів економічної діяльності, інститутів 
громадянського суспільства, а також 
для найповнішої реалізації прав і сво-
бод громадян. Від ефективного вико-
ристання можливостей сучасних 
інформаційних технологій залежить 
безпека держави й перспективи фор-
мування правового інформаційного 
суспільства, яке може реалізовувати 
конституційні права й свободи грома-
дян.

Однак інформація – це не тільки 
творча сила. Вона має потенціал, який 
може дестабілізувати суспільство, 
якщо її практично необмежені мож-
ливості впливу на людину й суспіль-
ство використовуються в інтересах  

 

про інформацію можна говорити лише тоді, коли хоча б 
одним об'єктом в матеріальному взаємо дії є живий 

організм. Виходячи з цього, інфор мація є сприйнята живим 
організмом через орга ни почуттів навколишня дійсність у 

вигляді розбраті поділу матерії  

інформація не матеріальна,  
хоча її носієм і є матерія 

чим складніше об'єкт або процес матеріального світу, 
тим більше інформації він в собі несе 

чим складніший організм, тим більше варіантів 
його поведінки може відповідати одній і тій же 

підлозі ченной інформації 

Рис. 1. Визначальні риси інформації як наукової категорії
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коаліційних угруповань, окремих 
держав, політичних угруповань чи 
окремих осіб. Досвід новітньої історії 
світу розкрив очевидність: інформа-
ція може стати джерелом політичної 
та соціальної загроз. Цим викликана 
необхідність державно-правового 
й суспільного регулювання інформа-
ційних потоків, зокрема діяльності 
засобів масової інформації (далі – 
ЗМІ). Виникла сфера політико-пра-
вових відносин, що забезпечують 
інформаційну безпеку особистості, 
суспільства й держави. Електронні 
ЗМІ й Інтернет відіграють все більшу 
роль у політичному житті.

Державні структури, політичні 
партії, громадські об’єднання відкри-
вають свої сайти й портали, зроста-
ють можливості громадянина брати 
участь у політичному творчому про-
цесі: обговоренні законопроєктів, 
висуненні ініціатив, участі в іннова-
ційних проєктах і так далі. У зв’язку 
з інтенсивним розвитком зазначених 

політичних процесів вельми акту-
альною стає проблема забезпечення 
інформаційної безпеки в цій сфері.

Інформаційна безпека у сфері полі-
тичних відносин, у політичному про-
цесі може розглядатися як сукупність 
пов’язаних між собою компонентів, 
що перманентно взаємодіють.

З процесуального боку інформа-
ційна безпека держави може бути 
представлена такими основними 
напрямками:

– інформаційна безпека у сфері 
політичних інтересів;

– інформаційна безпека у сфері 
політичних відносин;

– інформаційна безпека у вибор-
чому процесі;

– інформаційна безпека в партій-
но-політичному процесі;

– інформаційна безпека зов-
нішньополітичного процесу й тому 
подібне.

За основними сферами прояву 
системне вираження інформацій-

 

Інформація це 
універсальна категорія, 
що пронизує усі сфери 
суспільної діяльності, 

опосередковує знання та 
думки, є засобом 

спілкування, взаємодії та 
співробітництва, 

формування стереотипів 
мислення та поведінки  

Правова 
категорія 

Економічна 
категорія 

Політична 
категорія 

Соціальна 
категорія 

Рис. 2. Аспекти інформації
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ної безпеки держави локалізується 
в трьох напрямках:

1) інформаційна безпека у сфері 
функціонування державних органів 
влади (державна інформаційна без-
пека);

2) інформаційна безпека, яка 
здійснюється у сфері громадянського 
суспільства (громадська інформаційна 
безпека);

3) інформаційна безпека особисто-
сті, а також особиста інформаційна 
безпека [7, с. 1179].

Всесвітній день захисту інфор-
маційної безпеки було встановлено 
30 листопада 1988 року, коли відбу-
лася перша масова комп’ютерна епіде-
мія, яку спровокував Хробак Моріса 
(англ. Morris worm) [11, с. 20].

Різні компоненти системи інформа-
ційної безпеки держави детально про-
аналізовано в роботі Nyre-Yu, Megan 
& Gutzwiller, Robert & Caldwell, 
Barrett “Observing Cyber Security 
Incident Response: Qualitative Themes 
From Field Research. Proceedings 
of the Human Factors and Ergonomics 
Society Annual Meetingі” [6].

На думку автора, державно-пра-
вовий механізм забезпечення інфор-
маційної безпеки особистості – це 
система взаємопов’язаних норматив-
них гарантій та організаційно-діяль-
нісних елементів, що визначають стан 
захищеності держави в інформаційній 
сфері й надають фактичну можли-
вість її громадянам реалізувати свої 
інформаційні права й свободи.

Структуру механізму забезпе-
чення інформаційної безпеки держави 
утворюють три елементи: інформацій-
но-правова, інформаційно-технічна 
й інформаційно-психологічна безпека.

Інформаційно-правова безпека – 
це стан захищеності прав громадян 
на пошук, одержання, зберігання, 
використання та поширення інфор-
мації, а також права на недоторкан-
ність інформації про приватне життя. 
Об’єктами інформаційно-правової 
безпеки особистості виступають: 
право людини на інформацію, право 

на захист від небезпечної інформації, 
право на недоторканність інформації 
про приватне життя людини. Право 
на інформацію – це суб’єктивне право 
людини, що полягає в можливості 
вільно здійснювати будь-які операції, 
пов’язані з пошуком, отриманням, 
розповсюдженням інформації, як пра-
вило, без урахування її призначення 
та змісту. Право на захист від небез-
печної інформації – це суб’єктивне 
право людини, що полягає в мож-
ливості перебувати в стані безпеки 
від негативних інформаційно-психо-
логічних впливів, у результаті чого 
здійснювати різні дії, що відповідають 
її інтересам. Право на недоторкан-
ність приватного життя виражається 
у свободі спілкування між людьми 
на неформальній основі у сферах 
сімейного життя, родинних, дружніх 
зв’язків, інтимних та інших особи-
стих контактів, уподобань, симпатій 
та антипатій.

Недоліками сучасного стану нор-
мативно-правового забезпечення 
інформаційної безпеки є: відсутність 
ратифікації міжнародних документів, 
термінологічні неточності в норма-
тивних актах, що регулюють питання 
інформаційної безпеки, розмиті фор-
мулювання об’єктів інформаційної 
безпеки особистості, невизначеність 
у повноваженнях суб’єктів забезпе-
чення інформаційної безпеки осо-
бистості, неврегульованість питань 
забезпечення інформаційно-психо-
логічної безпеки, на стадії розробки 
знаходиться законодавство, що регу-
лює питання забезпечення інфор-
маційної безпеки органів державної 
влади й місцевого самоврядування 
в глобальній інформаційній мережі 
Інтернет.

Інформаційно-технічна безпека. 
Система інформаційно-технічної без-
пеки ґрунтується на використанні різ-
них комунікаційних засобів, серед яких 
нині на першому місці – інформаційні 
технології. Ідентифікація та автори-
зація застосовуються для обмеження 
доступу випадкових і незаконних 
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суб’єктів інформаційних систем до її 
об’єктів. Ідентифікація – присвоєння 
суб’єктам та об’єктам доступу осо-
бистого ідентифікатора й порівняння 
його із заданим. Авторизація – пере-
вірка приналежності особі наданого 
їй ідентифікатора й підтвердження 
його автентичності. Іншими словами, 
авторизація полягає в перевірці того, 
чи є суб’єкт, що підключається, тим, 
за кого він себе видає.

Загальний алгоритм роботи таких 
систем полягає в тому, щоб отримати 
від суб’єкта (наприклад, користувача) 
інформацію, що засвідчує його особу, 
перевірити її справжність і потім 
надати (або не надати) цьому користу-
вачеві доступ до роботи із системою.

Наявність процедур авториза-
ції або ідентифікації користувачів 
є обов’язковою умовою будь-якої 
захищеної системи, оскільки всі меха-
нізми захисту інформації розраховані 
на роботу з ідентифікованими суб’єк-
тами й об’єктами інформаційних  
систем.

Інформаційно-психологічна без-
пека – це стан захищеності від нега-
тивних інформаційних впливів і впро-
вадження деструктивної інформації 
у свідомість або підсвідомість особи, 
що дозволяють спеціальними засо-
бами й методами впливати на психіку 
і, як наслідок, визначати її поведінку. 
Проблема відкритості інформації 
та контролю над нею в процесі роз-
ширення використання в держав-
ній практиці інформаційної техніки 
поряд із загрозою для розвитку демо-
кратії в цілому несе в собі загрозу 
порушення прав і свобод особи. Річ 
у тому, що держава, звичайно, воло-
діє великим, у порівнянні з окремою 
особистістю, економічним і технічним 
потенціалом для придбання та вико-
ристання інформаційних засобів, за 
допомогою яких цілком можливо кон-
тролювати окремих людей або групи. 
Можна сказати, що ступінь демокра-
тичності суспільства в цілому пов’я-
заний зі ступенем інформованості 
його громадян.

Однак водночас слід враховувати, 
що повна свобода інформації може 
призвести й до прямо протилежного 
результату – комп’ютерного контр-
олю над особистістю, що рівносильно 
позбавленню особистої свободи. Вже 
нині з достатньою підставою можна 
говорити про те, що інформаційні 
технології досить широко використо-
вують для контролю над особистістю, 
що суперечить принципам демократії. 
Не без підстав багато політологів від-
значають, що нині стає все очевидні-
шою загроза поліцейського й політич-
ного спостереження за індивідами за 
допомогою інформаційної техніки.

Висновки дослідження та пер-
спективи подальших досліджень 
у цьому напрямі. Однією з істот-
них причин інформаційної вразливо-
сті держави є нерозвиненість політи-
ко-правового механізму, що гарантує 
її інформаційну безпеку. Ефективне 
функціонування механізму забезпе-
чення інформаційної безпеки забезпе-
чують політичні інституції держави, 
що встановлюють і реалізують інте-
реси, цінності й потреби особистості 
у сфері безпеки.

Перспективним напрямком для 
подальших наукових досліджень 
може стати запропонована автором 
модель та інші схеми, спільно об’єд-
нані в єдиний механізм забезпечення 
інформаційної безпеки держави.

З метою вдосконалення норма-
тивно-правового забезпечення меха-
нізму інформаційної безпеки держави 
доцільно:

1) на законодавчому рівні виро-
бити єдину термінологію, характерну 
для цієї сфери, у формі глосарію як 
обов’язкового нормативного варіанта 
для інших правових актів, що стосу-
ються інформаційної безпеки;

2) внести категорію «Законодав-
ство у сфері захисту інформаційної 
безпеки держави» в Єдиний держав-
ний реєстр нормативно-правових 
актів;

3) уточнити положення Доктрини 
інформаційної безпеки України, 
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визначивши, що об’єктами інформа-
ційної безпеки є забезпечення права 
на інформацію, права на захист від 
небезпечної інформації, права на 
недоторканність приватного життя 
громадян;

4) закріпити перелік видів інфор-
мації, яку державні, громадські 
й комерційні організації зобов’язані 
надати громадянам у межах реалізації 
ними механізму інформаційної без-
пеки, а також встановити, які види 
інформації та в яких випадках повинні 
надаватися безкоштовно;

5) прийняти Закон України «Про 
доступ до глобальної мережі Інтер-
нет», в якому поряд з іншими розв’я-
зувалося б питання забезпечення 
інформаційної безпеки держави 
в Інтернеті.

У науковій статті викладаєть-
ся ступінь та еволюція механізму 
інформаційної безпеки. З’ясовано, що 
термін «механізм інформаційної без-
пеки держави» базується на основі 
детермінантів і принципів безпеки.

Інформаційна безпека краї-
ни може розглядатися з позиції 
забезпечення захисту життєво 
важливих інтересів усіх громадян, 
суспільства й держави від вну-
трішніх і зовнішніх загроз.

Автор зазначає, що інформа-
ційна безпека – це динамічний еле-
мент економіки, який адаптується 
до вимог свого часу. Таким чином, 
розглядаючи поняття інформа-
ційної безпеки, слід виходити з 
визначення рівноваги економічної 
системи та її подальшого сталого 
розвитку.

Також розглядається взаємо-
дія засобів масової інформації та 
державних органів влади. Аналі-
зується впровадження інформа-
ційно-комунікаційних технологій 
як фактору подальшого розвитку 
інформаційних процесів та ефек-
тивнішого розвитку державних 
політико-правових інститутів. 
Розглянуто можливі варіанти під-

вищення ефективності інформацій-
ного забезпечення державної полі-
тики. Показано, що інформаційне 
забезпечення державної політики 
з доступом громадян до відкри-
тих державних ресурсів є одним зі 
складників національних інтересів 
України в інформаційній сфері.

Автор доходить висновку, що з 
метою вдосконалення норматив-
но-правового забезпечення меха-
нізму інформаційної безпеки дер-
жави доцільно: на законодавчому 
рівні виробити єдину терміноло-
гію, характерну для цієї сфери, у 
формі глосарію як обов’язкового 
нормативного варіанта для інших 
правових актів, що належать до 
інформаційної безпеки; внести 
категорію інформаційної безпеки 
держави в Єдиний державний реєстр  
нормативно-правових актів; уточ-
нити положення Доктрини інфор-
маційної безпеки України, визна-
чивши, що об’єктом інформаційної 
безпеки є забезпечення права на 
інформацію, права на захист від 
небезпечної інформації, права на 
недоторканність приватного жит-
тя громадян.

Ключові слова: інформаційна 
безпека, форми інформаційної безпе-
ки, інформаційна безпека держави, 
напрями формування інформацій-
ної безпеки, механізми державного 
управління.

Perun T. Structural factors 
of the state information security 
mechanism

The paper reseach highlights 
the degree and evolution of the 
information security mechanism. 
It was found that the term “state 
information security mechanism” is 
based on determinants and security 
principles.

The information security of the 
country can be considered from the 
standpoint of ensuring the protection 
of vital interests of all inhabitants 
of the country, society and the state 
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in the economic sphere from internal 
and external threats.

Author notes that information 
security is a dynamic element of 
the economy that adapts to the 
requirements of its time. Thus, 
considering the concept of information 
security, we should proceed from 
the definition of the balance of the 
economic system and its further 
sustainable development.

The interaction between the 
media and state authorities is also 
considered. The introduction of 
information and communication 
technologies as a factor of further 
development of information processes 
and more effective development of 
state political and legal institutions 
is analyzed. Possible options 
for improving the efficiency of 
information support of state policy 
are considered. It is shown that 
information support of state policy 
with access of citizens to open state 
resources is one of the components of 
national interests of Ukraine in the 
information sphere.

The author concludes that in order 
to improve the regulatory and legal 
support of the information security 
mechanism of the state it is advisable: 
at the legislative level to develop a 
single terminology specific to this 
area, in the form of a glossary as 
a mandatory regulatory option for 
other legal acts related to information 
security; to enter the category of 
information security of the state in 
the Unified state register of normative 
legal acts; clarify the provisions of 
the Doctrine of Information Ukraine 
Security determining that the objects 
of information security are ensuring 
the right to information, the right to 
protection from dangerous information, 
the right to privacy of citizens.

Key words: information security, 
forms of information security, infor-
mation security of the state, directions 
of formation of information security, 
mechanisms of public administration.
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АДМІНІСТРАТИВНЕ ОСКАРЖЕННЯ: 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Постановка проблеми. Забезпе-
чення ефективного захисту прав і сво-
бод громадян у відносинах з органами 
державної влади є однією з ключових 
рис демократичної та правової дер-
жави. Належне правове регулювання 
адміністративних процедур у вказа-
ному контексті відіграє важливу роль. 

Ефективне правове регулювання 
відносин між фізичними і юридич-
ними особами та органами держав-
ної влади і місцевого самоврядування 
(органами публічної адміністрації) 
убезпечує від зловживань із боку 
останніх і, як наслідок, є запорукою 
забезпечення захисту прав та інте-
ресів приватних осіб. Д.В. Лученко, 
наголошуючи на важливому зна-
ченні оскарження в адміністратив-
ному праві, вказує, «що оскарження 
рішень, дій або бездіяльності суб’єк-
тів публічно-владних повноважень 
становить інститут демократії і чин-
ник забезпечення демократичності 
Української держави» [1, c. 23].

Правове регулювання адміністра-
тивного оскарження є складником 
інституту адміністративних процедур. 
Інститут адміністративних процедур 
в Україні потребує ґрунтовного онов-
лення і приведення у відповідність 
до найкращих світових практик пра-
вового регулювання відносин органів 
публічної адміністрації з приватними 
особами на основі принципів належ-
ного врядування. 

Як зазначається в науковій літе-
ратурі, «концепція належного уряду-
вання сформувалася в європейській 
правовій доктрині на основі та за 

умови дотримання двох основополож-
них принципів побудови правових 
систем провідних західноєвропей-
ських країн – демократії та верховен-
ства права» [2, c. 37].

Дослідження досвіду правового 
регулювання адміністративного 
оскарження у країнах ЄС має важ-
ливе значення в контексті адаптації 
українського законодавства до зако-
нодавства ЄС та вдосконалення про-
цедур адміністративного оскарження 
в Україні.

Стан наукового дослідження. 
Дослідженням правового регулювання 
адміністративних процедур займалися 
такі вчені, як В.Б. Авер’янов, К.К. Афа-
насьєв, Ю.П. Битяк, І.П. Голосні-
ченко, С.Л. Дембіцька, Т.О. Коло-
моєць, І.Б. Коліушко, Є.В. Курінний, 
Г.М. Писаренко, А.А. Пухтецька, 
А.О. Селіванов, В.П. Тимощук та ін. 
Інститут оскарження в адміністратив-
ному праві є предметом дослідження 
у працях Д.В. Лученка, А.Т. Ком-
зюка, О.В. Кузьменко, Р.О. Куйбіди, 
В.Г. Перепелюка, С.Г. Стеценка, 
А.М. Школика та ін. 

Метою статті є дослідження сучас-
ного стану правового регулювання адмі-
ністративного оскарження, вивчення 
зарубіжного досвіду оскарження актів 
публічної адміністрації та на основі 
порівняльного аналізу формулювання 
пропозицій та рекомендацій щодо вдо-
сконалення українського законодавства 
в означеній сфері.

Завданнями статті є:
– аналіз сучасного стану правового 

регулювання оскарження адміністра-
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тивних актів в Україні та основних 
законодавчих ініціатив щодо його вдо-
сконалення;

– характеристика позитивних при-
кладів зарубіжного досвіду регулю-
вання процедур оскарження актів 
публічної адміністрації;

– формулювання пропозицій та  
рекомендацій щодо вдосконалення 
правового регулювання адміністра-
тивного оскарження.

Виклад основного матеріалу. 
В юридичній літературі зазнача-
ють, що «з точки зору адміністра-
тивної процедури таке оскарження 
можна розглядати як один із видів 
адміністративної процедури або як 
її факультативну стадію» [3, c. 206]. 
Поняття адміністративного оскар-
ження та місце інституту адміністра-
тивного оскарження у правовій сис-
темі дискується в науковій літературі.

Зокрема, адміністративне оскар-
ження розглядають як «правовий 
інститут, який являє собою сукуп-
ність правових норм, що регулюють 
суспільні відносини, які виникають 
у зв’язку з реалізацією фізичною чи 
юридичною особою права на оскар-
ження рішень, дій та бездіяльності 
органів виконавчої влади шляхом 
подання скарги до органу виконавчої 
влади (посадової особи), що упов-
новажений здійснювати їх розгляд 
та вирішення» [4, с. 8].

Також інститут адміністративного 
оскарження пропонують включати до 
комплексного інституту оскарження 
в адміністративному праві, до якого, 
окрім інституту адміністративного 
оскарження, входять також інститути 
судового оскарження та непрямого 
оскарження [1, с. 14].

В європейській адміністратив-
но-правовій доктрині адміністра-
тивне оскарження розглядають 
значно ширше з точки зору суб’єктів, 
рішення, дії або бездіяльність яких 
можуть оскаржуватися. Зокрема, 
в порядку адміністративного оскар-
ження можуть переглядатися акти 
всіх органів публічної адміністрації, 

в тому числі органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, 
об’єднань громадян під час здійснення 
делегованих функцій публічного адмі-
ністрування, посадових осіб органів 
публічної адміністрації. 

Узагальнюючи результати дослі-
дження правової природи адміністра-
тивного оскарження, варто виділити 
такі його ознаки: 

– адміністративне оскарження вис- 
тупає факультативною стадією адмі-
ністративної процедури, оскільки без 
попередніх стадій адміністративної 
процедури неможливим є оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності адміні-
стративного органу;

– адміністративне оскарження реа-
лізується в межах системи органів 
публічної адміністрації (чи спеціально 
утворених комісій); 

– порядок здійснення оскарження 
регламентований адміністратив-
но-процедурними нормами;

– в Україні адміністративне оскар-
ження не є обов’язковим перед звер-
ненням до суду, однак у багатьох кра-
їнах адміністративне оскарження має 
обов’язковий характер; 

– має безоплатний характер; 
– за результатами адміністратив-

ного оскарження суб’єкт розгляду 
скарги може прийняти рішення, яким 
вирішить справу по суті, на відміну 
від судового розгляду; 

– рішення, прийняте за результа-
тами адміністративного оскарження, 
є обов’язковим для виконання, проте 
може бути переглянуто в судовому 
порядку [5, с. 23].

Згідно з даними статистичних 
досліджень Ради Бізнес-омбудсмана 
в Україні адміністративне оскарження 
має високу популярність. Зокрема, 
серед 300 опитаних представників біз-
несу у 2019 році, якщо є можливість 
оскаржити спірне рішення (дію, безді-
яльність) державного органу спочатку 
в адміністративному порядку або ж 
одразу до суду, то 73,3% учасників 
опитування Ради спочатку подадуть 
скаргу в адміністративному порядку 
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і лише 26,7% одразу звернуться до 
суду [6, c. 7–8].

Однак довіра громадян до інсти-
туту адміністративного оскарження 
невисока, про що свідчать результати 
України згідно з Індексом Глобальної 
Конкурентоспроможності у 2018 році, 
за яким Україна посіла 107-е місце 
(зі 140 країн) за показником «Ефек-
тивність правових механізмів оскар-
ження регуляторних актів». 

Така ситуація зумовлена різними 
чинниками: як перевагами адміні-
стративного оскарження порівняно із 
судовим, так і його недоліками. 

Зокрема, серед основних переваг 
адміністративного оскарження для 
приватної особи варто виділити такі:

– доступність: подання скарги 
в порядку адміністративного оскар-
ження не вимагає спеціальних знань, 
залучення адвоката та в переважній 
більшості може бути реалізовано осо-
бою самостійно, на відміну від судо-
вого оскарження, що в більшості 
випадків вимагає залучення адвоката; 

– оперативність: строки розгляду 
скарг в порядку адміністративного 
провадження на практиці є значно 
коротшими порівняно із судовим роз-
глядом, що забезпечує дотримання 
принципу правової визначеності; 

– безоплатність: адміністративне 
оскарження є безоплатним, на від-
міну від судового, що в більшості 
випадків передбачає сплату судового 
збору, окрім винятків, коли судовий 
збір не сплачується;

– результативність: у результаті 
розгляду адміністративної скарги 
уповноваженим органом може бути 
прийнято рішення по суті, на від-
міну від судового розгляду, у випад-
ках коли суд не може втручатися 
в дискреційні повноваження органів 
публічної адміністрації. 

Незважаючи на вказані переваги, 
адміністративне оскарження в Укра-
їні не позбавлено таких недоліків, як:

– низька ефективність: у результаті 
розгляду більша частина скарг зали-
шається без задоволення. Зокрема, 

під час розгляду податкових спорів 
відповідно до даних, розміщених на 
офіційному сайті Державної податко-
вої служби України, в результаті адмі-
ністративного оскарження у 2019 році 
було скасовано 23,4% оскаржуваних 
податкових повідомлень-рішень;

– суб’єктивність та упередженість: 
під час розгляду скарг у порядку адмі-
ністративного провадження відсутні 
ефективні механізми забезпечення 
неупередженості та безсторонності, 
які наявні під час розгляду справи 
у суді; 

– відсутність реальних механізмів 
оскарження в окремих випадках: така 
ситуація має місце, зокрема, в разі 
відсутності органу вищого рівня, що 
може виступати суб’єктом розгляду 
скарги, наприклад, під час оскар-
ження рішень органів місцевого само-
врядування;

– залишається відкритим питання 
корупційних ризиків і загального 
рівня недовіри до органів державної 
влади в Україні, що значно вище, ніж 
у багатьох європейських країнах.

Узагальнюючи досвід правового 
регулювання адміністративного 
оскарження, західноєвропейські нау-
ковці виділяють «два основні типи 
адміністративних апеляцій: обов’яз-
кова та диспозитивна (необов’яз-
кова). Перший тип застосовується 
у великій кількості правових систем 
(серед яких Німеччина, Нідерланди, 
Угорщина, Словенія, Польща, Сер-
бія, Данія, Чехія, Румунія), де виклю-
чається позов до суду за відсутно-
сті попереднього адміністративного 
оскарження. На рівні законодавства 
ЄС попередні адміністративні апеля-
ції необхідні в окремих випадках: до 
відкриття Європейською Комісією 
процедур стосовно порушення зако-
нодавства Союзу державами-членами, 
у разі надання державного фінансу-
вання державами-членами, у випадках 
коли йдеться про доступ до докумен-
тів ЄС, у справах про спори, пов’язані 
з державною службою в органах ЄС» 
[7, c. 540].
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З іншого боку, «другий тип апеля-
ції (фр. – recours administratif), що 
застосовується у французькій юри-
дичній системі та частково в Бельгії, 
Італії, вказуючи на певні наслідки 
здійснення адміністративного оскар-
ження (наприклад, продовження 
строків подання позову в судовому 
порядку), не визначає адміністра-
тивне оскарження як обов’язкове» 
[7, с. 541]. 

В українському законодавстві 
попереднє адміністративне оскар-
ження перед зверненням до суду 
не є обов’язковим. Відповідно до 
ст. 124 Конституції України юрисдик-
ція судів поширюється на будь-який 
юридичний спір та будь-яке кримі-
нальне обвинувачення. Однак у цій 
же статті закріплено положення про 
те, що законом може бути визначе-
ний обов’язковий досудовий порядок 
урегулювання спору, що фактично 
дає можливість на законодавчому 
рівні встановити обов’язкове адміні-
стративне оскарження.

Законодавчі ініціативи з регулю-
вання адміністративних процедур 
в Україні досі не увінчалися успіхом. 
Починаючи з 2001 року й дотепер, 
було підготовлено багато проєктів 
спочатку Адміністративно-процедур-
ного кодексу, а пізніше Закону «Про 
адміністративну процедуру». Зокрема, 
сьогодні на розгляді у Верховній 
Раді України знаходиться черговий 
проєкт Закону України «Про адмі-
ністративну процедуру» № 3475 від 
14.05.2020 року. Нещодавно відбу-
лись перші зрушення в розгляді цього 
законопроєкту, його розглянуто 
та прийнято в першому читанні. 

Однак вказаний законопроєкт 
не позбавлений недоліків, зокрема, 
в контексті адміністративного оскар-
ження потребують уточнення поло-
ження щодо суб’єктів розгляду скарг. 

Зокрема, в законопроєкті № 3475  
збережено норму, яка містилася 
в попередніх законопроєктах, що 
суб’єктом розгляду скарги може бути 
утворено комісію з розгляду скарг, 

яка діє на громадських засадах. При-
чому рішення такої комісії мають 
рекомендаційний характер для органу 
державної влади. Науковці, дослід-
жуючи інститут адміністративного 
оскарження, піддають критиці пропо-
зицію щодо розгляду скарг спеціаль-
ною комісією, яка діє на громадських 
засадах. Д.В. Лученко, зазначає, що 
«недоліками правового регулювання 
діяльності комісій з розгляду скарг, 
що передбачене в проекті Адміністра-
тивно-процедурного кодексу України, 
є те, що їх створення є правом, а не 
обов’язком адміністративного органу, 
їхні рішення носять рекомендацій-
ний характер, а склад цих комісій 
формується не на фаховій основі» 
[8, c. 228–229]. 

Звертаючись до зарубіжного дос-
віду адміністративного оскарження, 
варто звернути увагу на порядок 
розгляду адміністративних скарг. 
Зокрема, в Нідерландах відповідно до 
ст. 6:4 Акту загального адміністра-
тивного права передбачено два спо-
соби адміністративного оскарження: 
подання заперечення та подання адмі-
ністративної апеляції. Повідомлення 
про заперечення подається до адміні-
стративного органу, який видав роз-
порядження. Адміністративна апеля-
ція подається до апеляційного органу. 

Відповідно до ст. 73 Закону про 
адміністративну процедуру Респу-
бліки Естонія заперечення подається 
через адміністративний орган, що 
видав адміністративний акт чи здійс-
нив захід, адміністративному органу, 
що здійснює наглядовий контроль за 
адміністративним органом, що видав 
адміністративний акт чи здійснив 
захід, який заперечується. За від-
сутності адміністративного органу, 
що здійснює наглядовий контроль за 
адміністративним органом, що видав 
адміністративний акт чи здійснив 
захід, який заперечується, запере-
чення розглядається адміністратив-
ним органом, що видав адміністра-
тивний акт чи здійснив захід, який 
заперечується.
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Згідно з параграфом 2 ст. 127 Кодексу 
про адміністративні провадження Рес-
публіки Польща компетентним для 
розгляду апеляцій є орган публічної 
адміністрації вищого ступеня, якщо 
законом не передбачений інший апе-
ляційний орган.

Таким чином, в європейських кра-
їнах в основному розгляд скарг на 
адміністративні акти здійснюється або 
органом вищого рівня, або органом, 
що прийняв оскаржуване рішення, 
якщо орган вищого рівня відсутній. 
Причому неупередженість та об’єк-
тивність під час розгляду скарг забез-
печується через заборону посадовій 
особі, яка брала участь у прийнятті 
оскаржуваного акта, брати участь 
у розгляді скарги на нього. 

Висновки та перспективи 
подальших досліджень. Аналізу-
ючи сучасний стан правового регулю-
вання адміністративного оскарження 
в Україні, варто зазначити, що наразі 
відсутнє його ефективне правове регу-
лювання. Закон України «Про звер-
нення громадян» містить застарілі 
положення та не відповідає сучасним 
вимогам до регулювання суспільних 
відносин. Правові норми про порядок 
адміністративного оскарження міс-
тяться в нормативно-правових актах 
різної юридичної сили. 

Зазвичай порядок адміністратив-
ного оскарження є різним залежно 
від сфери суспільних відносин, які 
регулюються тим чи іншим норма-
тивно-правовим актом. Наприклад, 
Податковий кодекс України закрі-
плює порядок оскарження рішень 
контролюючих (податкових та мит-
них) органів, Закон України «Про 
державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань» установ-
лює порядок оскарження рішень, дій 
та бездіяльності у сфері державної 
реєстрації тощо. 

Загальний (рамковий) порядок 
адміністративного оскарження, який 
може застосовуватися незалежно 
від сфери суспільних відносин, сьо-

годні відсутній. Звичайно, що вирі-
шення цього питання є частиною 
більш широкої проблеми і пов’язане 
з відсутністю загального норматив-
ного акта, спрямованого на регулю-
вання адміністративних процедур.

Доцільність та необхідність уніфі-
кованого правового регулювання адмі-
ністративних процедур, у тому числі 
порядку адміністративного оскар-
ження, підтверджена досвідом право-
вого регулювання означених відносин 
у західноєвропейських країнах. Про 
ефективність такого правового регу-
лювання свідчить як високий рівень 
довіри громадян до органів публічної 
адміністрації, так і широке застосу-
вання такого механізму і, порівняно 
з Україною, низький відсоток судо-
вого оскарження актів органів публіч-
ної адміністрації.

Подальшого дослідження потребу-
ють окремі аспекти правового регу-
лювання адміністративного оскар-
ження, вивчення зарубіжного досвіду 
правового регулювання аналогічних 
суспільних відносин з метою вдо-
сконалення існуючого законодавства 
в означеній сфері та доопрацювання 
проєкту Закону України «Про адміні-
стративну процедуру».

У статті проведено наукове 
дослідження сучасного стану пра-
вового регулювання адміністра-
тивного оскарження в Україні. 
Окрему увагу присвячено пробле-
мі прийняття загального нор-
мативно-правового акта щодо 
регулювання адміністративних 
процедур. Проаналізовано перева-
ги та недоліки адміністративного 
оскарження в Україні. Зокрема, до 
переваг адміністративного оскар-
ження віднесено доступність, 
оперативність, безоплатність, 
результативність. Натомість 
серед недоліків, що притаманні 
адміністративному оскарженню, 
виділено такі як низька ефектив-
ність, суб’єктивність та упере-
дженість, відсутність реальних 
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механізмів оскарження в окремих 
випадках. 

Детально розглянуто проблему 
суб’єкта розгляду скарг на рішен-
ня, дії чи бездіяльність органів 
публічної адміністрації. Розгляд 
адміністративних скарг органом 
вищого рівня є найефективнішим, 
однак не завжди такий орган наяв-
ний. У цьому випадку в західноєвро-
пейських країнах зазвичай застосо-
вується механізм перегляду, тобто 
розгляд скарги здійснюється орга-
ном, який видав оскаржуваний 
адміністративний акт. При цьому 
з метою забезпечення неупередже-
ності та об’єктивності посадова 
особа чи особи, які видали оскар-
жуваний адміністративний акт, 
не можуть брати участь у роз-
гляді такої скарги. Розгляд скарг 
на рішення, дії чи бездіяльність 
органів публічної адміністрації 
спеціальними комісіями з розгля-
ду скарг не є ефективним, зважа-
ючи на рекомендаційний характер 
їхніх рішень та необов’язковість їх 
створення. 

Проаналізовано досвід західно-
європейських країн у сфері право-
вого регулювання адміністратив-
ного оскарження та виокремлено 
дві основні моделі адміністратив-
ного оскарження: обов’язкове та 
необов’язкове, кожна з яких наді-
лена як перевагами, так і недолі-
ками. 

За результатами проведеного 
дослідження наголошено на необ-
хідності вдосконалення сучасно-
го стану правового регулювання 
через прийняття єдиного акта 
щодо регулювання адміністратив-
них процедур загалом, так і адміні-
стративного оскарження зокрема. 

Ключові слова: адміністративне 
оскарження, адміністративна проце-
дура, оскарження актів органів пу-
блічної адміністрації, правове регулю-
вання адміністративного оскарження, 
правове регулювання адміністратив-
них процедур.

Mykhailіuk Ya. Administrative 
appeal: current state and  
development prospects

The article is a scientific study of 
the current state of legal regulation 
of administrative appeals in Ukraine. 
Particular attention is paid to the 
problem of adopting of general 
legal act regulating administrative 
procedures. The advantages and 
disadvantages of administrative 
appeal in Ukraine are analyzed. 
In particular, the advantages of an 
administrative appeal including 
accessibility, efficiency, free of 
charge, and effectiveness. Instead, 
the disadvantages of administrative 
appeal including low efficiency, 
subjectivity and partiality, lack of 
real mechanisms for appeal in some 
cases.

The problem of the subject of 
consideration of complaints against 
decisions, actions or inaction of public 
administration bodies is considered 
in detail. The consideration of 
administrative complaints by a higher 
level body is the most effective, but 
such a body is not always available. 
In this case, in Western European 
countries, the review mechanism 
is usually used. The review of the 
complaint is carried out by the 
body that issued the contested 
administrative act. However, in order 
to ensure impartiality and objectivity, 
the official or persons who issued the 
contested administrative act may not 
participate in the consideration of 
such a complaint. Consideration of 
complaints against decisions, actions 
or inaction of public administration 
bodies by special commissions for 
review of complaints is not effective 
due to the recommendatory nature 
of their decisions and the optional 
nature of their creation.

The experience of Western 
European countries in the field of 
legal regulation of administrative 
appeals is analyzed and two main 
models of administrative appeals are 
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singled out: obligatory and optional, 
each of which is endowed with both 
advantages and disadvantages.

According to the results of the 
study, it is needed to improve the 
current state of legal regulation 
through the adoption of a single act 
on the regulation of administrative 
procedures in general, and 
administrative appeals in particular.

Key words: administrative ap-
peal, administrative procedure, appeal 
of acts of public administration bodies,  
legal regulation of administrative appeal, le-
gal regulation of administrative procedure.
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ 
АНТИКОРУПЦІЙНИХ СТАНДАРТІВ 

У НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Існування корупції в суспільстві 
свідчить про те, що вона задовольняє 
певні потреби суспільної системи, 
відіграє специфічну роль в її підтри-
манні як єдиного цілого. З цього боку 
корупція пов’язана не лише з вадами 
суспільства, недосконалістю людської 
природи, а також із низькими мораль-
ними якостями носіїв корупційних 
відносин. Вона зумовлена також тим, 
що формальні, закріплені нормативно 
моделі відносин між державними 
й приватними суб’єктами не можуть 
забезпечити повноцінного функціо-
нування системи й тому об’єктивно 
доповнюються неформальними відно-
синами. Специфічною формою цих 
відносин і є корупція.

Україна зазнає тих самих негатив-
них наслідків від корупції, що й інші 
країни. Усвідомлення того, наскільки 
деструктивно корупція впливає 
на розвиток суспільства, спонукає 
нашу державу до активної боротьби 
з корупцією та тісніше міжнародне 
співробітництво в цій сфері. Зовніш-
нім стимулом подолання корупції 
є необхідність підвищення іміджу 
України на міжнародній арені. Водно-
час внутрішнім стимулом є прагнення 
забезпечити стабільний розвиток 
національної економіки. Очевидний 
той факт, що обсяги залучення іно-

земних інвестицій є обернено про-
порційними до рівня корумпованості 
держав. Так, оцінка міжнародних екс-
пертів має значний вплив на прива-
бливість національної економіки дер-
жави для іноземних інвесторів.

Проблема боротьби з корупцією 
в різних її проявах вже багато років 
не припиняє хвилювати світ. Цього 
питання торкається не мала кіль-
кість науковців, які, досліджуючи 
його, намагаються знайти причини 
й способи подолання цього шкідливого 
явища. Слід зазначити, що окремі тео-
ретичні й практичні аспекти боротьби 
з корупцією представлені в пра-
цях таких вчених, як Л. Астаф’єв, 
М. Буроменський, К. Вишневська, 
А. Гайдук, Д. Заброда, О. Медвецька, 
М. Мельник, О. Прохоренко й інших. 
Недарма така тема роками залиша-
ється актуальною.

Мета статті – аналіз положень 
міжнародних угод щодо проти-
дії корупції та імплементація норм 
у законодавство України.

У сфері боротьби з корупцією 
Україна співпрацює з рядом міжна-
родних організацій, насамперед із 
Радою Європи й структурами Орга-
нізації Об’єднаних Націй, зокрема 
Управлінням ООН із наркотиків 
і злочинності, на яке нині покладені 
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функції Секретаріату Конвенції ООН 
проти корупції. Україна приєдналася 
до Конвенції ООН проти корупції 
12 грудня 2003 р.

Механізм взаємного огляду дер-
жавами-учасницями стану виконання 
зобов’язань за Конвенцією ООН проти 
корупції почав діяти у 2010 році. 
Україну було обрано одним із пер-
ших об’єктів такого огляду. Шля-
хом жеребкування було визначено, 
що зазначений огляд у нашій країні 
будуть проводити експерти з Польщі 
й Словенії. З української сторони 
в процесі огляду стану виконання кон-
венції брали участь експерти з ряду 
державних установ, зокрема Мініс-
терства юстиції, Служби безпеки, 
Генеральної прокуратури й інших. 
Крім того, українські експерти дали 
свою оцінку стану виконання поло-
жень Конвенції разом із супровідними 
матеріалами й поясненнями [1].

Участь у першій хвилі механізму 
огляду стану виконання Конвенції 
ООН дала можливість Україні на 
практиці здійснити ревізію національ-
ного антикорупційного законодав-
ства, отримати інформацію про досвід 
інших країн-учасниць Конвенції в їх 
кроках із подолання корупції, а також 
визначити потреби, які має наша 
країна в технічній допомозі з метою 
подальшої імплементації положень 
Конвенції.

Україна й інші держави, які беруть 
участь у реалізації Стамбульського 
плану Організації економічного спів-
робітництва й розвитку, висловили 
свою згоду здійснювати його поло-
ження задля сприяння розвитку, еко-
номічному зростанню та соціальній 
стабільності.

Рада Європи розробила кілька між-
народно-правових документів у цій 
сфері: Кримінальну Конвенцію Ради 
Європи про боротьбу з корупцією 
1999 р., Цивільну Конвенцію Ради 
Європи про боротьбу з корупцією 
1999 р., Двадцять принципів боротьби 
з корупцією 1997 р., Модельний 
кодекс поведінки для державних 

службовців 2000 р., Єдині правила 
протидії корупції під час фінансу-
вання політичних партій і виборчих 
кампаній 2003 р. Контроль за реалі-
зацією зазначених документів покла-
дено на Групу держав Ради Європи 
проти корупції (далі – ГРЕКО).

Приєднання до Цивільної конвен-
ції Ради Європи про боротьбу з коруп-
цією зробило Україну сороковим чле-
ном Групи держав Ради Європи проти 
корупції. Приєднавшись до цього між-
народного інструменту, Україна взяла 
на себе зобов’язання брати участь 
у процесах взаємного оцінювання 
щодо виконання антикорупційних 
рекомендацій цієї міжнародної орга-
нізації. Раунди оцінювання, що вже 
були проведені, стосувалися діяльно-
сті спеціальних органів із боротьби 
з корупцією, імунітету посадових осіб 
щодо кримінального переслідування, 
попередження корупції в системі дер-
жавного управління.

У зв’язку з набуттям для України 
чинності Цивільної конвенції Ради 
Європи про боротьбу з корупцією 
з 1 січня 2006 р. Україна стала соро-
ковим членом ГРЕКО.

Приєднавшись до ГРЕКО, Укра-
їна зобов’язалась брати участь у про-
цесі взаємної оцінки в рамках Групи. 
У травні 2009 р. на пленарному засі-
данні ГРЕКО затверджено звіт щодо 
виконання Україною антикорупційних 
рекомендацій цієї міжнародної органі-
зації. Ці рекомендації надано Україні за 
результатами першого й другого раун-
дів оцінки. Зазначені раунди оцінки 
були присвячені діяльності спеціалізо-
ваних органів, які займаються запобі-
ганням корупції, питанням імунітету 
посадових осіб щодо кримінального 
переслідування, а також питанням 
виявлення, вилучення та конфіска-
ції доходів та іншого майна, отрима-
них внаслідок корупції, попередження 
корупції в системі держаного управ-
ління, відповідальності юридичних 
осіб за корупційні злочини.

Нині триває Третій раунд оці-
нювання України. У його рамках 
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у квітні 2011 р. відбувся візит експер-
тів ГРЕКО до України, в ході якого 
вивчалася ситуація стосовно імпле-
ментації в українське законодавство 
положень Кримінальної конвенції про 
боротьбу з корупцією та Додаткового 
протоколу до неї, а також рекоменда-
цій Ради Європи щодо фінансування 
політичних партій. Заслуховування 
та затвердження звіту за результа-
тами зазначеного оцінювання запла-
новано під час пленарної сесії ГРЕКО 
в жовтні 2011 р. [2].

Аналогічний механізм взаємної 
оцінки використовується для контр-
олю за дотриманням та імплемента-
цією положень Конвенції ООН проти 
корупції. Відповідно до графіка прове-
дення оцінювання, Україна є однією 
з перших країн, щодо якої прово-
диться оцінка стану імплементації 
згаданої Конвенції ООН.

Крім того, Україна бере участь 
у зовнішньополітичній ініціативі дер-
жав-членів Європейського Союзу 
(далі – ЄС) «Східне партнерство», 
яку було започатковано у 2009 р. 
задля зміцнення стосунків зі східними 
сусідами ЄС та яка є продовженням 
східного напрямку наявної Європей-
ської політики сусідства.

З метою виконання та імплементації 
норм міжнародного права щодо проти-
дії корупції в Україні впроваджується 
та вдосконалюється власна система 
антикорупційного законодавства.

Антикорупційне законодавство 
України розвивається з урахуванням 
міжнародних зобов’язань, а також 
найкращих практик міжнародних 
регіональних та універсальних орга-
нізацій. З урахуванням положень 
зазначених інструментів відбувається 
поступова імплементація до нашого 
правового поля різних міжнародних 
документів.

Рівень протидії корупції є одним із 
визначальних факторів, що характе-
ризує державу як територію з висо-
ким рівнем економічної захищеності 
господарської діяльності, захищеності 
держави від зловживання службовим 

становищем державними службов-
цями під час виконання службових 
обов’язків, високим рівнем свободи 
здійснення підприємницької діяль-
ності й сприятливим середовищем 
для інвестування. Бажання України 
вийти на світові ринки обміну товарів 
і послуг і міжнародні інтеграційні про-
цеси повинні спонукати її до покра-
щення як внутрішнього національного 
законодавства, так і імплементації 
міжнародно-правових актів [3].

Базовою складовою частиною 
успішної протидії корупційним про-
явам є належне антикорупційне 
законодавство. У вузькому розумінні 
антикорупційне законодавство – це 
закони й інші нормативно-правові 
акти, які встановлюють спеціальні 
законодавчі положення щодо запо-
бігання корупції, визначають ознаки 
корупційних правопорушень і відпові-
дальність за їх вчинення, регулюють 
діяльність державних органів чи їх 
спеціальних підрозділів, до компетен-
ції яких належить протидія корупції, 
координація такої діяльності (кон-
троль) і нагляд за нею [4].

Суть антикорупційного законо-
давства насамперед полягає в тому, 
щоб: по-перше, обмежити, нейтра-
лізувати чи усунути чинники коруп-
ції, запобігти конфліктам інтересів 
(з особистих і службових підстав), 
на нормативному рівні – визначити 
межі правомірної та етичної пове-
дінки особи, уповноваженої на вико-
нання функцій держави, зробити вчи-
нення корупційних правопорушень 
справою невигідною та ризикованою, 
врешті, досягти того, щоб особа чесно 
й сумлінно виконувала свої службові 
обов’язки; по-друге, чітко визначити 
ознаки корупційних правопорушень, 
передбачити адекватні заходи відпові-
дальності за їх вчинення, належним 
чином врегулювати діяльність органів 
державної влади та їх окремих підроз-
ділів, що безпосередньо протидіють 
корупції [5, с. 104].

Аналіз чинного національного 
законодавства України свідчить, що 
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в державі існує та продовжує удо-
сконалюватися нормативно-правова 
база, спрямована на протидію коруп-
ції. В основі будь-якого норматив-
но-правового акта України лежить 
Конституція. Загальними основами 
законодавства України, визначеними 
в Конституції України, є принципи 
правової держави, верховенства 
права й дотримання приписів між-
народного права (ст. ст. 1, 8, 9, 18) 
[6]. Такі принципи насамперед від-
повідають прагненням України ство-
рити сприятливе правове середовище 
як для власних громадян, так і для 
іноземців, і покращити свій імідж на 
міжнародній арені.

Основою для протидії корупції, 
зокрема у сфері здійснення підприєм-
ницької діяльності, є принцип «сво-
боди підприємницької діяльності», 
закріплений у ст. 42 [6]. В основу 
цього принципу покладено свободу 
кожного громадянина займатися 
будь-якою підприємницькою діяль-
ністю, крім тієї, що заборонена або 
обмежена законодавством. Такі відно-
сини характеризуються переказними 
правами й обов’язками між держа-
вою в особі органів державної влади 
й суб’єктами підприємницької діяль-
ності.

Створення сприятливого середо-
вища для ведення підприємницької 
діяльності містить наділення кожного 
підприємця можливостями добросо-
вісно виконувати свої обов’язки перед 
державою, водночас отримувати різ-
нопланову допомогу з боку органів 
державної влади щодо ведення під-
приємницької діяльності, а також 
забезпечення кожного підприємця 
рівними правами й обов’язками.

Важливою передумовою для здійс-
нення цього принципу є добросовісне 
виконання приписів антикорупцій-
ного законодавства всіма суб’єктами 
різних видів правовідносин.

Таким чином, можна зробити 
висновок, що Конституція України 
створює базис та окреслює основи 
антикорупційного законодавства, що 

втілюються у вигляді нових норма-
тивно-правових актів у цій сфері. 
Крім того, Конституція закріплює 
зобов’язання держави й кожного гро-
мадянина дотримуватися норм міжна-
родного права.

Закони й підзаконні акти в цій 
сфері значним чином модернізовано 
внаслідок системного міжнародного 
впливу на Україну з приводу впро-
вадження антикорупційних заходів. 
Особливо інтенсивним виявився 
період 2014–2015 рр., коли було 
ухвалено ряд законів, що містили 
новаторські для правової системи 
антикорупційні механізми: «Про запо-
бігання корупції», «Про Національне 
антикорупційне бюро України», «Про 
прокуратуру», «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо забезпече’ння діяльності Наці-
онального антикорупційного бюро 
України та Національного агентства 
з питань запобігання корупції», «Про 
публічні закупівлі» тощо [7, с. 23–24].

Окремий блок складають закони, 
якими вдосконалено адміністративну 
й кримінальну відповідальність за 
корупційні правопорушення: «Про 
внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо приведення 
національного законодавства у відпо-
відність із стандартами Кримінальної 
конвенції про боротьбу з корупцією», 
«Про внесення змін до Кримінального 
та Кримінального процесуального 
кодексів України стосовно виконання 
Плану дій щодо лібералізації Євро-
пейським Союзом візового режиму 
для України», «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів Укра-
їни (щодо виконання Плану дій щодо 
лібералізації Європейським Союзом 
візового режиму для України сто-
совно відповідальності юридичних 
осіб)», «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо 
удосконалення законодавства у сфері 
запобігання і протидії корупції» [8].

Стан імплементації Україною анти-
корупційних стандартів перебуває під 
постійною увагою відповідних міжна-
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родних інституцій, які за наслідками 
моніторингу готують регулярні звіти, 
де відзначається ступінь прогресу 
виконання наданих рекомендацій і, 
в разі потреби, надаються додаткові 
або уточнені рекомендації.

На виконання рекомендацій Євро-
пейської комісії щодо удосконалення 
процедури конфіскації майна ухва-
лено Закон «Про внесення змін до 
Кримінального та Кримінального про-
цесуального кодексів України щодо 
виконання рекомендацій, які міс-
тяться у шостій доповіді Європейської 
комісії про стан виконання Україною 
Плану дій щодо лібералізації Євро-
пейським Союзом візового режиму 
для України, стосовно удосконалення 
процедури арешту майна та інституту 
спеціальної конфіскації» від 18 лютого 
2016 р. [9].

Однією з найважливіших проблем 
антикорупційної політики України є її 
несистемність і відсутність методоло-
гічної бази.

З початку 2018 р. в Україні від-
сутня Антикорупційна стратегія – 
комплексний документ загальнодер-
жавного рівня, який визначає заходи 
із запобігання та протидії корупції. 
Без цього антикорупційні заходи були 
здебільшого несистемними й нескоор-
динованими. Проєкт Антикорупційної 
стратегії, підготовлений Національ-
ним агентством із питань запобігання 
корупції, був розкритикований гро-
мадськістю, отримав значну кількість 
зауважень від національних і міжна-
родних експертів, а профільний пар-
ламентський комітет рекомендував 
Верховній Раді України відхилити 
його.

Виходячи з найкращого досвіду 
зарубіжних країн щодо створення діє-
вого національного механізму проти-
дії корупції, варто створити в Укра-
їні єдиний централізований орган 
із боротьби з корупцією. Його ство-
рення дозволить уникнути дублю-
вання функцій ряду державних орга-
нів із протидії корупції, що є однією 
із суттєвих помилок побудови укра-

їнської інституційної антикорупційної 
системи.

Крім того, на нашу думку, доцільно, 
щоб такий орган займався, серед 
іншого, питаннями розслідування фак-
тів корупції, ускладнених іноземним 
елементом. Саме такий вид корупції 
є найскладнішим із боку можливо-
сті його розслідування та покарання 
винних осіб і тому потребує окремої 
уваги законодавця.

Таким чином, діяльність із рефор-
мування національного антикорупцій-
ного законодавства має відбуватися 
з урахуванням міжнародних зобов’я-
зань України, а також з урахуван-
ням зарубіжної практики. Водночас 
виконання будь-яких міжнародних 
зобов’язань у цілому й у сфері про-
тидії корупції зокрема насамперед 
залежить від рівня правосвідомості 
в державі.

Стаття присвячена досліджен-
ню законодавства України у сфе-
рі протидії корупції. Виявлено, що 
чинне законодавство лише част-
ково враховує положення міжна-
родних антикорупційних догово-
рів, стороною яких є Україна. Ряд 
питань залишаються лише част-
ково врегульованими або взагалі 
неврегульованими. Зазначено, що 
корупція деструктивно впливає на 
розвиток суспільства. Спонукає 
нашу країну до активної боротьби 
з корупцією здійснення міжнарод-
ного співробітництва у цій сфе-
рі. Зроблено акцент на співпраці 
України з Радою Європи й струк-
турами Організації Об’єднаних 
Націй у сфері боротьби з коруп-
цією. Підкреслено значення для 
України Цивільної конвенції Ради 
Європи про боротьбу з корупцією 
та проаналізовано основні момен-
ти виконання Україною положень 
міжнародної угоди. Зазначено, що з 
метою виконання та імплемента-
ції норм міжнародного права щодо 
протидії корупції в Україні впро-
ваджується та вдосконалюється 
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власна система антикорупційного 
законодавства.

Проаналізовано норми щодо вдо-
сконалення адміністративної та 
кримінальної відповідальності за 
корупційні правопорушення. Закони 
й підзаконні акти в цій сфері знач-
ним чином зазнали змін внаслідок 
міжнародного впливу на Україну 
міжнародних організацій із приво-
ду впровадження антикорупційних 
заходів та їх виконання.

Приділено увагу захищеності 
господарської діяльності й ство-
ренню сприятливого середовища 
для ведення підприємницької діяль-
ності у світлі добросовісного вико-
нання приписів антикорупційного 
законодавства всіма суб’єктами 
різних видів правовідносин. 

Запропоновано використати  
досвід зарубіжних країн щодо 
створення дієвого національного 
механізму протидії корупції. Вар-
то створити в Україні єдиний цен-
тралізований орган із боротьби з 
корупцією, який не дублюватиме 
функції ряду державних органів із 
протидії корупції. Доцільно, щоб 
такий орган займався питання-
ми розслідування фактів корупції, 
ускладнених іноземним елемен-
том. Зазначено, що нині українське 
антикорупційне законодавство 
ще має бути переглянуте у світ-
лі базових положень міжнародних 
документів, що удосконалить чин-
не законодавство.

Ключові слова: корупція, міжна-
родно-правовий механізм, міжнарод-
не співробітництво, антикорупційне 
законодавство, імплементація.

Serhieieva T. International anti-
corruption standards and national 
legislation of Ukraine

The article is devoted to the study 
of Ukrainian legislation in the field 
of anti-corruption. It was found that 
the current legislation only partially 
takes into account the provisions 
of international anti-corruption 

agreements to which Ukraine is a 
party. A number of issues remain 
only partially settled or not settled at 
all. It is noted that corruption has a 
destructive effect on the development 
of society. Encourages our country 
to actively fight corruption, in 
particular, through international 
cooperation in this area. Emphasis is 
placed on Ukraine’s cooperation with 
the Council of Europe and United 
Nations structures in the fight against 
corruption. The importance of the 
Council of Europe Civil Convention 
against Corruption for Ukraine was 
emphasized and the main points 
of Ukraine’s implementation of 
the provisions of the international 
agreement were analyzed. It is noted 
that in order to implement and enforce 
the norms of international law on 
combating corruption in Ukraine, 
its own system of anti-corruption 
legislation is being introduced and 
improved.

The norms on improving 
administrative and criminal liability 
for corruption offenses are analyzed. 
Laws and by-laws in this area have 
undergone significant changes 
due to the international influence 
of international organizations on 
Ukraine regarding the implementation 
of anti-corruption measures and their 
implementation.

Attention is paid to the protection 
of economic activity and the creation 
of a favorable environment for doing 
business in the light of conscientious 
compliance with the requirements 
of anti-corruption legislation by 
all parties to various types of legal 
relations.

It is proposed to use the experience 
of foreign countries to create an 
effective national mechanism for 
combating corruption. It is necessary 
to create a single centralized anti-
corruption body in Ukraine, which 
will not duplicate the functions of 
a number of state anti-corruption 
bodies. It is advisable that such a body 
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should deal with the investigation of 
corruption complicated by a foreign 
element. It is noted that today the 
Ukrainian anti-corruption legislation 
has yet to be revised in the light of 
the basic provisions of international 
documents, which will improve the 
current legislation.

Key words: corruption, interna-
tional legal mechanism, international 
cooperation, anti-corruption legislation, 
implementation.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ 
ТЮРКСКОГО КАГАНАТА (552–568 ГГ.): 

ИРАНО-ВИЗАНТИЙСКИЙ АСПЕКТ

Тюркский каганат просуще-
ствовал с 552 по 603 годы, рас-
павшись на два формально единые 
образования – Западно-тюркский 
каганат (603–658 гг.) и Восточно- 
тюркский каганат (603–744 гг.) 
[1, c. 5]. Название народа «тюрки» 
(в древности – «тюркюты» [1, c. 6]) 
впервые можно встретить в записях 
китайских историографов, датиро-
ванных 542 годом. Изначально про-
тотюркские племена, именовавшиеся 
«Ашина» [1, c. 22–23], занимались 
промышленной добычей и обработкой 
железа в предгорьях Алтая. Здесь же 
они подчинились власти монголоязыч-
ного Жужаньского каганата (330–
555 гг.) [2, c. 32]. В 542 г. ашинские 
племена объединились с некоторыми 
алтайскими сородичами и приняли 
общее название «тюрки». Заметим, 
что выдающийся востоковед, ара-
бист и тюрковед Василий Бартольд 
(1869–1930) неоднократно утверж-
дал: понятие «тюрки» необходимо 
дословно переводить как «люди 
закона» [3, c. 22].

Как и белые гунны-эфталиты, 
племена Ашина состояли в прямом 
генетическом родстве с когда-то 
могущественным племенем хунну и, 
соответственно, гуннской элитой, 
управлявшей Поволжьем с 158 г.  
и правившей Восточной Европой 
в 376–454 гг. Ашинский вождь Бумын 

принял титул кагана и в кропопро-
литной войне 542–551 гг. разгромил 
соперников-жужаней. Именно Бумын 
стал основателем суверенного поли-
тического образования (вождества), 
получившего звучное наименование 
«Вечный Эль Тюркского народа». 
Племенная аристократия племени 
Ашинов объединилась при Бумын- 
кагане в единую династию и при-
знала род Бумына достойным править 
всеми «людьми закона», то есть «тюр-
ками». Таким образом, изначально 
понятие «тюрки» подразумевало 
даже не столько этническое род-
ство с подчиненными северокитай-
ским жужаням ашинцами, сколько 
признание власти ашинского пра-
вителя. Если племя входило в состав 
военной орды Бумына, то оно немед-
ленно объявлялось «тюркским».

Около 544 г. тюрки вступили 
в активные дипломатические отно-
шения с китайскими царями из дина-
стии Западная Вэй (535–556 гг.). 
Характерно, что представители этой 
«китайской» династии имели сянь-
бийское происхождение и, соответ-
ственно, с легкостью понимали не 
только политические устремления 
«Великого Эля Тюркского народа», 
но и язык алтайских степняков 
[1, c. 9–10]. В 545 г. состоялась 
великолепная церемония признания 
«политических прав тюрок» в вэйской 
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столице Чанъань (теперь Сиань). Там 
китайцы признали название «Вечный 
Эль Тюркского народа» [4, c. 130] 
и объявили о своей поддержке ашин-
ским притязаниям на управление 
всеми племенами Жужаньского кага-
ната. Китайцы послали официальных 
представителей в степную ставку 
Бумына на Алтае и заключили союз 
формального сюзеренитета с «млад-
шими» тюркскими представителями 
[1, c. 27].

Около 546 г. в состав Великого 
Эля вошли сибирские племена телеу-
тов. С этого момента тюркское войско 
начало умножаться в геометрической 
прогрессии, а каган Бумын посте-
пенно сумел реализовать главную 
договоренность с вэйскими китай-
цами – нанёс сокрушительный удар 
по Жужаньскому каганату [5, c. 181]. 
В 551 г., после разгрома жужа-
ней, взаимные договорённости вэй-
цев и ашинцев были подтверждены. 
Китайцы признали Великий Эль как 
политически «состоятельное» образо-
вание, однако же Бумын-каган в свою 
очередь признал верховную суверен-
ную власть китайского императора из 
династии Западная Вэй.

На грани 551 и 552 гг. (предпо-
лагаем, учитывая степные алтайские 
традиции, что это произошло весной 
552 г.) Бумын принял новый титул, 
дарованный ему императорской став-
кой Западной Вэй [1, c. 28]. Он стал 
«ильханом» («правителем наро-
дов»), составив костяк орды Вели-
кого Эля из ашинцев и телеутов. 
Впрочем, во второй половине 552 г. 
Бумын умер, и вся полнота власти 
перешла к его сыну Кара Иссык Хану.

Хотя сын Бумына, официально 
признанный «вторым ильханом тюр-
ков» в китайской столице Чанъань, 
пребывал на «степном троне» менее 
одного года (552–553), он отличился 
целенаправленно динамичным госу-
дарственным строительством. В част-
ности, Кара Иссык Хан сокрушил 
остатки жужаней, не желавших вхо-
дить на подчиненных правах в состав 

Вечного Эля. Ильханов тюркских 
народов Кара Иссык Хан впредь 
повелел называть «Гёктюрк Кага-
нами», то есть «Правителями 
Небесных Тюрок».

В середине 553 г. орда Кара Иссык 
Хана Гёктюрка вступила в сражение 
с ближайшими сородичами жужаней 
из Маньчжурской степи – аварами 
[6, c. 143]. Великая тюркско-аварская 
битва произошла у правого притока 
Селенги (на р. Орхон, теперь – Мон-
голия). Значительная часть аваров 
была уничтожена, меньшая вошла 
в состав Великого Эля на правах 
жужаней (т. е. на подчинённых пра-
вах «младших братьев») [1, c. 28–30]. 
Еще меньшая часть была вынуждена 
спасаться бегством маленькими тро-
пами в монгольских горах Букрат. Их 
переход через реку Орхон в западном 
направлении стал исходной точкой 
для нового витка Великого пересе-
ления народов и появления аваров 
на западном берегу Волги в 557 г. 
[7, c. 92], где новую переселяющуюся 
азиатскую орду зафиксировали визан-
тийские хроники, отмечая дерзость, 
корыстолюбие и тщеславие аварских 
вождей [8, Excerpta de Legationibus 
gentium ad Romanos, 1; 9,  
Menandr Protector, Fr. 5, 18].

Резюмируем общепринятые харак-
теристики летописных сообщений о 
дальнейших событиях, имевших зна-
ковое и важное значение для разви-
тия восточноримской теории юриди-
ческой правосубъектности.

Остатки разбитой на Орхоне авар-
ской армии, проделав дальний путь, 
сумели, однако, оперативно подчи-
нить своей власти (за четыре года!) 
ираноязычные племена аланов [10] 
и савиров [11, c. 114] на Северном 
Кавказе, являвшиеся, в ходе противо-
стояния Византии и Персии за гру-
зинскую Лазику (552–562 гг.), феде-
ратами Восточной Римской империи. 
Параллельно авары подчинили тюр-
коязычные протобулгарские пле-
мена «утригуров» [12, с. 24–25], 
жившие на Азовском море и ранее 
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также получившие lex foedus от 
императора Юстиниана Великого  
[13; 14, c. 7–61]. По всей видимости, 
новоподчиненные аварам византий-
ские федераты (никогда официально 
не отказывавшиеся от такого право-
вого статуса) рассказали аварской 
знати о «несметных сокровищах Кон-
стантинополя» [15, p. 194]. С этим 
и связано требование их первого 
посольства, прибывшего с Волги 
в Константинополь в конце 557 г., – 
«бояться аваров как самого могуще-
ственного племени Скифии и предо-
ставить им драгоценности и земли 
в пределах империи для поселения» 
[16, Agath. Hist. V, 10; 17, Theoph. 
Chron. A. M. 6050]. Такое противоре-
чивое требование Юстиниану лично 
высказали посланцы аварского кагана 
Баяна, участвовавшие в дворцовых 
мероприятиях в течение января-фев-
раля 558 г. Юстиниан снабдил послов 
большими подарками для кагана 
Баяна и всей аварской знати, а также 
охраной, ведшей послов «через Ски-
фию» вплоть до начала донско-волж-
ских кочевий аварских воинов 
[1, c. 36]. В итоге Баян принял пред-
ложение императора – получил lex 
foedus [18, c. 195] на Волго-Донское 
междуречье и провозгласил аварский 
союз племен официальными федера-
тами Восточной Римской империи  
[9, Menandr Protector, Fr. 5, 9, 14; 
19, Theophyl. Simoc., III. 6.11, 14; 20].

Как и в случае с правлением 
Теодориха Великого (493–526) или 
Хлодвига (481–511), каган Баян 
получал от Юстиниана признание его 
«наместником Скифии» и заверение 
в защите со стороны императорского 
войска от потенциальных притязаний 
ашинцев-тюрок [21, c. 359–363].

Необходимо понимать, что хорошо 
осведомленный Юстиниан знал о 
слабости аварской элиты (не только 
благодаря шпионам из Персии, но, 
главным образом, благодаря хорошо 
налаженной поставке информации 
в черноморском бассейне и на при-
легающем к нему Северном Кавказе). 

Аварская элита была мала числом 
и выигрывала только умением объе-
динять вокруг себя чтивших военную 
доблесть тюрок и номадов-иранцев, 
кочевавших вдоль течения великих 
восточноевропейских рек (Волга, Дон, 
Днепр, Южный Буг). Собственно, 
только это умение Юстиниан и оце-
нил. Император, носивший титул 
«победителя антов»1 [22, c. 195], 
стремился к полному объедине-
нию Скифии под своей властью 
и рассматривал территорию от 
Дуная до Волги в качестве северной 
границы Византии [23, c. 59–92]. 
Приход жужаньских аваров не сры-
вал Юстиниану политическую игру, 
а наоборот, её укреплял [другая точка 
зрения: 21, с. 362]. Не надо было 
посылать никаких войск или специ-
ально обученных стратигов в Тирас, 
Ольвию, Херсонес или Боспор. Объе-
динение «скифских» кочевых племён 
(совершенно разнородных и полиэт-
ничных, с мощными вкраплениями 
славянской, германской, иранской, 
гуннской крови) в единое политиче-
ское образование, подконтрольное 
официальному Константинополю, 
теперь должно было осуществиться 
аварскими руками.

Итак, военно-политический старт 
Аварскому каганату (типичному 
кочевническому вождеству по своей 
внутренней юридической структуре  
[о «вождестве» 24, c. 29; 25, pp. 164–169;  
26, c. 8–10; 27]), просуществовав-
шему в Европе согласно право-
вой санкции Юстиниана Великого 
с 558 по 805 годы, дала экспансия 
Кара Иссык Хана Гёктюрка в преде-
лах современной Монголии. К слову, 
именно родной дядя Иссык Хана по 
имени Муган-каган в дальнейшем воз-
главил Вечный Эль Тюркского народа 
(с 553 г.) [1, c. 28], став, пожалуй, 
самым выдающимся тюркским ильха-
ном («Гёктюрк-каганом»).

1 Полный титул Юстиниана: «Император 
Цезарь Флавий Юстиниан владыка Алеманнский, 
Готский, Франкский, Германский, Антский, Алан-
ский, Вандальский, Африканский» [22, c. 195].
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Первоначальные действия Муган- 
кагана (553–572) в монгольской 
степи были связаны с необходимо-
стью «добить» верные жужаньскому 
правлению племена, объединившиеся 
с некоторыми жужаньскими вождями 
и активно пытавшиеся восстановить 
Жужаньский каганат в пределах ново-
образованного Вечного Тюркского 
Эля [28, c. 31].

Славные воины-жужани, под-
держанные некоторыми остатками 
монгольских аваров, сумели при-
влечь к своему восстанию китайское 
государство Северная Ци во главе 
с «цзицзином» Вэнь Сюань-Ди Гао- 
Яном (годы правления: 529–559).  
Вышло так, что Западная Вэй под-
держала Тюркский Эль, а Северная 
Ци выступила на стороне жужаней. 
Таким образом, тюрки органично 
вошли в сферу междоусобных войн, 
отравлявших китайскую жизнь в тече-
ние всего VI-го века [1, c. 30–32]. 
Каждая из феодализирующихся китай- 
ских политий, провозглашая себя 
единственной китайской империей, 
пыталась создать ударный отряд 
в лице собственной вассальной орды 
монгольских степняков [28, c. 36–39]. 
В частности, Северная Ци отказалась 
признать Тюркский Эль и называла его 
территории и племена жужаньскими. 
Муган-кагану, в самом начале правле-
ния, было даже нанесено китайцами 
сокрушительное поражение у границ 
владений Северной Ци.

Противостояние вэйско-тюркского 
и ци-жужаньского союзов длилось 
целых два года. В 555 г. Запад-
ная Вэй одержала верх. Остатки 
жужаней, с вассально зависимыми 
аварскими семьями, были изгнаны 
из Северной Ци и пленены вэйской 
армией. В 556 г. вэйцы передали 
пленников Муган-кагану, организо-
вавшему казнь трёх тысяч мужчин 
и распределившему жужаньских 
женщин между своими приближен-
ными. Так окончилась жужаньская 
история [28, c. 34], а жизнь авар-
ских беженцев оказалась навсегда 

связанной с Центрально-Восточ-
ной Европой.

Родной дядя Муган-кагана Исте-
ми-каган был назначен командующим 
«западной Ордой Тюркского Эля», 
куда вошли многие западноалтайские 
племена. Именно эта часть тюркской 
орды нанесла ряд сокрушительных 
поражений белым гуннам-эфтали-
там и начала тюркскую экспансию 
в пределах ираноцентричной Средней 
Азии [1, c. 33].

Еще в 554 г. персидский шахин-
шах Хосров Ануширван (531–579) 
отправил посольство с богатыми 
подарками в кочевья Муган-кагана 
и предложил Великому Элю мирный 
договор на достаточно заманчивых 
условиях [29, c. 585]. Тюрки должны 
были помочь Хосрову разгромить 
эфталитов, за что «царь царей» обе-
щал им поселение вдоль всей восточ-
ной границы Ирана, извечное денеж-
ное содержание и государственные 
посты. Фактически «тюркский 
ход» Хосрова (554 г.) можно ана-
лизировать, сравнивая с ответом 
Юстиниана аварскому посольству 
четырью годами позже (558 г.). 
Оба «царя царей» жаждали приоб-
щить большие степные конгломераты 
народов (в первом случае тюрок, во 
втором случае – аваров) к делу госу-
дарственного обустройства и рефор-
мирования собственных империй. 
Хосров Ануширван хотел, наконец, 
разрешить эфталитскую проблему 
и не видел способа лучше, чем 
«выбить клин клином». Само персид-
ское войско было ослаблено постоян-
ными войнами «на два фронта» (с Вос-
точной Римской империей на западе, 
с эфталитами на востоке) и не могло 
окончательно уничтожить своих про-
тивников ни на одном направлении. 
Персы нуждались в помощи тюрок, 
также как и тюрки нуждались в пер-
сидском покровительстве для своего 
цивилизационного развития и терри-
ториальной экспансии.

Юстиниан Великий также пытался 
«лечить подобное подобным». Тюрко-
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язычные аварские элиты, признанные 
в савирской, булгарской и алано-осе-
тинской федератской среде благодаря 
собственному мужеству в противосто-
янии Тюркскому Элю, представлялись 
императору Юстиниану реальной воз-
можностью сплотить всех кочевников 
Северного Причерноморья, подчинив 
их, наконец, единой политической 
воле Константинополя, посредством 
устройства единого административ-
но-территориального центра власти  
[у Л.Н. Гумилева другая точка зре-
ния: 1, c. 39].

Получив в 558 г. lex foedus на вла-
дение поволжскими и донскими сте-
пями, каган Баян обязывался по пер-
вому требованию выставлять войска 
для помощи Юстиниану, а также дол-
жен был проводить военные операции 
в центральных и западноевропейских 
странах под руководством византий-
ских стратегов. Схема была близкой 
к персидско-тюркской модели вза-
имоотношений: Юстиниан финан- 
сировал, Баян воевал. Впрочем, 
сами авары тоже сознавали все сла-
бые стороны византийской внешней 
политики, поскольку изначально 
пытались «устрашить» Юстиниана. 
Восточноримская армия, как и пер-
сидское войско, устала от постоянной 
необходимости противостоять врагам 
на двух фронтах. С одной стороны, 
Восточная Римская империя тратила 
огромные средства на содержание 
своих контингентов по всему северо-
африканскому побережью, в Италии, 
Провансе, Испании. Кстати, в отли-
чие от Хосрова Ануширвана, Юсти-
ниан Великий вдесятеро больше 
денег тратил на свой военно-морской 
и торговый флот (средиземноморскую 
коммуникацию), а также был вынуж-
ден постоянно перестраивать громад-
ное количество крепостей (взять хоть 
бы даже Дару возле месопотамского 
Нисибиса). С другой стороны, перма-
нентное состояние войны на ирано-ви-
зантийской границе не добавляло 
лишних золотых солидов имперской 
казне Византии. Вот почему Юсти-

ниан должен был не пренебрегать 
аварами, но радоваться их желанию 
«вступить» в имперское сообщество. 
Византийцы и авары поняли друг 
друга. Следовательно, уже в 558 г. 
авары стали частью восточноримского 
политического пространства, признав 
высшую власть Юстиниана.

Хосров Ануширван, однако, 
добился аналогичного статуса «сюзе-
рена» степной орды на четыре года 
раньше Юстиниана Великого. Дого-
вор между Тюркским Элем и Эран-
шахром был скреплен взаимными 
клятвами на Алтае в марте 554 г. 
Дочь Истеми (родного дяди Муган- 
кагана) была отдана в жёны Хосрову 
Ануширвану и должна была стать 
его «главной женой» [29, c. 586]. 
В ответ Муган-каган признавал 
верховную власть шахиншаха над 
Тюркским Элем и передавал ему 
«для военной нужды» всю западную 
орду под командованием теперь 
уже официального шахиншахского 
тестя Истеми-кагана.

Отметим, что отправка Истеми 
«на подмогу» Эраншахру многими 
на Алтае воспринималась как почет-
ная ссылка в памирские горы и как 
попытка Муган-кагана избавиться от 
угрожающего его власти родствен-
ника. Муган продолжал активно 
сотрудничать с китайцами, участвуя 
в их междоусобных конфликтах 
и выжимая с локальных «императо-
ров» значительные подарки. В свою 
очередь Истеми-каган очень быстро 
достиг небывалых для тюрок-ашин-
цев результатов. Эфталиты терпели 
поражение за поражением, даже без 
помощи измождённых византийскими 
войнами иранских контингентов. 
В конце 554 г. все сынцзянские пле-
мена, семиреченские кочевья, Хотан 
и почти весь Хорезмийский оазис 
признали верховную власть Вечного 
Эля Тюркского народа [1, c. 34]. 
В марте 555 г. Истеми-каган вышел на 
берега Аральского моря, а к январю 
557 г. передовые тюркские отряды 
появились на левом берегу Волги 
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[1, c. 35]. Именно это галопирующее 
приближение тюрок-ашинцев выну-
дило в 557 году аварского кагана 
Баяна срочно искать союза с Юсти-
нианом Великим [1, c. 36; 30, c. 8–9]. 
Впрочем, и Константинополь, и авары 
с новоподчинёнными им булгарами, 
аланами и савирами понимали, что 
без подхода основной орды, нахо-
дившейся в Алтайской степи, тюрки 
никогда не начнут форсировать Волгу 
и открыто вторгаться в де-юре визан-
тийскую Восточную Европу, пред-
почитая предварительно упрочить 
своё политическое влияние в преде-
лах только что завоёванных оазисов 
Средней Азии.

Вся территория современного 
Казахстана, начиная от установив-
шейся теперь китайско-казахской гра-
ницы, значительная часть современ-
ных Узбекистана и Туркменистана, 
с Бухарой и Самаркандом включи-
тельно, а также вся Сынцзян-Уйгур-
ская автономия нынешнего Китая, 
большая часть долин таджикского 
и афганского нагорий, благодаря дейст- 
виям полководца Истеми стали владе-
ниями Тюркского каганата. Убийство 
тюркского посольства эфталитами 
(560 г.) привело к окончательному 
разгрому белых гуннов-эфталитов 
тюрками на территории современной 
Кашкадарьинской области Узбеки-
стана (в 565-м году). Главная битва 
возле крепости Карша продолжалась 
целых восемь дней и окончилась 
грандиозной победой шахиншахского 
тестя Истеми [1, c. 40]. В середине 
565-го года даже существовала реаль-
ная угроза полной оккупации тюр-
ками Хорасана. В итоге Хосров Ану-
ширван, окончив войну с Восточной 
Римской империей, поспешил к вос-
точным границам и восстановил пер-
сидский контроль над ранее подвласт-
ной эфталитам Бактрией. Граница 
между Новоперсидским царством 
и Вечным Тюркским Элем прошла 
вдоль реки Амударьи [29, c. 587–588]. 
Муган-каган вновь подтвердил вер-
ховную власть Хосрова, продол-

жая, однако, ежегодно признавать 
также сюзеренитет китайских 
властителей. Установив наконец 
дружеские отношения с Истеми-ка-
ганом и признав его вторым челове-
ком в Тюркском Эле, Муган пытался 
лавировать между Ираном и Китаем, 
получая наибольшие выгоды на обоих 
направлениях. Грабить и жечь близ-
лежащие области Муган запретил 
всем своим багадурам (то есть 
«богатырям» [1, c. 34] – военачаль-
никам, «генералам» или «комитам» 
на римский манер). Получив кон-
троль благодаря примирению с Исте-
ми-каганом над территориями вплоть 
до берегов восточного побережья 
Каспийского моря и астраханской 
дельты Волги [29, c. 586–587], алтай-
ский Гёктюрк-каган закономерно 
увидел возможность создания креп-
кого и политически самостоятельного 
государства вокруг Великого Шелко-
вого пути. Соответственно, унич-
тожать Китай не входило в инте-
ресы кочевников. Тюрки желали 
продолжения дружеских, а когда 
было необходимо, то и вассаль-
ных отношений с китайцами ради 
получения монополии на провоз 
через свои территории китайского 
шелка и великого множества иных 
товаров. Все ключевые оазисы этой 
величайшей международной торговой 
дороги после официального договора 
между Муган-каганом и Хосровом 
Ануширваном о разделе эфталит-
ских владений (566-й год) находи-
лись под прямым контролем Вечного 
Тюркского Эля [1, c. 41–43].

Крупнейшие городские центры 
Хорезма еще десятилетием ранее 
признали власть Истеми и Мугана. 
Договор же Мугана и Хосрова от 
566 г. предусматривал юридиче-
ское признание Эраншахром права 
тюрок на приобретённые в Средней 
Азии земли [29, c. 587–589]. Получив 
такую юридическую «индульгенцию», 
тюрки не стали ждать и обратились 
к феодальным китайским правитель-
ствам с просьбой присылать караваны 
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товаров и не бояться грабителей 
или войн, поскольку тюркская орда 
обязалась охранять каждого купца. 
Муган-каган ввёл в действие закон 
о неприкосновенности всех торгов-
цев в пределах Вечного Тюркского 
Эля. Все же товары, происходив-
шие из Китая и пересекавшие вла-
дения тюркского Гёктюрк-кагана 
в любом направлении, признавались 
на время их пребывания в границах 
Эля личной собственностью кагана 
тюрков. Тронуть товары означало 
оскорбить кагана и быть убитым. 
Тюрки активно занимались восстанов-
лением коммуникаций и инфраструк-
туры вдоль древнего Великого Шел-
кового пути [31, c. 542]2, нарушенных 
ранее эфталитскими набегами. 
Основные опорные пункты для скла-
дирования товаров и отдыха китай-
ских купцов были воссозданы в Сог-
диане – иранской провинции, ранее 
занимаемой эфталитами, но после 
договора 566 г. переданной Эран-
шахром в пользование Тюркскому 
Элю [32, c. 27–35].

Надо заметить, что вместе с актив-
ной внешней политикой вдоль Вели-
кого Шелкового пути, соединявшей 
Китай и Иран, тюрки в течение 
550–560-х гг. осуществили ряд 
завоевательных походов на севере 
и востоке – в сибирском и даль-
невосточном направлениях. Пока 
Истеми-каган пугал аваров своими 
успехами в Прикаспийском реги-
оне и даже дошел до берегов Волги 
(557-й год), сам верховный правитель 
Вечного Тюркского Эля Муган-каган 
в 554 г. лично подчинил все племена 
к югу от Саянских гор – чиков и кир-
гизов. В 555 г. Муган-каган завоевал 
кочевья татаров, отуз-татар и воин-
ственных дальневосточных киданей, 
а в 556 г., по заданию правительства 
Западной Вэй, покорил тогонские 
владения сяньбийцев. Восточной гра-

2 Шарль Диль отмечал, что Великий Шелковый 
путь занимал около 230 дней. От Желтого моря до 
Персии караваны двигались 150 дней, а от восточ-
ноперсидской границы до пограничной дороги Ниси-
бис-Дара надо было идти еще 80 дней [31, с. 542].

ницей Тюркского Эля, таким образом, 
стало побережье Желтого моря.

В 563 г. тюрки успешно участво-
вали в очередной гражданской войне 
в раздробленном Китае. Таким обра-
зом, Муган-каган, хотя и не коман-
довал лично войсками во время 
западной кампании Истеми против 
эфталитов, однако параллельно сумел 
завоевать непререкаемый авторитет 
в среде воинов благодаря военным 
и экономическим успехам, значитель-
ным территориальным приобретениям 
и уважению, которое ему заслуженно 
оказывали почти все правители разд-
робленных китайских «империй». Для 
многих китайских удельных князьков 
Муган являлся единственной гаран-
тией спокойного существования, 
и многие китайцы, а также корейцы 
и приморские народы Дальнего Вос-
тока соревновались между собой, 
предлагая кагану свою вассальную 
службу. Вот почему к моменту 
заключения Договора о разделе 
эфталитского наследия между 
персами и тюрками (566-й год) 
Муган-каган был окончательно 
признан дядей Истеми верховным 
лидером Евразийской степи, а все 
их внутриродовые раздоры ушли 
в прошлое. Постепенно Муган пред-
принял ряд шагов к централизации 
подвластных территорий. Защита 
караванов вдоль Великого Шелкового 
пути требовала от тюрок решительно-
сти во внутриполитической организа-
ции собственного вождества [1, c. 57].

Здесь мы вплотную подходим 
к важному историко-юридическому 
вопросу: уже в 562, 563, 565 и 566 гг. 
тюркские послы, помимо устояв-
шихся дружеских связей с Эран-
шахром, открыто контактировали 
с Восточной Римской империей. 
Юстиниан Великий (527–565) и его 
племянник-преемник Юстин II (565–
578) позволили Вечному Тюркскому 
Элю организовать администриро-
вание поставок китайских товаров 
в пределы византийских владений. 
Основная внешнеполитическая 
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дискуссия, очевидно, шла только 
вокруг образования Константино-
полем Аварского каганата [1, c. 48]. 
К тому времени это политическое 
объединение являлось союзом визан-
тийских федератов и смогло взять 
под контроль большие простран-
ства к востоку от дельты Днепра. 
Тюркский каганат просил императора 
отказаться от покровительства ава-
рам и называл их «псевдоаварами», 
недостойными имени тех, кто погиб 
от тюркских мечей еще в Северном 
Китае и Монголии.

Пока Юстиниан Великий был 
жив, он рьяно отстаивал инте-
ресы подчинённых ему аваров, 
передав им lex foedus на владение 
землями антов (славян) как на 
левом берегу, так и в правобережье 
реки Днепр (это случилось около  
560-го года). В результате посте-
пенно авары изменили этнокуль-
турную и религиозно-политическую 
окраску, естественным образом сме-
шиваясь с иранскими племенами 
Приазовья, протобулгарами Повол-
жья и славянами (антами) Поднепро-
вья. Заметим, что к 600-му году от 
настоящих маньчжурско-монгольских 
аваров в пределах Восточной Европы 
остались только жалкие следы в среде 
политической верхушки Аварского 
каганата. В 560-е гг. процесс сме-
шивания кочевников и земледель-
цев на приднепровских территориях 
шел полным ходом. Вначале в этом 
процессе доминировала сила и дина-
мика кочевников, но очень скоро, не 
без воздействия страха перед тюрк-
ской угрозой из Вечного Эля, авар-
ские политические капли раствори-
лись в славянском этническом море. 
Следовательно, процесс славяниза-
ции Аварского каганата, изначально 
запрограмированный мудрой адми-
нистративной политикой Юстини-
ана Великого, необходимо признать 
главной чертой культурного развития 
Восточной и Центральной Европы 
в течение следующего VII-го века 
[33, c. 203–204].

Однако 14 ноября 565 г. управле-
ние Юстиниана наследовал племян-
ник Юстин II (565–578). Он отнёсся 
к просьбам тюрок намного либераль-
нее. В константинопольском дворце 
начали обсуждать возможность пере-
дачи Тюркскому каганату пространств 
между Доном и Волгой. Стоит здесь 
опять отметить, что тюрки так же 
легко признали сначала Юстини-
ана, а потом и Юстина II «вер-
ховными владыками мира», как 
это было и в случае Хосрова Ану-
ширвана или китайских импера-
торов Западной Вэй. То есть импе-
ратор Юстин II с правовой точки 
зрения не подразумевал отчуждения 
византийских владений Восточной 
Европы в пользу какого-то другого 
государства. Формально об этом не 
могло идти и речи. Тюрки ведь сами 
называли себя «вассалами небесного 
императора Нового Рима». Этот факт, 
равно как и стягивание Муган-кага-
ном тюркской орды к левому берегу 
Волги, заставили Аварский каганат 
принять собственное решение о все-
общем переселении подданных им 
кочевников на правый берег Днепра.

Муган-каган объяснял подданным, 
что освоение Восточноевропейской 
равнины, составной части Великой 
Евразийской степи, жизненно необ-
ходимо тюркам на случай противо-
действия функционированию Вели-
кого Шелкового пути со стороны 
Сасанидского Ирана (на случай 
противодействия шахиншаха обо-
гащению Вечного Тюркского Эля). 
Разлад в изначально дружеских отно-
шениях династий Сасанидов и Ашина 
наступил очень скоро [29, c. 590–
592]. Зачатки агрессивного восприя-
тия экономической экспансии тюрок 
были продемонстрированы Хосро-
вом Ануширваном сразу после дру-
жественного Договора о разделе 
эфталитского наследия 566 года 
[34, c. 187]. Таможенные пункты саса-
нидской Бактрии и Хорасана начали 
препятствовать прохождению китай-
ских и согдийских караванов вглубь 
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Персии [29, c. 591], также участились 
грабежи торговцев шёлком в южном 
Прикаспии.

Для преодоления закономерного 
возмущения Хосрова Ануширвана 
тюркским обогащением Муган-каган 
снарядил большое купеческое посоль-
ство, состоявшее из хорезмийцев 
и согдийцев. Его возглавил Маниах 
Согдийский [1, c. 44]. В 567 г. посоль-
ство прибыло в Ктесифон и, исполь-
зуя влияние купцов-несториан из 
местного патриархата, добилось 
аудиенции шахиншаха. Итог дипло-
матической борьбы за перераспределе-
ние материальных благ был предска-
зуем: царь царей купил весь шёлк, 
привезенный купцами из Тюркского 
Эля в Эраншахр, и сжёг его на 
виду изумленной столичной толпы 
[34, c. 209]. Хосров Ануширван объ-
явил, что все шёлковые и любые дру-
гие караваны, входящие с террито-
рии Китая на древние земли персов, 
«принадлежавшие ещё Ахеменидам», 
должны обращаться за помощью и, 
соответственно, платить таможен-
ные сборы не его вассалам тюркам, 
а официальному Ктесифону [контекст: 
29, c. 590–592]. Этим высказыванием 
Хосров заявил, что считает почти 
треть территории Тюркского Эля 
«своей по историческому праву». 
Сами же тюрки, по убеждению шахин-
шаха, согласно Договору 566 г. лишь 
получили право военного поселения 
и подчинения шахиншаху на землях, 
продолжавших де-юре оставаться его 
личным владением. Таким образом, 
таможенный контроль, отдых, пере-
грузка и формирование караванов 
с китайскими товарами, а также вся 
торговля и доходы в Хорезме и Согди-
ане, должны были контролироваться 
и финансово сопровождаться ктеси-
фонскими, а не алтайскими админи-
страторами [35, c. 202–204].

Мудрая реакция Муган-кагана на 
ктесифонское происшествие сдер-
жала гнев тюркских багадуров. 
В 568 г. каган лично сформировал вто-
рое посольство, состоявшее теперь из 

тюрок (воинов), а не согдийцев или 
хорезмийцев (купцов). Послы Мугана 
снова просили шахиншаха позволить 
им переправлять караваны и считать 
это царской милостью для подданных. 
Их внезапная смерть в Ктесифоне 
выглядела очень странно, и многие 
тюрки поспешили объявить своих 
послов отравленными Ануширваном 
[1, c. 45]. Сейчас тяжело расследовать 
эти события, но разве Хосров не мог 
уничтожить таким же образом и пер-
вое посольство тюрок? Кроме того, 
шахиншах, если бы желал войны, 
то убил бы послов «официально» – 
открыто и не таясь. Следовательно, 
предположение, что послы умерли 
своей смертью, имеет право на суще-
ствование (к примеру, от очередной 
эпидемии, ибо вспышки бубонной 
чумы после юстинианового пика 
542–544 гг. теперь были постоян-
ным «сезонным» явлением в жизни 
всей Евразии). Но такое предположе-
ние не единственное. Учитывая поли-
тический талант Муган-кагана, на 
наш взгляд, не будет преувеличением 
утверждать, что тюркский лидер был 
способен тайно умертвить несколь-
ких собственных агентов для созда-
ния законного повода к войне. Если 
принять такую версию, то останется 
только один вопрос – идеологиче-
ский. Почему позиция Гёктюрк-ка-
гана настолько существенно изме-
нилась в сравнении с предыдущим 
567-м годом?

Летом 567 г., тогда же когда 
Маниах Согдийский убеждал 
Хосрова Ануширвана признать право 
Тюркского Эля на администриро-
вание Великого Шелкового пути, 
западнотюркская орда Истеми-ка-
гана получила приказ Муган-кагана о 
вторжении в Восточную Европу (фор-
сирование Волги). Сам же Муган-ка-
ган заручился поддержкой импера-
тора Юстина II [1, c. 46]. Такой шаг 
призван был создать возможность 
альтернативного персидскому север-
ного направления на Великом Шел-
ковом пути. Оккупация восточно- 
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европейской равнины и получение 
lex foedus от восточноримского импе-
ратора позволяли Истеми и Мугану 
создать новую сетку торговых факто-
рий для перегрузки товаров и отдыха 
караванов. Эти фактории, по замыслу 
Муган-кагана, должны были обойти 
Каспийское море не с юга, как 
это было много столетий подряд, 
а с севера – через казахские и астра-
ханские степи. Далее, поскольку на 
Кавказе постоянно шли византий-
ско-персидские стычки, альтернатив-
ный торговый путь должен был пере-
сечь Волгу и двигаться вдоль течения 
Дона. Приазовье считалось тюрками 
достаточно безопасной гаванью для 
потенциального создания морских 
портов на месте когда-то процветав-
ших древнегреческих колоний. Вся 
азовская акватория, контролиру-
емая де-факто тюрками, должна 
была де-юре оставаться восточ-
норимской провинцией. То же каса-
лось и Крыма, где мощные визан-
тийские крепости не позволяли 
надеяться степнякам-тюркам на 
что-то иное, кроме покровитель-
ства Византии.

Крепости Крыма и всего Северного 
Причерноморья тюрки планировали 
использовать как перевалочные цен-
тры согласно своим далекоидущим 
торговым замыслам [36, c. 127–129]. 
Из Приазовья и Крыма караваны 
Великого Шелкового пути, включая не 
только китайские, но и согдианские, 
мервские и хорезмийские товары, 
способны были перемещаться как по 
Черному морю (кораблями), так и по 
суше – от Ольвии до Константино-
поля. Вот почему возможность кон-
тролировать Волгу и Приазовье счи-
талась тюрками недостаточной. По 
всей видимости, Юстин II, соглашаясь 
с доводами послов Мугана [34, c. 24], 
позволил тюркам занять все причер-
номорские степи, вплоть до дельты 
Днепра и даже вплоть до нижнего 
течения Южного Буга [1, c. 48]. Это 
объясняет полностью позитивное вос-
приятие восточными римлянами, осо-

бенно ольвиополитами и крымчанами, 
стягивания западнотюркской орды 
к берегам Днепра, произошедшего 
в 567–568 гг. Итак, если юго-запад-
ная граница Тюркского Эля установи-
лась вдоль северокавказской горной 
цепи, то крайняя западная граница 
каганата достигла Днепра в районах 
современных Запорожской, Днепро-
петровской и Херсонской областей 
Украины.

Основной ударной силой ново-
явленной западнотюркской орды 
Истеми-кагана стали племена огузов 
(позднейших печенегов, предков 
современных туркменов). Именно 
огузы сокрушили остатки аваров, 
не успевшие переселиться на запад. 
Теперь же аварам пришлось спешно 
отступать даже западнее Южного 
Буга. Основная часть аварской 
орды, оставив небольшой заслон 
в Буго-Днестровском междуречье, 
совершила стремительную атаку 
на королевство гепидов в западной 
части Дакии. Император Юстин 
признал этот поход правомерным 
из-за постоянных бунтов гепидских 
рексов. Его распоряжением древняя 
Дакия в конце 567 г. была офици-
ально передана Аварскому каганату 
как зависимому от Восточной Рим-
ской империи политическому обра-
зованию [фон событий: 20; 38].

Рядом с Дакией находились пан-
нонийские владения лангобардов, 
получивших lex foedus от Юстиниана 
Великого. Лангобарды как «союзники 
авар», по мнению Юстина II, должны 
были присматривать за их благона-
дежностью с запада. Признав в оче-
редной раз суверенитет восточно-
римского императора (567 г.), каган 
Баян, в содружестве с подчинёнными 
буго-днепровскими славянами, осу-
ществил резню гепидов. Однако, 
получив новости, что тюркская орда 
Истеми разгромила аварский заслон 
на Южном Буге и покорила тамош-
ние славянские племена (возможно, 
тюрки сомкнулись с восточнорим-
скими мезийскими отрядами в между-
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речье Прута и Днестра), каган Баян 
нарушил навязанный Юстином II  
союз с лангобардами и вторгся в пре-
делы их королевства в Западной Пан-
нонии.

Впрочем, лангобарды, напуган-
ные славяно-аварскими жестоко-
стями в Гепидии, заранее приготови-
лись к бегству на запад. Сложилась 
интересная культурно-политическая 
ситуация, когда миграционные про-
цессы Великого переселения народов 
порождались страхом и бегством – 
с востока на запад. Таким образом, 
авары убегали от тюрок, завоёвывая 
все новые и новые земли в Европе (в 
частности, гепидскую Дакию и лан-
гобардскую Паннонию). Лангобарды 
предусмотрели такой поворот собы-
тий. Большая часть лангобардов тоже 
смогла убежать на запад, не дожида-
ясь открытого аварского вторжения 
в паннонийские степи. Убегая от 
аваров, в 568 г. лангобарды начали 
вторжение в восточноримскую 
Италию. В течение 568–572 гг. 
они сумели разгромить несколько 
византийских отрядов и завоевать 
треть Апеннинского полуострова 
[18, c. 197]. Началась новая эпоха 
в жизни этой страны, приведшая 
в итоге к усилению власти Римского 
Папства над Италией и к полити-
ческому ослаблению византийских 
институтов Западной Европы.

Авары в свою очередь не стали 
вторгаться в Италию, бывшую, 
в отличие от завоеванных вождеств 
германских федератов, «личной соб-
ственностью императоров». Они довольст- 
вовались разграблением богатых 
федератских королевств гепидов 
Дакии и лангобардов Паннонии. 
Оставшиеся в живых гепиды и лан-
гобарды были порабощены, а на их 
место авары привели с собой сла-
вянскую пехоту – авангард авар-
ского войска. Вытеснив лангобардов 
в Северную Италию, где варвары 
вступили в противостояние с визан-
тийскими войсками и сумели оккупи-
ровать несколько крупных внутрен-

них районов (без доступа к морю), 
авары предприняли массовое заселе-
ние паннонийской степи и западной 
Дакии подконтрольными им славян-
скими выходцами из Буго-Днепров-
ского междуречья. Именно по иници-
ативе и под политическим контролем 
Баяна I была осуществлена первая 
в истории массовая колонизация 
отдельной римской провинции сла-
вянами-антами. Смешиваясь с остат-
ками германцев и римлян, славяне 
меняли свой внешний этноантропо-
логический облик, принесённый из 
Поднепровья, но, впрочем, не изме-
нили внутреннего этнокультурного 
естества. Политическое содержание 
Аварского каганата постепенно ста-
новилось славянским.

Итак, в конце 560-х гг. азиатские 
кочевники взяли под военно-поли-
тический контроль большую часть 
Восточной и Центральной Европы. 
Почти вся Восточноевропейская рав-
нина, известная в римской карто-
графии как Сарматия или Великая 
Скифия, вошла в состав Тюркского 
каганата. В то же время огромная 
территория между Южным Бугом (на 
востоке), Вислой (на севере), Одером 
(на западе) и Дунаем (на юге) стала 
известна современникам как «Авар-
ский каганат» – политическое образо-
вание, regnum foederati, представляв-
шее федеративный союз кочевников 
тюрко-монгольского и иранского про-
исхождения (с одной стороны) со 
славянами-земледельцами (с другой 
стороны). И Тюркский, и Аварский 
каганаты де-юре признавали высшую 
власть императора Восточной Рим-
ской империи.

Поскольку летом 567 г. запад-
нотюркская орда Истеми-кагана 
вошла в степи Северного Причерно-
морья и вышла на границы с воен-
ными заставами Восточной Римской 
империи, Муган-каган (553–572) 
принял решение заключить военный 
союз с официальным Константино-
полем и объявить войну Эраншахру. 
Полученный Истеми-каганом lex 
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foedus от Юстина II (565–578) 
означал, что Вечный Тюркский Эль 
вошёл в юридическую конструк-
цию Восточной Римской империи 
и стал составной частью римского 
публично-правового поля3. Теперь 
официальный Константинополь нёс 
ответственность перед новыми феде-
ратами и обязан был помочь тюркам 
военными контингентами в случае 
начала очередной большой войны.

В 568 г. император Юстин II сна-
рядил посольство во главе с Земар-
хом Киликийским [29, c. 590–592], 
которое должно было встретиться 
с Муган-каганом в районе среднего 
течения Сырдарьи. Это посольство, 
полностью загруженное подарками 
и дарственными письмами, прошло 
галопом всё Северное Причерномо-
рье. Очевидно, что около древней 
Ольвии Земарха Киликийского встре-
тили охранные отряды Истеми-кагана. 
Они помогли посольству форсировать 
Днепр и Волгу, сопровождали Земарха 
через астраханские и оренбургские 
степи, прошли большую часть совре-
менного Казахстана. Прежде чем 
Земарх встретился с Истеми-каганом, 
он вместе со всеми сопровождаю-
щими прошел особый тюркский обряд 
очищения между двумя большими 
кострами. Обсудив главные предло-
жения Юстина с Истеми, Земарх был 
допущен в «главную юрту» Тюркского 
Эля [30, c. 10–13].

Очень жаль, что мы крайне мало 
знаем об этих первых концептуаль-
ных переговорах между Византией 
и Тюркским каганатом. Из сообще-
ний хронистов известно, что Земарха 
Киликийского поразили чистота 
и богатое убранство «главной юрты». 
Также известно, что Муган-каган 
через Истеми подтвердил все суще-
ствовавшие ранее договоренности 
между официальным Константи-
нополем и тюрками, включая ста-

3 Форма принесения присяги на верность 
Юстину II тюркскими послами под руководством 
Маниаха Согдийского четко соответствует прися-
гам других федератов Восточной Римской импе-
рии [37, c. 28].

тус федератов, полученный запад-
ным ответвлением тюркской орды 
под командованием Истеми-кагана 
[30, c. 12]. Но разве только за этим 
могло идти специальное посольство 
византийского правительства? Разве 
не достаточно было организовать 
переговоры двух посольств на Днепре 
или Волге? Зачем Юстин подвергал 
опасности своих легатов и отправлял 
их в такую даль?

Мы не будем искать ответов 
в традиционно обсуждающемся 
и зачем-то осуждающемся безумии 
императора Юстина II (565–578). 
Ведь в 567–568 гг. Юстин был все 
еще подающим надежды «новым» 
императором и не проявлял ника-
ких признаков грядущего психиче-
ского расстройства, окончательно 
погубившего его политику в сле-
дующем десятилетии. В 567 году 
Юстин пытался продолжать поли-
тику великого дяди, и ничего не 
могло помочь больше получения вас-
сальной присяги от самого мощного 
политического объединения кочевни-
ков Евразии. Именно Юстин позво-
лил тюркам завоевать пространства 
между Волгой и Южным Бугом  
[9, Menander Protector, Fr. 14]. 
Именно Юстин предоставил Исте-
ми-кагану статус федерата и не воз-
ражал против силового вытеснения 
на запад других подчинённых Визан-
тии федератов (аваров). По всей 
видимости, мягкая первоначаль-
ная реакция Восточной Римской 
империи на вынужденное вторже-
ние лангобардов в Италию (568–
572 гг.), спровоцированное именно 
аварским завоеванием паннонийских 
лангобардских владений и геноци-
дом гепидов со стороны славяно- 
аваров, также обозначала меньшую 
значимость итальянских событий 
в сравнении с причерноморскими 
или даже среднеазиатскими. Всё 
внимание Юстина было обращено не 
к аварам, их войнам с гепидами или 
лангобардами, не к лангобардским 
перемещениям в сельские районы 
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Италии, а к тюркам. Думается, что 
это было не случайным помутнением 
разума, а хорошо спланированной 
геополитической стратегией.

Как мы уже увидели, Юстиниан 
Великий отдавал много сил и энергии 
любым контактам и дипломатическим 
возможностям, открывавшимся вос-
точноримской внешней политике бес-
крайними степными просторами Сред-
ней Азии [39, c. 234–235]. Впрочем,  
для окончательной инкорпорации 
Тюркского Эля в состав юридиче-
ского пространства Восточной Рим-
ской империи византийцы должны 
были получить гарантию пожизнен-
ного культурного единства – кре-
щение тюрок. И такое крещение 
должно было отдать новые средне-
азиатские епархии в подчинение 
Константинопольского патриархата, 
усиливая канонические институты, 
легализованные V Вселенским Кон-
стантинопольским Собором (553 г.) 
[40, c. 462–481].

Антиохийский патриархат в 541 г. 
получил такой удар со стороны войск 
Хосрова Ануширвана, что вплоть 
до конца VI в. не мог оправиться 
[39, c. 253]. Александрийский патри-
архат постоянно строил заговоры 
и был разделен на две церкви, среди 
которых лишь монофизитская, сле-
довательно незаконная, обладала 
абсолютной поддержкой коренных 
египтян. Иерусалимский патриар-
хат являлся крайне слабой церко-
вью, страдающей одинаково сильно 
от притеснений со стороны общин 
сирийских несториан, египетских 
монофизитов и евреев иудейского 
вероисповедания. Римский патри-
архат (Папство) занимался обу-
стройством разрушенных ранее 
готами-арианами епархий в Италии 
и Испании, что не позволяло ему 
серьезно вмешиваться в администра-
тивно-политические дела восточных 
провинций. Таким образом, после 
Пятого Вселенского Константино-
польского Собора, созванного Юсти-
нианом Великим в 553 г., только 

Константинопольский патриархат 
был способен претендовать на рас-
ширение территориальной юрис-
дикции в восточном направлении, 
тем более что первый шаг к такому 
расширению Юстиниан Великий 
предпринял еще задолго до Вселен-
ского Собора 553 г. Вся террито-
рия Лазики (современная Грузия) 
и большая часть Армении и Азер-
байджана (Кавказской Албании) 
в ходе боевых действий 556–561 гг. 
стали частями именно Константино-
польского патриархата, а не терри-
ториально близкого Антиохийского 
патриархата [41, с. 276].

Согласно мирному договору между 
Восточной Римской империей и Эран-
шахром (562 г.) права ортодоксального 
Константинопольского патриархата 
становились признанными на всей 
территории Кавказа [29, c. 538–542].  
В то же время Юстиниану удалось уста-
новить политическую власть ортодок- 
сальной Христианской Церкви во  
всем регионе Причерноморья 
[42, c. 60–67]. С фракийских, крым-
ских и грузинских берегов Понта 
Евксинского были изгнаны все орга-
низованные группы священников 
и монахов, открыто проповедующих 
монофизитство, арианство или несто-
рианство. Весь регион Черного Моря, 
традиционно являвшегося внутрен-
ним морем Римской империи, про-
шел через тотальную христианскую 
ортодоксализацию [43, c. 78–84]. 
Права и политические привилегии 
Константинопольского патриархата 
в этом регионе должны были обозна-
чать формирование дипломатического 
плацдарма для культурной экспансии 
официального Константинополя не 
столько вглубь «безнадежно варвар-
ских славянских племен» (сначала 
Юстиниан Великий, а позже и Юстин II  
официально передали их под власть 
Аварского каганата), сколько вглубь 
тюркоязычной евразийской степи.

Автор пропонує читачам комп-
лексний аналіз юридичної історії 
Тюркського каганату (552–603 рр.),  
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як за доби його становлення (545–
553 рр.), так і в часи правління 
видатного полководця Муган-ка-
гана (553–572 рр.). Встановлення 
тісних політико-правових зв’язків 
між тюрками і Східною Римською 
імперією було наслідком укладен-
ня мирної угоди між візантійцями 
та персами (562 р.). У 562, 563, 
565 і 566 роках Тюркський каганат 
надсилав своїх офіційних послів у 
Константинополь. На той момент 
тюрки володіли юридичним ста-
тусом васалів китайського динас-
тичного царства Західна Вей 
(згідно з привілеєм 545 р.). Пере-
мога над Жужаньським каганатом 
у 552 р. дозволила тюркам взяти 
під контроль усі тюрко-монголь-
ські й маньчжурські племена схід-
ної частини Євразійського степу. 
У 554 р. тюрки почали боротьбу 
проти інших спадкоємців племе-
ні хунну – «гуннів-ефталітів». 
Оскільки ефталіти вже тривалий 
час тероризували східні провін-
ції Новоперсидського царства, то 
іранський шахіншах («цар царів») 
Хосров Ануширван (531–579) при-
йняв рішення запросити частину 
тюркської орди на військову служ-
бу. При цьому ми припускаємо, що 
Хосров Ануширван, маючи великий 
штат радників греко-римського 
походження, прагнув використати 
юридичну модель lex foedus, згід-
но з якою Римська імперія тради-
ційно вербувала та приймала на 
імперську військову службу цілі 
народи «варварів» (як германців чи 
слов’ян-землеробів, так і кочівників 
іранського, арабського чи гуннського 
походження). Задум був успішним. 
Муган-каган передав загони сво-
го дядька Істемі («західну орду») 
під командування Хосрова, а донь-
ка Істемі стала дружиною персид-
ського «царя царів». У 555–557 рр. 
тюрки розгромили останні прожу-
жаньські сили в Північному Китаї 
(племена аварів) та підпорядку-
вали своїй владі Хорезм. Внаслідок 

поразки частина аварів відступила 
аж у Волго-Донське міжріччя, де в 
558 р. стала просити візантійсько-
го імператора Юстиніана Вели-
кого (527–565) надати їм статус 
федератів. Східна Римська імперія 
прийняла аварів у своє підданство 
і де-юре заснувала Аварський кага-
нат (558–805 рр.). Оскільки воло-
діння Тюркського каганату тепер 
сягнули Волги, тюрки і перси укла-
ли Договір про поділ ефталітських 
володінь (566 р.), що охоплюва-
ли межі сучасних Афганістану та 
Пакистану. Ратифікація нової уго-
ди створила важливий прецедент в 
історико-правовому житті Євразії. 
Тюркський каганат визнавав своїми 
сюзеренами як китайських імпера-
торів із династії Західна Вей, так 
і шахіншаха Персії («прецедент 
полівасалітету»). При цьому тюрки 
надавали «сюзеренам» усі необхідні 
знаки уваги та визнання, вбачаючи 
в цьому простір для політичного 
маневрування, прагнучи повністю 
підпорядкувати своїй владі ключові 
відтинки Великого Шовкового Шля-
ху. Прихід до влади у Візантії імпе-
ратора Юстина ІІ (565–578) та 
подальша активізація торговель-
них контактів Константинополя 
з Тюркським каганатом привели 
до охолодження ірано-тюркських 
стосунків. У 567 р. Східна Римська 
імперія ініціювала переселення ава-
рів у Паннонію та Дакію, тоді як 
Північне Причорномор’я передава-
лось західнотюркській орді Істемі 
на правах lex foedus. Отже, станом 
на 568 р. Тюркський каганат юри-
дично визнавав себе залежним від 
влади Східної Римської імперії, Іра-
ну та Західної Вей, що, безумовно, 
мало призвести до вибуху чергового 
міжнародного збройного конфлікту.

Ключові слова: Великий Ель 
Тюркського народу (Тюркський ка-
ганат), Гектюрк-каган (правитель не-
бесних тюрків), Аварський каганат, 
Новоперсидське царство (Ераншахр), 
Східна Римська імперія (Візантія).
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Melnyk V. Legal personality 
of the Turkic Khaganate (552–
568 ad): Iranian-Byzantine aspect

The author offers readers a 
comprehensive analysis of the legal 
history of the Turkic Khaganate 
(552–603), both during its formation 
(545–553) and during the reign of 
the prominent military leader Muqan 
Qaghan (553–572). The establishment 
of close political and legal ties 
between the Turks and the Eastern 
Roman Empire was the result of a 
peace treaty between the Byzantines 
and the Persians (562). In 562, 563, 
565 and 566, the Turkic Khaganate 
sent its official ambassadors to 
Constantinople. At that time, the Turks 
had the legal status of vassals of the 
Chinese dynastic kingdom of Western 
Wei (according to the privilege of 
545). The victory over the Zhuzhan 
Khaganate in 552 allowed the Turks 
to take control of all the Turko-
Mongol and Manchurian tribes of the 
eastern part of the Eurasian steppe. In 
554, the Turks began to fight against 
other heirs of the Hun tribe – the 
“White Huns-Hephthalites”. Since the 
Hephthalites had long terrorized the 
eastern provinces of the New Persian 
Empire, the Iranian shāhanshāh (king 
of kings) Khosrow I Anushirvan (531–
579) decided to invite part of the 
Turkic horde to military service. At the 
same time, we assume that Khosrow 
Anushirvan, having a large staff of 
advisers of Greco-Roman origin, 
sought to use the lex foedus model , 
according to which the Roman Empire 
traditionally recruited and accepted 
“barbarians” for imperial military 
service. The idea was successful. 
Muqan Qaghan transferred the troops 
of his uncle Istдmi (“Western Horde”) 
under the command of Khosrov, and 
Istдmi's daughter became the main 
wife of the Persian “king of kings”. 
In 555–557, the Turks defeated the 
last pro-Zhuzhan forces in northern 
China (Avar tribes) and subjugated 
Khorezm. As a result of the defeat, some 

Avars retreated as far as the Volga-
Don interfluve, wherein they began to 
ask the Byzantine emperor Justinian 
the Great (527–565) to grant them 
the status of federates. The Eastern 
Roman Empire accepted the Avars 
as its citizens and, de jure, founded 
the Avar Khaganate (558–805). 
Since the possessions of the Turkic 
Khaganate now reached the Volga, 
the Turks and Persians concluded a 
treaty on the division of Hephthalite 
possessions (566), which covered 
the borders of modern Afghanistan 
and Pakistan. Ratification of the 
new agreement set an important 
precedent in the historical and legal 
life of Eurasia. The Turkic Khaganate 
recognized as its suzerains both the 
Chinese emperors of the Western Wei 
dynasty and the shāhanshāh of Persia 
(“the precedent of polyvassality”). 
At the same time, the Turks gave the 
“suzerains” all the necessary signs of 
attention and recognition, seeing this 
as a space for political manoeuvring, 
seeking to completely subjugate the 
key sections of the Great Silk Road. 
The transfer of power in Byzantium 
to Emperor Justin II (565–578) and 
the further intensification of trade 
contacts between Constantinople 
and the Turkic Khaganate led to the 
cooling of Iranian-Turkic relations. 
In 567, the Eastern Roman Empire 
initiated the resettlement of the Avars 
in Pannonia and Dacia, while the 
Northern Black Sea Coast was ceded 
to the Western Turkic Horde by Istem 
as a lex foedus. Thus, as of 568, the 
Turkic Khaganate legally declared 
itself dependent on the authorities of 
the Eastern Roman Empire, Iran and 
the Western Wei, which, of course, 
should have led to the outbreak of 
another international armed conflict.

Key words: Great El of the Tur-
kic people (Turkic Khaganate), Gцk-
tьrks-kagan (“ruler of the celestial 
Turks”), Avar Khaganate, the Persian 
Empire (Ērānšahr), the Eastern Roman 
Empire (Byzantium).
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ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ 
ЖІНОК НА СЛУЖБУ В ПОЛІЦІЮ: 

ДОСВІД ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Постановка проблеми. Про-
блема дискримінації жінок є одним із 
важливих явищ як в окремо взятому 
суспільстві, так і у всьому світі. Саме 
така обставина спонукала Організа-
цію Об’єднаних Націй та інші міжна-
родні організації до розробки й затвер-
дження ряду міжнародних документів, 
метою яких є забезпечення рівності 
й справедливості у сфері праці жінок, 
у тому числі й тих, хто несе службу 
в різних правоохоронних структурах.

Серед таких необхідно виділити: 
«Загальну декларацію прав людини», 
яка була прийнята 10 грудня 1948 р. 
на Генеральній Асамблеї ООН та яка 
проголосила принцип рівноправності, 
акцентуючи увагу на тому, що кожна 
людина повинна бути наділена всіма 
правами й свободами; «Конвенцію про 
ліквідацію всіх форм дискримінації 
щодо жінок», прийнятою Резолюцією 
ООН 18 грудня 1979 р., яка утвердила 
права людини, гідність і цінність люд-
ської особистості й рівність чоловіків 
і жінок; Резолюцію № 1325 Ради Без-
пеки ООН, яка прийнята 31 жовтня 
2000 р. «Жінки у 2000 році: рівність 
між чоловіками й жінками, розви-
ток і мир в ХХІ столітті». Важливе 
значення для розв’язання окресленої 
проблеми мають і ряд конференцій, 
проведених за участю багатьох країн. 
Зокрема, це Четверта всесвітня кон-
ференція щодо становища жінок (м. 
Пекін (Китай), 4–15 вересня 1995 р.), 
на якій було вироблено План дій 
щодо покращення становища жінок 
у всіх сферах суспільного й приват-

ного життя та боротьби з дискримі-
нацією, та міжнародна конференція 
«Жінки в правоохоронних органах» 
(м. Бішкек, (Киргизстан), 16 жовтня 
2014 р.), де було розроблено стра-
тегічний План розвитку Асоціа-
ції жінок-поліцейських, визначені 
подальші кроки й механізми досяг-
нення гендерного балансу в системі 
органів внутрішніх справ Киргизстану 
й в регіоні Центральної Азії [1, с. 41].

Завдяки таким зусиллям натепер 
жінки-поліцейські займають чільне 
місце в системі поліцейської діяльно-
сті, але так було не одразу.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Окремі аспекти запо-
чаткування добору жінок на службу 
в поліцію та їх залучення до сфери 
професійної поліцейської діяльно-
сті в різних зарубіжних країнах 
були предметом наукових дослі-
джень таких фахівців, як В.В. Боби-
рьов, Н.В. Бихтіна, Р.А. Бикова, 
А.В. Губанов, А.С. Душкін, С.А. Жба-
нова, Г.Е. Журавльова, Т.М. Заніна, 
В.Г. Зазикін, В.В. Закатов, Л.С. Крав-
чук, Ю.М. Кофтіна, С.В. Мохова, 
Н.В. Мартіросова, М.В. Пряхіна, 
К.Д. Ридченко, К.С. Смірнов, А.О. Ста-
ханов, І.Ч. Шушкевич, О.О. Чурсін, 
М.В. Щелкунова й ряд інших.

Формулювання цілей статті. 
Дослідити основні історичні переду-
мови, які спонукали ті чи інші зару-
біжні країни звернутися до питання 
залучення жінок до сфери поліцей-
ської діяльності, визначити особли-
вості прийняття жінок на службу 
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в поліцію та з’ясувати вплив зарубіж-
ного досвіду на формування кадрового 
складу жінок-поліцейських у нашій 
державі.

Виклад основного матеріалу. 
«Загальносвітовий стаж» служби 
жінок у поліції становить понад ста 
років.

За даними деяких досліджень 
залучення жінок на службу до право-
охоронних органів відбулося в США 
в середині XIX століття. Варто від-
значити, що період становлення був 
тривалим, оскільки остаточно завер-
шився лише в 70-х рр. минулого 
століття та був пов’язаний із при-
йняттям ряду антидискримінаційних 
законодавчих актів, якими жінки 
та чоловіки отримали рівність прав. 
Необхідність використання жінок 
у правоохоронній сфері було пов’я-
зано також із тим фактом, що в пер-
шій половині XIX століття в США 
у зв’язку зі зростанням емансипа-
ції жінок виникла гостра потреба 
в жінках-наглядачках для виконання 
певних функцій у жіночих тюрмах. 
У цей час (1828 р.) було прийнято 
закон, відповідно до якого було роз-
межовано службові приміщення для 
наглядачів чоловічої та жіночої статі, 
а в 1932 р., знову ж таки на рівні 
закону, були сформульовані права 
наглядачок. Трохи згодом, а саме 
в 1845 р. як наглядачки (матрони) 
за ув’язненими особами жіночої статі 
вперше були використані жінки, й вже 
в 1878 р. за сприяння Союзу Помір-
кованих Жінок-Християнок (Women’s 
Christian Temperance Union) біль-
шість посад наглядачок у в’язницях 
США були зайняті жінками.

Разом із тим лише в 1888 р. роботу 
жіночого персоналу з жінками-зло-
чинницями й неповнолітніми право-
порушниками було вперше визнано 
офіційно. Так, приміром, у штатах 
Массачусетс і Нью-Йорк було при-
йнято закон, що зобов’язував полі-
цейські департаменти міст із населен-
ням понад двадцяти тисяч брати на 
службу жінок-наглядачок для роботи 

зі злочинницями. Завдяки цьому вже 
до 1890 р. наглядачки (матрони) 
стали звичним явищем для великих 
міських поліцейських відділків.

Історичні процеси індустріаліза-
ції, урбанізації та міграції на початку 
ХХ століття викликали величез-
ний ріст таких негативних явищ, як 
проституція, жорстоке поводження 
з дітьми, розбещення неповнолітніх, 
злочини, вчинювані на сексуальному 
й побутовому ґрунті, а також дитяча 
бездоглядність. Все це вимагало зміни 
не лише структури поліцейських 
управлінь, перегляду покладених на 
них функцій, але й максимально мож-
ливого залучення жінок у правозасто-
совній сфері.

Аналізуючи проблематику залу-
чення жінок на службу в поліцію, 
Т.М. Заніна й А.С. Петранцов вка-
зують, що перша жінка на службі 
в поліції з’явилась в 1910 р. Саме 
цього року керівництво поліцейського 
департаменту м. Лос-Анджелес 
(США) прийняло рішення про зара-
хування до штату на постійну роботу 
Еліс Стеббінс Уелс, яка згодом стала 
організатором національного руху 
за прийняття жінок на поліцей-
ську службу й першим президентом 
міжнародної Асоціації жінок-полі-
цейських (International Association 
of Policewomen, IAP). До 1915 р. 
в США жінки несли службу в поліції 
25 міст у 20 штатах країни [2, с. 30].

Цього ж 1915 р. за підтримки 
Міжнародної Асоціації Начальників 
Поліції (ІАСР) у м. Балтиморі (США) 
була створена Міжнародна Асоціація 
Жінок-поліцейських. Асоціацією було 
вперше розроблено проєкт Концепції 
найму жінок до поліцейських відділків 
для виконання наглядової та профі-
лактичної роботи щодо жінок і непо-
внолітніх. Зрештою, саме в цьому 
документі було закладено основи рів-
них із чоловіками прав і можливостей 
кар’єри жінки-поліцейського [3].

У другій половині ХХ століття 
(50–60 рр.) ряд поліцейських від-
ділків стали брати на роботу жінок 



158

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2020/4

для виконання внутрішньої, канце-
лярської, зв’язкової, агентурної діяль-
ності. Однак не дивлячись на те, що 
жінки мали спеціальний однострій, 
вони продовжували бути цивільними 
службовцями й не були приведені до 
присяги. До кінця 60-х років у резуль-
таті проведення експериментів із 
метою встановлення критеріїв відпо-
відності персоналу посадовим вимо-
гам відбулася значна зміна ділової 
оцінки співробітників-жінок керівни-
ками поліції, що значною мірою впли-
нуло на процес відбору й розвитку 
жіночого персоналу.

Наступний етап на шляху закрі-
плення статусу жінок-поліцейських 
пов’язується з прийняттям Генераль-
ною Асамблеєю ООН у 1979 р. Кон-
венції про ліквідацію всіх форм дис-
кримінації щодо жінок, яка закріпила 
рівні права чоловік і жінок у сфері 
зайнятості. Жінки отримали право 
на подання судових позовів до керів-
ництва поліцейських управлінь, які 
незаконно відмовляли жінкам у при-
йомі на службу.

З огляду на вищенаведене можна 
припустити, що після законодавчого 
закріплення прав жінок 70-ті рр.  
минулого століття слід вважати 
початком нового періоду залучення 
жінок до діяльності в правоохоронній 
сфері. Вже з середини 70-х рр. спо-
стерігається значне збільшення кіль-
кості жінок, прийнятих на службу 
в поліцію. Суттєвим кроком, що 
характеризує зміну статусу жінок-по-
ліцейських, стало їх залучення до 
виконання деяких професійних функ-
цій, таких, як патрулювання, розслі-
дування окремих видів злочинів, регу-
лювання дорожнього руху.

Нині в США не існує жодних 
обмежень у функціональних обов’яз-
ках співробітниць і жодних перешкод 
в їх кар’єрному рості по службовій 
лінії. Проходження служби в полі-
ції регулюється законодавством про 
державну службу (як локальним, 
так і штатів) і законами про поліцію, 
окружними директивами. У деяких 

підрозділах прийняті нормативні акти, 
які спеціально регламентують вико-
ристання жіночого персоналу. Примі-
ром, у Вашингтоні служба жінок-па-
трульних здійснюється на підставі 
спеціально прийнятої директиви.

У 70-х роках ХХ століття в полі-
ції США несло службу близько 2% 
жінок, проте вже в 1991 р. в аме-
риканській поліції жінки складали 
понад 9% від загальної кількості 
всього особового складу. На 2016 р. 
кількість жінок-поліцейських у США 
складала понад 13%. Більшість із них 
проходять службу у федеральних під-
розділах (20% спеціальних агентів 
ФБР – жінки). Близько 200 жінок-по-
ліцейських займають у США керівні 
посади (1%), а дві співробітниці очо-
люють галузеві департаменти феде-
ральної поліції. Серед керівників 
середньої ланки жінки складають: 7% 
на посадах капітанів і вище; 10% – 
на посадах лейтенантів і старших сер-
жантів поліції, але більшість жінок 
у поліції обіймають рядові посади. 
Усього ж у правоохоронних структу-
рах США служить понад 100 тисяч 
жінок. Останнім часом поліцейські 
навчальні заклади США збільшили 
кількість дівчат, які в них навчаються. 
Приміром, у поліцейській академії 
м. Сан-Хосе 50 % тих, хто проходить 
навчання – дівчата [4].

У таких країнах, як Ірландія, Ізра-
їль, Канада жінок на службу в полі-
цію стали брати лише в другій поло-
вині ХХ століття.

В Європі, а саме в Німеччині, було 
започатковано залучення жінок до 
правоохоронної діяльності як соці-
альних працівниць, які вели облік 
безпритульних дітей і жінок – так 
званих працівниць комерційного 
сексу. Першою жінкою, яка почала 
працювати в поліцейському відділі, 
стала жителька м. Штутгарт Генрієт 
Арендт, яка в 1903 році була прийнята 
в штат як «помічниця поліції». Вже 
через десять років жінки-поліцейські 
несли службу в 35 містах Німеччини 
(Прусія, Баден, Саксонія, Гамбург). 
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Але під час правління Гітлера жіночі 
підрозділи були ліквідовані. Керів-
ники німецької поліції ввели в прак-
тику зарахування на роботу жінок, 
які мали досвід соціального харак-
теру – викладання, догляд за дітьми, 
соціальне обслуговування. Крім того, 
співробітниці протягом року прохо-
дили спеціальну підготовку, де викла-
дались дисципліни, необхідні для 
роботи з жінками й дітьми [5, с. 136].

У сучасний період у багатьох краї-
нах Європи, в тому числі й Німеччині, 
простежується загальна тенденція до 
зростання кількості жінок на службі 
в поліції, а також здійснюється 
активне залучення жінок до вико-
нання всього комплексу задач, покла-
дених на органи поліції по боротьбі зі 
злочинністю.

У 1907 р., перейнявши досвід 
Німеччини, у Швеції також почали 
залучати до служби в поліції жінок.

Схожа ситуація була й в Англії, 
де в 1914 р. внаслідок нестачі робо-
чої сили в результаті національної 
військової повинності було засно-
вано корпус жіночої поліції. Серед 
основних напрямків діяльності цього 
корпусу були такі: патрульно-постова 
служба, регулювання дорожнього 
руху, розслідування дорожньо-тран-
спортних пригод, забезпечення охо-
рони громадського порядку. Разом із 
тим англійське суспільство по-різному 
ставилося до служби жінок у поліції – 
більшість громадян вважали, що жін-
ки-поліцейські не повинні були бути 
наділеними рівними із чоловіками-по-
ліцейськими правами й обов’язками. 
Та вже в 1923 р. завдяки створенню 
Асоціації жінок-поліцейських у США 
у Великобританії була введена посада 
жінки-констебля, яка була наділена 
всіма повноваженнями поліцейського: 
забезпечення правопорядку, охорона 
власності й захист громадян на тери-
торії обслуговування. Пізніше у Вели-
кобританії було видано Статут жіно-
чої поліції, яким було зрівняно права 
чоловіків і жінок – співробітників 
поліції. З цього часу жіноча поліція 

почала розвиватися та розширювати 
свій штат.

Деякі дослідники підкреслюють, 
що така поліція стала незамінною 
в роки Другої світової війни, хоча 
після її закінчення під час відбору 
на службу до правоохоронних орга-
нів знову почала надаватись перевага 
чоловікам. Така ситуація кардинально 
змінилася після прийняття закону 
про заборону дискримінації за озна-
кою статі.

У 1979 р. у Великобританії було 
прийнято закон, який затвердив прин-
цип рівності в поліцейській діяльно-
сті, й керівництво поліції визнало, що 
будь-який співробітник поліції неза-
лежно від статі може бути залучений 
до виконання будь-якого виду право-
охоронної діяльності, необхідно лише 
враховувати індивідуальні здібності 
співробітника поліції [6, с. 20].

Поступово кількість жіночого 
персоналу в поліції Великобританії 
стала збільшуватись. На законодав-
чому рівні стали розроблятися деякі 
гарантії для жінок-поліцейських. 
У 1975 р. було прийнято закон про 
захист зайнятості, який надавав жін-
кам право на збереження заробітної 
плати на період у шість тижнів до 
й після народження дитини, а вже 
в 1993 р. було прийнято закон про 
реформу профспілок, яким заборо-
нялось звільняти вагітних жінок 
[2, с. 30–33].

Натепер у Великобританії атесто-
ваний жіночий персонал поліції вико-
ристовується для виконання таких 
функції: патрулювання на вулицях 
і шосейних дорогах із метою запо-
бігання порушень громадського 
порядку; регулювання руху й забез-
печення дотримання правил безпеки 
на дорогах; розслідування дорож-
ньо-транспортних пригод; забезпе-
чення порядку в місцях масового 
скупчення людей; розслідування на 
місці злочинів проти власності; участь 
у розшуку жінок і дітей; надання 
допомоги жертвам статевих злочи-
нів; супровід жінок і дітей під час  
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транспортування до медичних закла-
дів або з них, до місць ув’язнення, 
місця попереднього тримання, 
в державні школи для малолітніх 
правопорушників; обшук та охорони 
жінок-ув’язнених, а також жінок, що 
вчинили спробу самогубства й три-
маються під вартою в лікарнях; пла-
нування та проведення науково-до-
слідних робіт; канцелярської роботи; 
професійного навчання; виконання 
функцій детективів тощо.

У поліції Великобританії нині 
несуть службу 36 тисяч жінок, що 
складає 20% від усього особового 
складу поліції країни. Позитивним 
прикладом є призначення в 1995 р. 
шефом поліції Ланкаширу жінки – 
Пауліни Клер.

Служба жінок у Національній 
поліції Франції також має свою істо-
рію, яка бере початок із 1966 р., коли 
жінок вперше допустили до участі 
в конкурсі по заміщенню поліцей-
ських посад. На перших порах жінок 
у поліції залучали виключно для 
роботи з неповнолітніми, а згодом їх 
участь поширилась і на інші служби. 
Так, у 1977 р. вперше в історії Фран-
ції декілька жінок було призначено на 
посаду комісарів поліції.

Натепер зайнятість жінок у поліції 
Франції складає: 61% співробітників 
Національного наукового інституту 
поліції (ІНПС); 43% Головного управ-
ління Національної поліції (DGPN); 
41% Управління кадрів Національної 
поліції (DRCPN); 34% Центрального 
управління судової поліції (DCPJ); 
33% Генеральної інспекції Націо-
нальної поліції (IGPN); 29% Голов-
ного управління внутрішньої безпеки 
(DGSI); 28% штату штаб-квартир 
поліції Парижа (ПП); 27% Централь-
ного управління громадської безпеки 
(DCSP); 25% Центрального управ-
ління прикордонної поліції (DCPAF); 
19% Управління міжнародного спів-
робітництва (DCI); 12% Служби 
захисту (SDLP); 7% Центрального 
управління республіканських охорон-
них компаній (DCCRS); 6% штату 

Сил втручання Національної поліції 
(FIPN), таких, як Рейд і Національна 
поліцейська група (GIPN). Однак 
попри ці показники жінки складають 
лише 27% від загальної кількості 
співробітників [7, с. 149].

Одним із підрозділів, який здійс-
нює поліцейську діяльність у Фран-
ції, є жандармерія, де 20% штатної 
чисельності складають жінки. Жінки 
отримують однакову із чоловіками 
заробітну плату, однаковими є і умови 
прийому в жандармерію, за винят-
ком нормативів фізичного наванта-
ження. Попри це для того, щоб жінка 
самостійно виконувала службові 
обов’язки, їй необхідно прослужити 
не менше 10 років. До 1982 р. жінкам 
доручалось ведення лише адміністра-
тивних справ (кадрова робота, робота 
з документами тощо). У 1987 р. Іза-
бель Гуйон де Марітенс вперше в істо-
рії поліції Франції отримала звання 
офіцера жандармерії, а у 2013 р. вона 
ж була першою, хто була призначена 
генеральним директором жандармерії 
[7, с. 151].

Жінки в поліції Нідерландів скла-
дають близько 28% від загальної 
кількості працівників поліції, до того 
ж 18% наділені поліцейськими пов-
новаженнями, а 50% є службовцями 
з-поміж цивільних осіб.

У 1989 р. за фінансової підтримки 
уряду Нідерландів була створена 
«Європейська мережа жінок-поліцей-
ських», метою якої стала оптимізація 
становища жінок-поліцейських у полі-
цейських службах країн Євросоюзу 
й інших держав Європи. Для цього 
основними напрямками роботи вка-
заної міжнародної структури є: обмін 
інформацією та досвідом; навчання 
жінок, які несуть службу в поліції; 
організація конференцій і семінарів, 
які, окрім іншого, містять тематику 
боротьби проти сексуального переслі-
дування в межах компетенції поліції; 
просування співробітництва й вста-
новлення ділових контактів жінок, які 
працюють у поліції всіх країн Європи. 
На 2014 р. «Європейська мережа 
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жінок-поліцейських» має своїх пред-
ставників у 28 країнах [8].

Можна з упевненістю стверджу-
вати, що більшість країн у світі нама-
гаються за допомогою різноманітних 
заходів залучити до служби в полі-
цію якомога більшу кількість жінок. 
У Скандинавії навіть ставлять за 
мету, щоб в лавах поліції працювало 
не менш як 40% жінок [9].

Таким чином, нині практично 
у всіх країн Європи й США однією 
із задач керівників кадрових апара-
тів поліції є найефективніший набір 
у поліцію необхідної кількості жінок 
для виконання різноманітних поліцей-
ських функцій.

Висновки. Отже, вперше вико-
ристання жінок на службі в право-
охоронних органах почали в США 
в середині ХІХ століття. Поява жінок 
у поліцейських структурах висунуло 
на один рівень із каральною функцією 
поліції функцію профілактичну.

Вивчення процесу залучення жінок 
на службу до поліції в різних країнах 
дозволяє зробити висновок про те, 
що використання жінок-поліцейських 
розвивалось у сповільненому темпі. 
На початку кадрові служби наймали 
на роботу жінок для виконання обме-
жених видів діяльності, вони не мали 
спеціальної підготовки й поліцейських 
повноважень. І лише після того, як 
керівництво визнало їх ефектив-
ність у роботі, пов’язаній із жінками 
й дітьми, співробітниці почали прохо-
дить професійну підготовку й отриму-
вати повноваження поліцейських.

Історичний аналіз використання 
жінок у поліції також дозволяє дійти 
висновку, що активне залучення жінок 
на службу в правоохоронні органи, 
зокрема в поліцію, сприяло підви-
щенню ефективності їхньої діяльності. 
Залучення жінок на службу в полі-
цію розв’язало проблеми з некомп-
лектом кадрів, що також дозволило 
планомірно й стабільно розв’язувати 
завдання щодо забезпечення право-
порядку, що є головним завданням 
поліції. У цілому ж удосконалення 

правового регулювання служби жінок 
у поліції сприяло удосконаленню 
роботи поліції у сфері забезпечення 
правопорядку й боротьби зі злочин- 
ністю.

У статті розглянуто питання 
залучення жінок до несення служ-
би в поліції деяких зарубіжних кра-
їн у його історичному розвитку. 
Автором статті підкреслено, що 
проблема дискримінації жінок є 
одним із важливих явищ як в окре-
мо взятому суспільстві, так і у 
всьому світі. Саме така обставина 
спонукала Організацію Об’єднаних 
Націй та інші міжнародні органі-
зації до розробки й затверджен-
ня ряду міжнародних документів, 
метою яких є забезпечення рівно-
сті й справедливості у сфері праці 
жінок, у тому числі й тих, хто несе 
службу в різних правоохоронних 
структурах.

Здійснений аналіз зарубіжної 
літератури й законодавства доз-
волив автору сформулювати висно-
вок, що першою країною, яка ста-
ла залучати жінок до поліцейської 
діяльності, стали Сполучені Шта-
ти Америки, а згодом така практи-
ка поширилась і на країни Західної 
Європи. Автор спирається на офі-
ційні дані, за якими досвід роботи 
жінок у поліції в Сполучених Шта-
тах Америки розпочався в середи-
ні ХІХ століття. У таких країнах 
Європи, як Великобританія, Німеч-
чина, Франція та інші жінок на 
службу в поліції почали залучати 
в 30-х роках минулого століття.  
У таких країнах, як Ірландія,  
Ізраїль, Канада жінок на службу в 
поліцію стали брати лише в другій 
половині ХХ століття.

У результаті здійсненого дослі-
дження автором встановлено, що 
спочатку поліцейська діяльність 
жінок, в основному, здійснюва-
лась у таких напрямках: патруль-
но-постова служба, регулювання 
дорожнього руху, розслідування 
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дорожньо-транспортних пригод, 
забезпечення охорони громадського 
порядку.

Вивчення процесу залучення 
жінок на службу до поліції в різних 
країнах дозволяє зробити висно-
вок про те, що на початку кадрові 
служби наймали на роботу жінок 
для виконання обмежених видів 
діяльності, вони не мали спеціальної 
підготовки й поліцейських повнова-
жень. І лише після того, як керів-
ництво визнало їхню ефективність 
у роботі, пов’язаній із жінками й 
дітьми, співробітниці почали прохо-
дити професійну підготовку й отри-
мувати повноваження поліцейських.

Автор констатує, що залу-
чення жінок на службу в поліцію 
розв’язало ряд проблем, зокрема 
це й питання некомплекту кадрів. 
Загалом удосконалення правового 
регулювання служби жінок у полі-
ції сприяло покращенню роботи 
поліції у сфері забезпечення право-
порядку й боротьби зі злочинністю.

Ключові слова: служба в полі-
ції, поліцейська діяльність, жінка- 
поліцейський, статус жінки-поліцей-
ського, професійний відбір.

Polishko N. Historical and legal 
aspects of recruiting women to 
the police: the experience of some 
foreign countries

The article considers the issue of 
involving women in the police service 
of some foreign countries in its 
historical development. The author of 
the article emphasizes that the problem 
of discrimination against women is 
one of the important phenomena both 
in the individual society and around 
the world. It is this circumstance that 
has prompted the United Nations 
and other international organizations 
to develop and approve a number of 
international instruments aimed at 
ensuring equality and justice in the 
field of women’s work, including those 
serving in various law enforcement 
agencies.

An analysis of foreign literature 
and legislation allowed the author 
to conclude that the first country 
to involve women in policing was 
the United States, and later, this 
practice spread to the countries of 
Western Europe. The author relies 
on official data, according to which 
the experience of working in the 
police force in the United States 
began in the middle of the 19th 
century. In such European countries 
as Great Britain, Germany, and 
France, women began to be recruited 
to serve in the police in the 1930s.
In countries such as Ireland, 
Israel, Canada, women began to be 
recruited into the police service only 
in the second half of the twentieth 
century.

As a result of the study, the author 
found that in the beginning, women’s 
policing was mainly carried out in the 
following areas: patrol service, traffic 
regulation, accident investigation, 
public order.

A study of the process of recruiting 
women into the police in different 
countries suggests that in the 
beginning, personnel services hired 
women to perform limited activities; 
they did not have special training 
and police powers. It was only 
after management recognized their 
effectiveness in work related to women 
and children that female employees 
began to receive professional training 
and police powers.

The author states that the 
involvement of women in the police 
service has solved a number of 
problems; in particular, it is the 
solution of the issue of staff shortages. 
In general, the improvement of the 
legal regulation of the service of 
women in the police has contributed 
to the improvement of police work in 
the field of law enforcement and the 
fight against crime.

Key words: police service, policing, 
female police officer, status of female 
police officer, professional selection.
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ПРОБЛЕМА АТРИБУЦІЙ КІБЕРАТАК 
ПРОТИ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Кількість кібератак проти об’єк-
тів критичної інфраструктури дер-
жав постійно зростає, як і загроза 
фізичного знищення таких об’єктів. 
Ті ресурси, якими володіють хакери 
та складність кібероперацій свідчать 
про безпосередню або опосередко-
вану участь держави в плануванні 
та здійсненні атак, а також викорис-
танні технічних та наукових ресурсів 
держави. Незважаючи на це, наразі 
практично не можливо притягнути 
державу до відповідальності, оскільки 
ця проблема виходить за межі юри-
дичної площини та, окрім правової 
атрибуції, вимагає здійснення техніч-
ної атрибуції кібератак. 

Мета статті – розглянути можли-
вість створення допоміжного органу, 
який займався би питаннями атрибу-
ції для подальшого притягнення дер-
жав до міжнародної відповідальності.

Притягнення держав до відпові-
дальності вимагає встановлення двох 
елементів міжнародно-протиправного 
діяння – порушення зобов’язання 
та його присвоєння державі [10, ст. 2]. 
Що стосується першого елемента, то 
залежно від контексту та наслідків 
таких кібератак будуть діяти норми 
міжнародного гуманітарного права 
чи міжнародного права прав людини. 
Кібератаки проти об’єктів критич-
ної інфраструктури держави також 

можуть призвести до порушення 
принципу заборони погрози або засто-
сування сили і досягти рівня збройної 
агресії. Отже, проблем з юридичними 
підставами відповідальності на прак-
тиці не виникає, що не можна ска-
зати щодо фактичних підстав.

Враховуючи делікатність та сер-
йозність заяв щодо порушення держа-
вою міжнародних зобов’язань, Між-
народний Суд ООН встановив досить 
високий тест для притягнення дер-
жав до відповідальності. Відповідно 
до тесту ефективного контролю, який 
був розроблений у справі щодо вій-
ськової та напіввійськової діяльності 
в Нікарагуа, для цілей відповідально-
сті необхідна наявність ефективного 
контролю над приватними особами 
[6, п. 86]. У контексті кібератак це 
означає те, що встановлення відпові-
дальності держав не можливе, коли 
держава здійснює загальний контроль 
над приватними особами (хакерами, 
групами хакерів, ІТ-компаніями тощо) 
шляхом планування, фінансування 
або підтримання кібератак. У такому 
випадку можна встановити лише 
порушення принципу невтручання 
у внутрішні справи держави, але ніяк 
не порушення заборони погрози чи 
використання сили, норм міжнарод-
ного гуманітарного права чи міжна-
родного права прав людини. Тому 
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виходить, що міжнародне право прак-
тично безсильне, якщо держава само-
стійно не визнає свою причетність до 
кібератаки, або якщо не буде дове-
дена відсутність необхідної турботи 
з боку останньої. 

Для атрибуції кібератак також 
потрібно спочатку встановити комп’ю-
тери та сервери, які застосовувалися 
під час їх здійснення, ідентифікувати 
осіб, які мають безпосередній сто-
сунок до цих атак, а потім довести, 
що ці особи діяли від імені конкрет-
ної держави, щоб атрибутувати їхні 
дії державі [8, c. 240; 9, c. 98–103]. 
Таке завдання очевидно виходить за 
межі юридичної площини та вимагає 
оцінки технічних індикаторів.

Пов’язані з правовою та технічною 
атрибуцією труднощі змусили юрис-
тів-міжнародників серйозно задума-
тись над ефективними шляхами їх 
подолання в міжнародному праві. 
З одного боку, були намагання сфор-
мувати новий підхід на підставі публіч-
ної атрибуції кібератак. Але така 
практика носить швидше політичний 
характер, ніж правовий [7, c. 47–48], 
що не дозволяє констатувати форму-
вання lex specialis. Відсутній елемент 
opinion juris [11], тому про форму-
вання норм звичаєвого права, відмін-
ного між загальноприйнятих правил 
притягнення до відповідальності (на 
підставі тесту ефективного контролю),  
також неможливо говорити. З іншого 
боку, політичні індикатори, вироблені 
в межах публічної атрибуції кібера-
так, все ж потребують урахування 
для отримання достовірних висновків 
[7, c. 46–47].

Приватні IT-компанії та компанії, 
що займаються питаннями кібербез-
пеки, показали можливість здійснення 
технічної атрибуції та встановлення 
відповідальних осіб, а іноді – і дер-
жав, що за ними стоять. Так, напри-
клад, у 2013 році компанія Манді-
ант опублікувала безпрецедентний 
звіт, що викривав діяльність китай-
ської кібергрупи APT1 (Advanced 
Persistent Threat 1), яка займа-

лась тривалим кібершпигунством. 
Звіт готувався протягом 7-ми років 
та враховував «активність» проти 
141-ї організації, які були скомпроме-
товані АРТ1 та діяли в 20-ти основних 
галузях промисловості. Серед іншого, 
звіт містив: (1) докази, що пов’язують 
APT1 з 2-м бюро Народно-визвольної 
армії Китаю (PLA), відділом Генераль-
ного штабу, 3-м відділенням (найме-
нування для прикриття військового 
підрозділу PLA 61398); (2) хронологію 
економічного шпигунства APT1, почи-
наючи з 2006 року; (3) опис інстру-
ментів, тактики, процедури роботи 
APT1, включаючи компіляцію відео, 
що показують фактичну активність 
APT1; (4) хронологію та відомості 
про понад 40 сімейств шкідливих про-
грам APT1; (5) хронологію та деталі 
розгалуженої інфраструктури атаки 
APT1 [5].

Цікаво, що до цього, у 2010 році, 
Мандіант опублікував свій перший 
звіт щодо АРТ. Розслідування, які 
проводились з 2004 року для підго-
товки цього звіту, дозволили висунути 
гіпотезу про те, що близько двад-
цяти груп АРТ знаходяться в Китаї 
(АРТ1 – найбільш активна й успішна, 
але не єдина). Тоді Мандіант вира-
зив позицію щодо того, що діяльність 
цієї кібергрупи могла санкціонува-
тися Урядом Китаю, визнаючи, що на 
той момент не уявлялось за можливе 
встановити рівень причетності. Звіт 
2013 року, навпаки, містить докази 
причетності та висновок: «Ми вважа-
ємо, що APT1 здатний вести таку три-
валу та розгалужену кампанію з кібер-
шпигунства значною мірою тому, що 
отримує пряму підтримку уряду <…> 
[Н]аше дослідження дозволило вста-
новити, що підрозділ 61398 Народ-
но-визвольної армії (PLA) у своїй місії, 
можливостях та ресурсах аналогічний 
APT1. Підрозділ 61398 PLA також 
розташований у точно тій самій зоні, 
з якої починається активність APT1» 
[5, c. 2].

Такий детальний звіт, що був 
представлений на оцінку широкому 
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загалу, породив так званий «ефект 
Мандіанту»: відтепер компанії, що 
займаються питаннями кібербез-
пеки, переконані в тому, що задля 
всезагального визнання здійсненого 
аналізу та підвищення репутації їхні 
звіти не повинні поступатись деталі-
зованому звіту від Мандіант. 

Уже в 2014 році CrowdStrike, при-
ватна компанія з кібербезпеки, публі-
кує свій звіт, який заперечує твер-
дження Китайського уряду щодо його 
непричетності до кібершпигунства 
та наполягає на широкомасштабних 
кампаніях проти урядів та компаній, 
що базуються в різних країнах світу 
[2]. Цим самим CrowdStrike демон-
струє системність проблеми та існу-
вання низки небезпечних кібергруп.

Крім того, як видається з аналізу 
публічної та технічної атрибуції кібер- 
атак 2014–2018 років, звіт Мандіант 
також призвів до активізації урядів. 
Можемо справедливо зробити висно-
вок про те, що держави не хочуть 
втрачати свою позицію в кіберпро-
сторі, який вони, хоча й не можуть 
контролювати в межах власного 
суверенітету, не хочуть визнавати за 
приватним сектором. Але тут також 
важливим є той факт, що децентра-
лізована атрибуція з боку недер-
жавних акторів та їхня готовність 
обмінюватися інформацією і спільно 
взаємодіяти з державою та її агентами  
зводить до мінімуму ризик помилко-
вої атрибуції. 

Помилкова атрибуція внаслідок 
спуфінгу є тим монстром, якого дер-
жави дуже бояться. Якщо держава 
здійснить помилкову атрибуцію 
та вдасться до реторсій чи контрза-
ходів або, що ще гірше, до застосу-
вання сили, то її дії становитимуть 
міжнародно-протиправне діяння, яке 
не можна буде виправдати помилкою. 
Більш того, це може привести до від-
критого реваншу з боку держави, яка 
стала жертвою спуфінгу та помилко-
вої атрибуції. Тому державам варто 
визнати, що епоха державоцентризму 
залишилась у минулому, і для забез-

печення власних інтересів та безпеки 
необхідно об’єднатися з тими компа-
ніями, які готові співпрацювати. 

Сценарій, за яким і держави, 
і недержавні кіберактори проводять 
технічну атрибуцію окремо один від 
одного, має своє плюси, але більш 
ефективно об’єднати зусилля з ураху-
ванням переваг, якими кожна зі сто-
рін володіє. Перевага, яка є у держав 
у разі атрибуції, полягає в тому, що 
вона прекрасно обізнана з власним 
історичним, соціальним, політичним 
та економічним контекстом, в межах 
якого були здійснені кібератаки проти 
її критичної інфраструктури. Що ж до 
приватних компаній, то в їх розпоря-
дженні часто містяться відомості ряду 
компаній, що стали жертвами кібера-
так у різних країнах. Фактично це 
і є тією причиною, яка дозволяє при-
ватному сектору здійснити технічну 
атрибуцію в короткі строки. Але й ці 
строки можуть скоротитися, якщо 
буде проходити періодичний обмін 
інформацією з державою, що підтвер-
джує доцільність об’єднання зусиль 
державних та недержавних акторів. 

Співпраця може стати тим важе-
лем, який запустить правову атрибу-
цію кібератак для цілей притягнення 
держав до міжнародної відповідально-
сті. Експерти Microsoft пропонують 
досить оптимальний варіант міжна-
родного механізму, який би займався 
питаннями атрибуції. Зокрема, про-
понується створити організацію, яка 
би включала не тільки державних, 
а й приватних технічних експертів, 
науковців, представників громадян-
ського суспільства, що зможуть оці-
нити тактику та прийоми, які вико-
ристовують державні кіберактори, 
та інші індикатори, що демонструють 
причетність держави до кібератаки 
[1, c. 11].

Така централізована атрибуція 
за участі всіх зацікавлених сто-
рін сприяла б не тільки здійсненню 
атрибуції, а й досягненню стандарту 
доказування у випадку подання між-
державного спору. Завдяки атрибуції  
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з високим рівнем підтвердження 
державам-жертвам кібероперацій 
вдасться притягнути державу-право-
порушницю до міжнародної відпові-
дальності, якщо остання має безпосе-
реднє відношення до кібератак. Разом 
із тим для міжнародної спільноти це 
шанс зменшити зростаючу кількість 
кібератак та почати реагувати на 
порушення норм міжнародного права, 
зокрема в ситуаціях, коли кіберопе-
рації проти об’єктів критичної інфра-
структури досягають порогу викори-
стання сили.

Важливо, що, пропонуючи такий 
міжнародний механізм, експерти 
Microsoft надихнулися прикладом 
Міжнародної агенції з атомної енер-
гії (МАГАТЕ). І тут складно не пого-
дитися, оскільки цей механізм добре 
відомий своєю технічною експерти-
зою. До Ради керуючих МАГАТЕ 
входять 35 країн-членів, які зміню-
ються на ротаційній основі. Процес 
прийняття Радою рішень, як правило, 
визначається консенсусом, що також 
є бажаним для майбутнього меха-
нізму з питань атрибуції кіберопера-
цій. До основних напрямів діяльно-
сті МАГАТЕ відноситься здійснення 
ядерних перевірок (зокрема, верифі-
каційної та моніторингової діяльно-
сті в Ірані з ціллю виконання резо-
люції РБ ООН 2231 від 2015 року), 
виробництво медичних радіоізотопів 
та радіаційних технологій у межах 
ядерного застосування, технології 
ядерного паливного циклу і матеріа-
лів тощо. Отже, діяльність організації 
неможлива без залучення технічних 
експертів, які проводять інспекції 
та розробки. МАГАТЕ – це саме той 
приклад, який може бути використа-
ний як модель для створення меха-
нізму, що здійснюватиме технічну 
атрибуцію кібератак. Однозначно 
позитивним буде створення виключно 
технічного механізму, який не при-
йматиме політичних рішень, а лише 
встановлюватиме факти. 

Створення такого механізму необ-
хідне і з тієї причини, що між при-

ватними фірмами існує розрив у тих 
методах та інструментах, які вони 
використовують для здійснення тех-
нічної атрибуції. Так, наприклад, 
Лабораторія Касперського (Kaspersky 
Lab) зазначила, що аналіз, проведе-
ний BAE та Anomali щодо зв’язку між 
«групою Лазарус» (Lazarus Group) 
і Північною Кореєю та їх причетністю 
до пограбування Центрального банку 
республіки Бангладеш, невиправдано 
вузько зосереджений лише на коді 
інструмента «wiper». Що ж до аналізу 
та технічної атрибуції від Symantec, 
то причетність Lazarus Group вияв-
лено завдяки повторному викорис-
танню ряду зловмисних програм під 
час атаки на польський фінансовий 
сектор [4; 3, c. 20].

На увагу заслуговує пропозиція, 
що виключає участь агентів держави. 
При цьому складно повірити в мож-
ливість створення такого механізму, 
який виключав би роль держави 
в процесі здійснення технічної атри-
буції. По-перше, із суто політичних 
міркувань держави не хочуть від-
ходити на другий план та втрачати 
контроль над сферою, в якій вони 
зацікавлені. По-друге, відсутність 
урядових експертів позбавить можли-
вості здійснювати обмін інформацією 
між державними агентами та приват-
ним сектором. Разом із тим пропози-
ції створення «бездержавного» між-
народного механізму для здійснення 
технічної атрибуції все ж існують. 

Зокрема, Корпорація РЕНД 
(RAND) запропонувала створення 
Глобального консорціуму з кібера-
трибуції [3]. Згідно із пропозицією 
Корпорації РЕНД цей консорціум 
повинен включати (1) технічних екс-
пертів компаній з питань кібербез-
пеки та інформаційних технологій, 
а також науковців, та (2) експертів 
з питань кіберпростору, юристів-на-
уковців та експертів з міжнародних 
відносин різних наукових та дослід-
ницьких організацій. У консор-
ціум повинно входити від 20-ти до  
40-ка експертів з різноманітних  
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організацій, серед яких РЕНД називає 
Лабораторію Касперських, Symantec, 
CrowdStrike, Microsoft, Huawei, ZTE, 
Інженерну Раду Інтернету (Internet 
Engineering Task Force – IETF), 
Інститут інженерів електротехніки 
та електроніки, Спільноту Інтернету 
(Internet Society), групу експертів 
Талліннського Керівництва. 

На думку корпорації РЕНД, є три 
основні причини, чому держави не 
повинні допускатись до процесу тех-
нічної атрибуції в межах створеного 
міжнародного механізму. По-перше, 
держави здійснюють технічну атри-
буцію на підставі доказів та мате-
ріалів розвідки, які вони не готові 
публічно оприлюднити. Тому вини-
кають обґрунтовані запитання щодо 
достовірності та повноти доказів, які 
неможливо перевірити. По-друге, 
держави переслідують свої політичні 
інтереси. Представники РЕНД при-
пускають можливий тиск із боку 
державних акторів задля отримання 
бажаного висновку від Консорці-
уму [3, c. 19]. І це дійсно можливо, 
якщо враховуватимуться не лише 
технічні індикатори, а й політичні 
індикатори та інформація із різних 
джерел. Спиратись виключно на тех-
нічні індикатори стратегічно невірно, 
оскільки технічні індикатори можуть 
бути підроблені [3, c. 16]. По-третє, 
у випадку членства в Консорціумі 
держави зможуть впливати на вибір 
справ для розслідування. Тобто мож-
ливий варіант, коли кібероперації за 
участю конкретних держав будуть 
відсіюватися.

Незважаючи на відмову від постій-
ної участі держав у діяльності Консор-
ціуму, РЕНД не виключає можливість 
співпраці з державами. Останні змо-
жуть надавати інформацію, яка може 
допомогти в розслідуванні та встанов-
ленні відповідальних. Разом із тим 
на Консорціум не покладатиметься 
обов’язок щодо використання цієї 
інформації, особливо в ситуаціях, 
коли виникають сумніви щодо досто-
вірності переданої інформації.

Щодо можливого впливу на орга-
нізації-учасниці, які, попри свою неза-
лежність від держав, створені відпо-
відно до національного законодавства 
та діють на території держави, то 
наявність значної кількості технічних 
експертиз і процедур розслідування 
дозволить мінімізувати можливий 
вплив [3, c. 30].

Створення організації, яка не 
передбачає постійне членство держав, 
дійсно має своє плюси, але далеко 
не завжди приватний сектор володіє 
необхідними ресурсами для здійс-
нення технічної атрибуції. Історія 
знає приклади, коли приватні органі-
зації були змушені призупинити про-
цес атрибуції через потребу в даних 
урядової розвідки. Так, наприклад, 
компанія Novetta під час підготовки 
звіту щодо операції «Блокбастер» 
виразила бажання підтримати роботу 
інших акторів, зазначивши відсут-
ність ресурсів для самостійної техніч-
ної атрибуції. Це пояснюється тим, 
що відомі хакерські групи, які під-
тримуються державами, зазвичай не 
одразу попадають у поле зору приват-
них компаній. Крім того, нападники 
не є ізольованою та єдиною групою, 
а масштаб їхньої діяльності досить 
значний і може охоплювати значну 
кількість країн та сфер.

У своїх звітах приватний сектор 
визнає необхідність оцінки політичних 
індикаторів, і це зумовлено не лише 
можливістю фальсифікації технічних 
даних. З одного боку, встановлення 
ряду держав, які мають політичні, еко-
номічні чи інші мотиви в здійсненні 
кібератаки, може пришвидшити про-
цес технічної атрибуції. Адже зазви-
чай ціль атаки та знання, які необхідні 
для її здійснення, свідчать про участь 
держав, а не випадкові атаки хакерів 
заради розваги [3, c. 12]. Наприклад, 
розробникам вірусу Stuxnet потрібне 
було не лише глибоке розуміння 
мережевої архітектури чутливого 
ядерного об’єкта, але і знання щодо 
досить складного процесу збагачення 
урану. Отже, йдеться не лише про 
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збір розвідувальних даних, а також 
про залучення фахівців із глибоко 
спеціалізованими знаннями в кон-
кретній галузі [1, c. 10]. У випадку 
зі Stuxnet мотиви США та Ізраїлю 
щодо іранської ядерної програми 
послужили додатковим політичним 
індикатором причетності цих країн. 
Аналогічно у випадку з кібератаками 
на систему електропостачання Укра-
їни у 2015 та 2016 роках – мотиви, 
вибрана ціль та використані знання 
можна розглядати як додаткові під-
твердження причетності російських 
державних акторів.

Звичайно, поодинці технічні 
та політичні індикатори не завжди 
спроможні надати відповідь на 
питання, хто стоїть за конкретною 
кібероперацією. Технічних індикато-
рів не завжди достатньо, а політичні 
іноді досить розмиті (наприклад, 
у ситуації коли потенційні мотиви 
є у декількох, ніяк не пов’язаних дер-
жав або коли мотиви взагалі не зро-
зумілі). Отже, співпраця між держа-
вами та приватним сектором, а також 
участь держави в діяльності меха-
нізму, який займатиметься питан-
нями атрибуції, є необхідною умовою 
отримання достовірних результатів 
атрибуції.

У статті досліджено пробле-
му атрибуції кібератак у міжна-
родному праві. Встановлено, що 
неможливість присвоєння державі 
поведінки приватних осіб зумовле-
на високим порогом тесту ефек-
тивного контролю. Отже, аналізу-
ється пропозиція щодо створення 
міжнародного механізму за при-
кладом МАГАТЕ, який би займав-
ся питаннями технічної атрибу-
ції для подальшого встановлення 
правової атрибуції і відповідально-
сті в межах міжнародного права. 
Лише такі висновки незалежного 
міжнародного механізму зможуть 
задовольнити вимоги ефективного 
контролю та поводження з при-
ватними особами як з агентами 

держави. Це зумовлено тим, що в 
більшості звітів щодо технічної 
атрибуції наявні докази викори-
стання державної інфраструк-
тури, а також взаємодії хакерів 
та хакерських груп з державними 
органами.

У статті також розглянуті 
запропоновані моделі цього міжна-
родного механізму. З одного боку, 
пропонується такий міжнародний 
механізм, який би здійснював тех-
нічну атрибуцію на підставі взає-
модії державних та недержавних 
акторів, з іншого боку, приватний 
сектор пропонує створити меха-
нізм, який би передбачав виключно 
консультації та отримання інфор-
мації від держав. Тому виключаєть-
ся членство держав, а інформація, 
яка надана ними, не буде обов’язко-
вою для врахування у випадку сум-
нівів щодо достовірності даних. Ця 
пропозиція зумовлена тим, що, на 
думку приватного сектору, держа-
ви спробують втрутитися в процес 
технічної атрибуції через свої полі-
тичні мотиви або намагатимуться 
досягти рішення щодо відсіювання 
розслідування кібератаки, до якої 
вони або їхні союзники причетні.

Автор доходить висновку про 
доцільність створення міжнарод-
ного механізму, який не передбачає 
повне виключення представників 
держави. Це пояснюється тим, що 
не лише технічні, а й політичні 
індикатори повинні бути враховані. 
Такий підхід знаходить підтрим-
ку серед усіх зацікавлених сторін 
через те, що технічні дані можуть 
бути скомпрометовані. Крім того, 
в розпорядженні державних аген-
тів зазвичай знаходиться важлива 
інформація щодо конкретної кібе-
ратаки та контексту, в якому 
вона була здійснена. Не менш важ-
ливо й те, що міжнародна спільно-
та навряд чи погодиться на ство-
рення міжнародного механізму з 
представників приватного сек-
тору, висновки якого потенційно 
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можуть стати доказами у вста-
новленні відповідальності держав. 
Як наслідок, вирішення проблеми зі 
встановленням атрибуції буде від-
кладено на невизначений час.

Ключові слова: атрибуція кібера-
так, відповідальність держав, правова 
атрибуція, технічна атрибуція, міжна-
родний механізм, що відповідальний 
за технічну атрибуцію. 

Muzyka V. The problem of attri-
bution of cyberattacks against 
objects of critical infrastructure 
and ways of its solving

The article examines the problem 
of legal attribution of cyberattacks in 
international law. The main challenge 
associated with this problem is a 
high threshold for invocation of state 
responsibility that is based on the 
effective control test. Therefore, the 
author supports the idea to create an 
independent international mechanism 
responsible for technical attribution 
of cyberattacks. For this purpose, 
International Atomic Energy Agency, 
which deals with technical issues and 
expertise, may be used as a model. 
Technical outcomes thus could solve 
the existing problem of impunity 
for cyberattacks against objects of 
critical infrastructure that plays 
indispensable functions. It is argued 
that technical attribution and its 
outcomes are essential prerequisite for 
legal attribution and the possibility to 
treat private actors as de facto agents 
of state. This is due to the fact that 
most reports on technical attribution 
contain evidence of the use of state 
infrastructure, as well as evidence 
about the nexus between hackers or 
hacker groups and governmental 
agencies.

The article also contains the 
analysis of proposed models of this 
international mechanism. First, 
there is a proposition to create a 
mechanism able to carry out technical 
attribution based on the cooperation 
of state and non-state actors. Second, 

the private sector proposes to create 
a mechanism that would foresee 
only consultations with states and 
information-sharing. Therefore, the 
membership of the states is excluded, 
and the information provided by 
states will not be necessary considered 
in case doubts exists concerning the 
reliability of data. This proposal is 
made due to the fact that, according 
to the private sector, states will try to 
interfere in the process of technical 
attribution in light of their political 
motives or reach a decision to exclude 
a particular situation in which they or 
their allies are involved.

The author concludes that a new 
mechanism should not exclude the 
membership of state representatives. 
The rationale behind this conclusion 
is that not only technical but also 
political indicators must merit 
considerations. And this approach is 
supported by both states and private 
sector, otherwise – there is a high risk 
of technical indicators to be falsified. 
Furthermore, governments are usually 
in possession of important information 
about the specific cyberattack 
committed against its critical 
infrastructure and the context in 
which it was carried out. There is also 
a low probability that international 
community will agree to create an 
international mechanism consisting 
of representatives of private sector, 
whose conclusions could potentially 
be used in the process of establishing 
state responsibility. Therefore, most 
probably, resolving the attribution 
issue will be delayed.

Key words: attribution of cyberat-
tacks, state responsibility, legal attribu-
tion, technical attribution, international 
mechanism responsible for technical 
attribution.
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ПЕРЕЛЮБ (АДЮЛЬТЕР) ЯК ЗЛОЧИН ПРОТИ СІМ’Ї

Шлюб і сім’я без перебільшення 
є найважливішими з ціннісних над-
бань в історії людства, а культура 
й форми співжиття є визначальними 
складовими частинами гармонійного 
й стабільного розвитку суспільства. 
З найдавніших часів, коли свобода 
статевих відносин була майже без-
межною, на ряду з проявами про-
міскуїтету, гомосексуалізму, інцесту 
тощо зароджувалися ознаки монога-
мії матримоніальних відносин і з’яв-
лялися обмеження щодо перелюбу 
(адюльтеру). Адюльтер – караний про-
ступок, що неминуче тягнув за собою 
покарання, які залежно від формації, 
місця та часу їх застосування були 
різноманітними – від найсуворіших 
до більш-менш гуманних [1, с. 282]. 
В епоху постмодерну з характерним 
збільшенням плюралізму в суспільстві 
й загостренням багатоманітності розу-
міння моральності вкрай важливо при-
діляти увагу фундаментальним і систе-
моутворювальним інститутам, щоб не 
допустити їх руйнації та забезпечити 
перспективи сталого суспільного роз-
витку. До таких базових інститутів 
із давніх часів належить сім’я, одним 
із руйнівних чинників якої є перелюб 
(адюльтер, подружня зрада). Перелюб 
призводить до безповоротної руйнації 
взаємостосунків і є причиною та моти-
вом багатьох злочинів. Слід заува-
жити, що чинне кримінальне зако-
нодавство України не містить складу 
відповідного злочину, а латентність 
зазначеного діяння та відсутність офі-
ційної статистики унеможливлюють 
оцінити нині дійсні масштаби наявної 
проблеми.

Загалом дослідження подружньої 
зради має багатоаспектний характер 
і відзначається плюралізмом підходів 
і думок. У науковій літературі зазна-
чене діяння розглядається в рамках 
вивчення злочинів проти моральності 
[2, с. 107]. Історичні пам’ятки права 
свідчать про інтерпретацію пере-
любу в контексті злочинів проти сім’ї 
та неповнолітніх. У значній кількості 
країн заміжня жінка розглядалася як 
власність чоловіка й відповідно пере-
любство було частково замахом на 
право власності й право на розмно-
ження. Окремі експерти сучасності 
відносять перелюб до однієї з форм 
домашнього насильства [3]. Суспільна 
думка щодо морально-етичної оцінки 
подружньої зради також не єдина 
й та характеризується полярністю 
поглядів щодо необхідності встанов-
лення кримінальної заборони за її 
вчинення.

Постановка завдання. Врахову-
ючи зазначене, вбачається за необ-
хідне приділити увагу проблемним 
питанням криміналізації перелюбу 
(подружньої зради). Метою статті 
є виявлення історичних закономірнос-
тей криміналізації та декриміналізації 
такого діяння, як перелюб, у кримі-
нальному праві України. Для досяг-
нення поставленої мети були визна-
чені такі завдання: встановити, коли 
вперше у вітчизняному криміналь-
ному праві були передбачені правові 
санкції за перелюб; виявити хроноло-
гічну послідовність динаміки санкцій 
за зазначений злочин; встановити 
кореляції виявленого із сучасністю, 
обґрунтувати вплив подружньої зради 
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на сімейні відносини й запропонувати 
відповідний механізм їх охорони від 
зазначеного суспільно-небезпечного 
діяння.

Дослідженням питань криміналь-
ної відповідальності за перелюб при-
діляли увагу такі науковці минулого 
й сучасності, вітчизняні й зарубіжні 
вчені, як Ю. Аверкіна, Ж. Батай, 
Є. Беляєва, І. Бентам, Ч. Беккаріа, 
С. Бородіна, І. Галяутдін, Б. Гульбан, 
К. Джета, О. Зазимко, К. Леві-Стросс, 
О. Старко, Ш. Летурно, Г. Маль-
цев, Б. Малиновський, Дж. Мердок, 
Е. Побєгайло, К. Раєн, О. Сосновс-
кий, Я. Талалаж, І. Філановський, 
А. Шевчук, Д. Шестаков, Ю. Щерба-
тих та інші.

Виклад основного матеріалу. 
Вивчення специфіки шлюбно-сімейних 
відносин дає можливість зрозуміти не 
лише суспільні, культурні, моральні 
цінності минулого, але й деякі законо-
мірності сьогодення. На гендерні вза-
ємини, сексуальну поведінку чинять 
вплив традиції національної культури, 
субкультурні фактори, релігія. У всі 
історичні епохи кожен із наявних кла-
сів мав свої власні гендерні інтереси. 
З цієї різноманітності інтересів завжди 
випливала різноманітність статевих 
стосунків, моральних поглядів і посту-
латів [4, с. 131].

Історично в багатьох культурах 
світу перелюб жорстоко карався, аж 
до страти [5].

Перші згадки щодо охорони шлюб-
но-сімейних відносин і покарання 
за перелюб містяться в найдавні-
ших пам’ятках права. Більшість вче-
них-правознавців сходяться в думках 
про те, що першим джерелом права 
є Старий Заповіт. Як найдавніше релі-
гійне джерело, Старий Заповіт, що 
складається з 5 книг (Буття, Вихід, 
Левіт, Числа, Повторення закону), 
містить у собі Закон Мойсея (Десять 
Заповідей або Десятислів’я, Декалог), 
який і став основою сучасної кримі-
нальної галузі. Так, за старозавітним 
законодавством, ґрунтуючись на запо-
віді «Не чини перелюбу» (Вих. 20:14), 

Закон накладав обмеження на всі 
види статевого зв’язку, крім закон-
ного (подружнього): «А коли хто 
підмовить дівчину, яка не заручена, 
й ляже з нею, то нехай дасть їй віно, 
й візьме її собі за жінку» (Вих. 22:15). 
За статевий зв’язок із заміжньою жін-
кою та зґвалтування призначалася 
найвища міра покарання – побиття 
камінням. Натомість за статеві зно-
сини з рабинею, хоча й обрученою, 
смертна кара не призначалася (Лев. 
19:20) [6, с. 59, 65].

Смертна кара дружинам за 
подружню зраду передбачалася 
Законами Ману в Стародавній Індії 
та законами Стародавнього Єгипту, 
Афін [7, с. 59, 65].

Засудження дружини до страти через 
удушення за перелюбство й подружню 
зраду передбачалося також за Законами 
Хамурапі [8, с. 59, 65].

Найсуворішому покаранню 
у вигляді смертної кари за перелюб 
піддавали й за законами Римської 
республіки. Ці злочини були в очах 
римлян досить тяжкими. Так, якщо 
чоловік застав дружину на місці зло-
чину, то міг її вбити незалежно від 
того, чи був укладений шлюб cum 
manu чи sine manu [9, с. 136–142].

У багатьох юрисдикціях країн тре-
тього світу адюльтер, як і позашлюбне 
статеве життя (перелюб), досі пере-
слідується законом. Там, де вони здій-
снюються, жінки караються набагато 
суворіше, ніж чоловіки, аж до заби-
вання камінням. У деяких країнах світу 
випадками адюльтеру й перелюбства 
називають і ті випадки, коли жінку 
було зґвалтовано. Так, наприклад, від-
бувається в Нігерії та Пакистані.

Подружню зраду нині заборонено 
шаріатом та ісламом, із цієї причини 
вона входить до переліку криміналь-
них злочинів в Ірані, Саудівській Ара-
вії, Афганістані, Бангладеш і Сомалі. 
Цікаво, що перелюб є злочином 
у 21 американському штаті. У Бру-
неї подружня зрада й нині карається 
смертною карою. Лише три роки тому 
покарання за перелюб скасували 
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в Південній Кореї [10] та нещодавно 
Конституційний суд Тайваню визнав, 
що подружня зрада не може вважа-
тися кримінальним злочином, скасу-
вавши статтю, що передбачала пока-
рання за подружню зраду у вигляді 
до одного року позбавлення волі [11].

Урядом В’єтнаму ж, навпаки, 
майже десятиліття потому за адюль-
тер було запроваджено систему штра-
фів, а якщо такі стосунки спричинили 
«серйозні наслідки», то невірних 
чоловіка або дружина підлягають кри-
мінальній відповідальності [12].

Історія мала й період, коли за 
подружню зраду покарання було міні-
мальним із відлученням від церкви, 
кари голодом, висміюванням тощо 
[13, с. 128].

Дослідження генези становлення 
кримінальної відповідальності за 
перелюб у пам’ятках права, які діяли 
раніше на території сучасної України, 
свідчить, що позашлюбні сексуальні 
стосунки раніше визнавалися за зло-
чин, виключно підсудний церковному 
суду [14, с. 107]. З запровадженням 
християнства в Київській Русі почався 
відчутний вплив клерикального соціа- 
льного контролю: церква керувала 
суспільством не меншою, а нерідко 
більшою мірою, ніж державна влада 
й місцеве самоврядування. Статут 
князя Ярослава Володимировича 
був відбиттям спроб церкви позбу-
тися пережитків язичництва в сімей-
но-шлюбній сфері відносин.

Довгий час ці злочини були виключ-
ною юрисдикцією церкви й не були 
представлені у світському праві аж до 
1588 р. на Правобережній Україні й аж 
до 1669 р. на Лівобережній Україні.

Уперше кримінально-правова охо-
рона моральності у Великому князівстві 
Литовському виникає в Литовському 
статуті 1588 р., у розділі чотирнад-
цятому, котрий називався «Про зло-
дійство всякого стану», де перед- 
бачалися три норми (артикули 29,  
30, 31). Нормами передбачалися дуже 
суворі санкції за зваблення чужої 
дружини, водночас каралася й сама 

жінка, за подружню зраду (чужолоз-
тво) й за звідництво. Вважається, що 
поява цих норм була результатом 
зміцнення світської влади, оскільки 
раніше покарання за означені діяння 
знаходилися цілком у межах церков-
ної влади [15, с. 345−346, с. 520−521].

Наступною правовою пам’яткою, 
в якій містилися санкції за злочини 
проти моральності, був Артикул Вій-
ськовий від 30 березня 1716 р., який 
містив переважно норми криміналь-
ного права. У главі XX цього Арти-
кулу, яка називалася «Про содомський 
гріх, про насилля та блуд» передбача-
лася низка статей, в яких йшлося про 
злочини проти моральності. У цей же 
період з’являються «Права, за якими 
судиться малоросійський народ» 
1743 р. За високою юридичною тех-
нікою «Права…» є однією з найцін-
ніших пам’яток української правової 
культури XVIII ст. Хоча Кодекс і не 
набув офіційної чинності, п’ятнадця-
тирічна праця українських правників 
мала позитивний вплив на подальший 
розвиток українського правознавства. 
У цьому Кодексі передбачалися зло-
чини, спрямовані проти моральності. 
Ці злочини каралися смертю через 
утинання голови, биттям публічно 
різками або канчуками, арештом 
і грошовою покутою, утинанням носа 
або вуха, биттям різками в стовпа 
публічно або вигнанням із міста 
(так само як і в Литовському статуті 
1588 р.) [16, с. 682−695, с. 164−166].

Крім того, XVIII ст. на українських 
землях позначилося ще й особливос-
тями козацької кримінально-звичаєвої 
юстиції. Не були виключенням і зло-
чини, які можна було на той час вва-
жати злочинами проти моральності. 
Санкції за ці злочини були традиційно 
суворими. За перелюбство, содом-
ський гріх передбачалося тілесне 
покарання. Винних били киями (дубо-
вими палками) або батогами.

Джерелами кримінального права 
в Україні на початку XIX століття 
були третій Статут і норми магде-
бурзького права, а з 1840 року –  
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15-й том Зводу Законів Російської 
імперії та прийняте в 1845 році «Уло- 
жение о наказаниях уголовных 
и исправительных» [17, с. 254]. Саме 
під час підготовки «Уложения о нака-
заниях уголовных и исправительных» 
отримали розвиток норми, спрямовані 
на захист сім’ї та неповнолітніх, і було 
визнано доречним присвятити вказа-
ним діянням окремий розділ «О пре-
ступлениях против прав семейных», 
який містив у собі декілька глав. Так, 
до першої глави Уложення – «О пре-
ступлениях против союза брачного» – 
було, зокрема, включено статтю, що 
передбачала відповідальність за 
подружню зраду [18].

Суворі покарання та розправа над 
порушниками за перелюб також регу-
лювалися Магдебурзьким правом, 
яке, зокрема, дозволяло чинити само-
суд чоловікам, якщо вони застали дру-
жину з іншим чоловіком – в такому 
випадку цього чоловіка можна було 
поранити чи навіть вбити [19].

Друга половина XIX ст. у Росій-
ській імперії характеризується порів-
няно не суворими санкціями за ці 
злочини, натомість водночас кримі-
нальне законодавство Австро-Угор-
щини демонструвало суворіше став-
лення до означених злочинів із боку 
виду й розміру санкцій.

Радянське кримінальне законодав-
ство взагалі відмовилося від криміна-
лізації досліджуваного діяння та не 
виділяло самостійного розділу в Осо-
бливій частині Кримінального кодексу 
Української РСР, що зумовлювалося 
вимогами суспільно-політичного ладу 
тих часів і поширенням атеїстичної іде-
ології марксизму. Відповідні тенденції 
збереглися і під час прийняття чинного 
кримінального законодавства України.

Отже, історіографія питання свід-
чить про постійну увагу до проблем 
перелюбу від найдавніших часів і до 
сучасності.

Зважаючи на відсутність в наці-
ональному законодавстві України 
кримінально-правової заборони щодо 
перелюбу й враховуючи відносну 

поширеність серед злочинів подруж-
ніх вбивств, важливим представля-
ється питання визначення подруж-
ньої зради як мотиву й детермінанти 
їхнього вчинення.

Також проблемним питанням виді-
ляють кваліфікацію вбивств через 
ревнощі, які вчинені в стані сильного 
душевного хвилювання. Зокрема, 
складно визначити факт зради як 
тяжку образу, що лежить в основі 
виникнення фізіологічного афекту.

Так, деякі вчені розглядають факт 
подружньої зради в усіх без винятку 
випадках як тяжку образу. Напри-
клад, Є. Побєгайло також підтримує 
цю думку, адже саме так зрада сприй-
мається більшістю людей [20, с. 130].

Інші вчені дотримуються супро-
тивної думки, зокрема А. Піонтков-
ський зазначає, що зраду одного 
з подружжя судова практика не вва-
жає тяжкою образою. Вбивство за 
такої умови слід вважати кваліфіко-
ваним [21, с. 22].

Зрада одного з подружжя не є при-
ниженням честі й гідності іншого, 
тому не може розглядатись як образа, 
вважають М. Загородніков, В. Бєляєв 
і М. Свідлов [22, с. 142; 23, с. 47].

С. Бородін зазначає, що відповісти 
на запитання про визнання образи 
тяжкою в разі порушення подруж-
ньої вірності в присутності одного 
з подружжя заздалегідь для усіх 
випадків неможливо [24, с. 106].

На думку О. Старко, не завжди 
подружня зрада або зрада закоха-
них грубо принижує честь і гідність 
особи, яку зрадили, чи характеризу-
ється виключним цинізмом. У біль-
шості випадків, зраджуючи, особа не 
має переважного прагнення глибоко 
принизити свого партнера, його честь 
і гідність. Тяжкої образи невірність 
набуває тоді, коли зрада, напри-
клад, систематична, демонстративна, 
супроводжується цинічними діями 
тощо [25, с. 499].

Проблемне й розмежування 
вбивств із мотивів помсти й вбивств 
із мотивів ревнощів.
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Так, помстою є дії, що спричиня-
ють шкоду, мета яких – покарати 
особу чи декількох осіб у відповідь на 
справжню або уявну образу, неспра-
ведливість, насильство й таке інше, 
вчинені раніше.

Природа ревнощів як мотиву зло-
чину подібна природі перешкоджання 
догляду партнера й має у своїй основі 
незадоволену потребу у володінні 
конкретною людиною, чоловіком або 
дружиною.

У науковій літературі зустріча-
ється така думка, що мотив помсти 
поглинає мотив ревнощів. Однак це 
не завжди так, оскільки не в кож-
ному випадку ревнощі є приводом 
для виникнення помсти. Мета помсти 
виникає дещо пізніше в результаті 
зробленої людиною «внутрішньої 
роботи» й прийняття рішення про 
засоби, за допомогою яких можна 
буде розв’язати таку конфліктну ситу-
ацію. Таким чином, ревнощі є моти-
вом невпевненості в монопольному 
володінні людиною, а помста є метою 
покарання за таку неприпустиму, на 
думку злочинця, поведінку. 

Отже, мотив у подружніх злочинах 
є визначальним і характеризується 
наявністю міжособистісного зв’язку. 
Виникнення в одного з подружжя 
спонукання до вчинення злочину 
щодо іншого в більшості випадків 
є результатом складного процесу 
сімейного спілкування, негативні сто-
рони якого, проходячи через психіку 
певним чином, відбиваються в ній 
у вигляді мотиву суспільно небезпеч-
ного діяння. В умовах подружнього 
конфлікту, що передує злочину, 
мотивування залежить від складності 
й суперечливості міжособистісних 
відносин суб’єкта та їх фіксації в його 
поведінці [26, c. 101].

Дискурс щодо криміналізації пере-
любу в умовах сьогодення набуває 
все більшої актуальності. В аспекті 
зумовленості кримінально-правової 
заборони перелюбу слушною пред-
ставляється позиція О. Коробєєва 
стосовно того, що незахищеність 

певних суспільних відносин кримі-
нально-правовими засобами на тлі 
заподіяної реальної їм шкоди нерідко 
спонукає людину до пошуку не 
передбачених законом альтернатив. 
Водночас наявна так звана криміна-
лізаційна надмірність – перенасиче-
ність законодавства кримінально пра-
вовими заборонами, потреба в яких 
уже відпала або не існувала зовсім. 
З огляду на це, під час криміналіза-
ції та декриміналізації діянь необхідне 
глибоке й всебічне вивчення соціаль-
них реалій та їх адекватне відбиття 
в кримінальних законах [27, с. 8]. 

Враховуючи зазначене й зважаючи 
на збільшення злочинів, детермінова-
них перелюбом, слід зауважити, що 
перелюб потребує криміналізації як 
суспільно небезпечне й деструктивне 
явище. Умовами встановлення кри-
мінальної заборони є настання сус-
пільно небезпечних наслідків і підви-
щений ступінь суспільної небезпеки 
у зв’язку з тим, що детермінує низку 
похідних злочинів у сімейній сфері, 
спричиняючи підвищену небезпеку 
відповідним суспільним відносинам.

Висновки. Отже, дослідження 
свідчить, що в різні історичні періоди 
приділялася увага й вводилися обме-
ження щодо заборони перелюбу. Від-
повідні норми містилися у всіх пам’ят-
ках права минулих літ. Тривалий 
час через різні об’єктивні й суб’єк-
тивні причини шлюбно-сімейні від-
носини довго залишалися поза фахо-
вими інтересами дослідників. Проте 
вивчення специфіки шлюбно-сімейних 
відносин дає можливість зрозуміти не 
лише суспільні, культурні, моральні 
цінності минулого, але й деякі зако-
номірності сьогодення. За весь період 
охоплення дослідженням спостері-
гається диференціація покарань за 
перелюб від суворих смертних кар до 
помірних грошових стягнень. Дослі-
дження правових пам’яток дає мож-
ливість зробити висновок, що з X по 
XX століття вплив церкви на злочин-
ність і караність діянь проти сім’ї був 
безпрецедентний. Згодом на питання 
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декриміналізації багатьох злочинів 
проти сім’ї та моральності, в тому 
числі й подружню зраду, вплинули 
процеси секуляризації, які були про-
диктовані змінами суспільно-політич-
ного устрою на початку XX століття.

Слід зазначити, що в більшо-
сті випадків ознаки перелюбу не 
беруть до уваги й не враховують під 
час здійснення кримінально-правої 
оцінки обставин справи, залишаючи 
за межами складів, що призводить до 
невірної кваліфікації та неналежної 
охорони відповідних суспільних від-
носин.

Сьогодення потребує перегляду 
підходів до розв’язання проблем, 
пов’язаних зі злочинним впливом на 
основи суспільного устрою та базові 
сімейні цінності, саме тому вважа-
ється необхідним повернутися до 
питання встановлення кримінальної 
заборони на вчинення перелюбу, 
криміналізувавши подружню зраду, 
й на основі родового об’єкта виділити 
окремий розділ в Особливій частині 
кримінального права «Злочини проти 
сім’ї» та включити до нього склад зло-
чину «подружня зрада».

У статті досліджено питан-
ня кримінальної відповідальності 
за перелюб (адюльтер). Приді-
лено увагу історичним аспектам 
і вивчено наявний міжнародний 
досвід правового регулювання та 
охорони відповідних суспільних від-
носин. Для виявлення історичних 
закономірностей криміналізації 
та декриміналізації такого діян-
ня, як перелюб, в кримінальному 
праві України були визначені такі 
завдання: встановити, коли впер-
ше у вітчизняному кримінально-
му праві були передбачені правові 
санкції за перелюб; виявити хро-
нологічну послідовність динамі-
ки санкцій за зазначений злочин; 
встановити кореляції виявленого 
із сучасністю, обґрунтувати вплив 
подружньої зради на сімейні відно-
сини й запропонувати відповідний 

механізм їхньої охорони від зазна-
ченого суспільно-небезпечного діян-
ня. Встановлено, що покарання за 
перелюб уже зустрічається в Ста-
рому Заповіті, який відносять до 
першоджерел найдавніших пам’я-
ток права. Зазначено, що перелюб, 
як правило, лежить в основі бага-
тьох злочинів, зокрема подружніх 
вбивств і вбивств, мотивом до 
яких є ревнощі. Обґрунтовано, що 
подружня зрада спричиняє руйнів-
ну шкоду сімейним відносинам, які є 
надважливими для сталого розвит-
ку суспільства й мають належним 
чином охоронятися з боку держа-
ви, а тому відповідні суспільно-не-
безпечні посягання потребують 
криміналізації. Наголошено, що 
кримінально караним перелюб має 
бути в разі настання суспільно-не-
безпечних наслідків, таких, як, 
наприклад, самогубство члена сім’ї 
(дружини, чоловіка, сина, доньки 
тощо) або ж у разі втрати вагіт-
ності тощо. За ознаками родового 
об’єкта, що лежить в основі охо-
ронюваних суспільних відносин, 
вбачається, що зазначений злочин 
слід розмістити в окремому роз-
ділі Кримінального кодексу Украї-
ни «Злочини проти сім’ї». Видовим 
об’єктом подружньої зради висту-
пають нематеріальні сімейні від-
носини. Суб’єктом перелюбу може 
бути як загальний, так і спеціаль-
ний суб’єкт.

Ключові слова: перелюб, адюль-
тер, подружня зрада, злочини проти 
сім’ї, ревнощі як мотив, подружні 
вбивства.

Sikan O. Fornication (adultery) 
as a crime against family

The article examines the issue 
of criminal liability for adultery 
(adultery). Attention is paid 
to historical aspects and the 
existing international experience 
of legal regulation and protection 
of relevant public relations is 
studied. To identify the historical 
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patterns of criminalization and 
decriminalization of such an act 
as adultery in the criminal law of 
Ukraine, the following tasks were 
identified: to establish when for the 
first time in domestic criminal law 
provided legal sanctions for adultery; 
identify the chronological sequence 
of the dynamics of sanctions for 
this crime; to establish correlations 
of the revealed with the present, to 
substantiate influence of marital 
infidelity on family relations and to 
offer the corresponding mechanism of 
their protection against the specified 
socially – dangerous act. It is 
established that the punishment for 
adultery is already found in the Old 
Testament, which is considered to be 
one of the oldest sources of ancient 
monuments of law. It is noted that 
adultery, as a rule, is the basis of many 
crimes, in particular, marital murder 
and murder motivated by jealousy. 
It is substantiated that adultery 
causes destructive damage to family 
relations, which are crucial for the 
sustainable development of society 
and should be properly protected by 
the state, and therefore the relevant 
socially dangerous encroachments 
need to be criminalized. It is 
emphasized that adultery should be 
criminally punishable in the event 
of socially dangerous consequences, 
such as the suicide of a family member 
(wife, husband, son, daughter, etc.) 
or in the event of loss of pregnancy, 
etc. According to the features of the 
generic object, which is the basis of 
protected public relations, it is seen 
that this crime should be placed in 
a separate section of the Criminal 
Code of Ukraine “Crimes against 
the family”. Intangible family 
relationships are a specific object 
of adultery. The subject of adultery 
can be both a general and a special 
subject.

Key words: adultery, crimes 
against the family, jealousy as a mo-
tive, marital murder.
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«ІНФОРМАЦІЯ» ТА «ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ» 
ЯК ОБ’ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН 

У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Сутність і характер суспільних 
відносин, що виникають між різними 
суб’єктами в інформаційній сфері, 
багато в чому зумовлюється особли-
востями та юридичними властивос-
тями інформації – основного об’єкта, 
з приводу якого і виникають такі від-
носини [1]. Оскільки правовідносини, 
в тому числі й у сфері інформаційних 
комунікацій, є результатом урегулю-
вання суспільних відносин за допо-
могою певної сукупності правових 
норм, то дослідження цих відносин 
одночасно означає і виокремлення 
їхнього основного об’єкта – інфор-
мації.

Поняття «інформація» походить 
від лат. іnformatio, що означає відо-
мості, роз’яснення, поінформованість, 
ознайомлення, та відноситься до 
фундаментальних понять, які лежать 
в основі розуміння світу (час, про-
стір, матерія, енергія і т.д.). Перші 
згадки про дане поняття сягають ще 
античної філософії [2].

Тлумачний словник С.І. Ожегова 
надає поняття категорії «інформація» 
у двох значеннях:

1) відомості про навколишній світ 
та процеси, які в ньому відбуваються, 
що сприймаються людиною чи спеці-
альним пристроєм;

2) відомості про стан справ або 
чогось іншого [3].

Сучасний словник української 
мови визначає категорію «інформа-
ція» як відомості про якійсь події, 
чиюсь діяльність тощо; повідомлення 
про щось [4].

За сучасних умов поняття інфор-
мації – одне з основних для науки 
і культури, й тому інтерес до нього 
залишається незмінно високим із дру-
гої половини XX століття, коли воно 
міцно увійшло в загальнотеоретичний 
ужиток. Велика кількість підходів до 
визначення поняття інформації, що 
існує в даний час, безперечно, гово-
рить про те, що природничо-наукові 
галузі знання в цьому питанні досі 
перебувають у стані пошуку.

Поняття «інформації» досліджу-
вало багато вчених у різних галузях 
науки. Так, дослідженням даного 
поняття займались такі видатні світові 
вчені, як Н. Вінер, К. Шенон, В. Вер-
надський, Е. Тофлер, А. Хорі та інші. 
Вивченню загальних положень інфор-
маційних відносин також присвячено 
праці зарубіжних та вітчизняних 
дослідників, серед яких І. Арістова, 
К. Бєляков, Б. Кормич, О. Коха-
новська, О. Ляшенко, А. Марущак, 
Г. Почепцов, О. Синєокий, В. Цим-
балюк, М. Швець та інші. Сучасні 
правові відносини щодо інформації 
є предметом регулювання нормами 
конституційного, кримінального, адмі-
ністративного, трудового, цивільного 
права, кожні з яких мають свої осо-
бливості.

Незважаючи на великий науковий 
доробок учених, концепція інформа-
ції недостатньо повно розглядається 
у сфері інформаційних комунікацій. 
Існує багато напрацювань у теорії 
інформації, в кібернетиці, інформа-
тиці, проте в них відсутній розгляд 
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даного поняття саме в контексті 
інформаційних комунікацій. Тому 
основним завданням статті є аналіз 
та визначення понять «інформація» 
та «правова інформація», а також 
їхніх властивостей і характеристик 
саме в аспекті інформаційних кому- 
нікацій.

До початку промислової революції 
визначення суті інформації залиша-
лось переважно прерогативою філосо-
фів. Нині даний термін розглядається 
в багатьох галузях знань: у систе-
мології, фізиці, математиці, в теорії 
управління, юриспруденції.

З часом термін «інформація» як 
філософська категорія поступово 
набуває економічного, політичного, 
юридичного значення. Зауважимо, 
що термін «інформація» до недавнього 
часу взагалі не використовувався 
у сфері суспільних відносин, які регу-
люються нормами права. Інформація 
залучалась до сфери суспільних від-
носин як об’єкт, але лише та частина 
відокремленої інформації, яка має 
певну цінність для досягнення кон-
кретних цілей, задоволення інтересів 
і потреб.

Самостійне значення поняття 
«інформації» тісно пов’язане з пер-
спективою розвитку ринку інформа-
ційних та телекомунікаційних техно-
логій – побудовою «інформаційного 
суспільства».

Відповідно, включення в правову 
термінологію поняття «інформації», 
а також інтенсивний розвиток від-
повідної галузі, «інформаційного 
права», безпосередньо залежить від 
прийняття ідеології «інформаційного 
суспільства», яка ставить перед пра-
вовою системою конкретної держави 
завдання створення найбільш спри-
ятливих з точки зору законодавства 
умов для його формування, адже 
право невіддільне від загальносоціаль-
них процесів і з необхідністю реагує 
на зміни, що відбуваються в реаліях 
сучасного життя суспільства. Важ-
ливе суспільне значення інформа-
ційної сфери зумовлює той факт, що 

кожна галузь права, в межах свого 
предмету і методології, досліджує 
інформацію та інформаційні особли-
вості відповідних державно-правових 
явищ.

В умовах глобалізації інформа-
ція проявляє себе як «цінність», 
що впливає на правовий статус 
учасників цивільно-правових від-
носин – фізичних осіб, юридичних 
осіб і держави – та економічний 
розвиток усього суспільства. Універ-
сальність інформації, її властивість 
пронизувати всі сфери суспільного 
життя призвели до виникнення вели-
кої кількості інформаційних об’єк-
тів (програми, бази даних, засоби 
індивідуалізації, безготівкові гроші, 
сайти, коди доступу та ін.), з приводу 
яких виникають, змінюються і при-
пиняються цивільні правовідносини. 
Інформаційна природа таких об’єктів 
впливає на їхній правовий режим, 
зміст і структуру, яку слід ретельно 
вивчити.

Вважається, що в системі суспіль-
них відносин інформація може висту-
пати як продукт, предмет, що має 
попит на ринку, вартісну оцінку 
і властивість товару у формі немате-
ріальних активів. У даному випадку 
інформація у формі інформаційного 
продукту або інформаційних послуг 
виступає об’єктом майнових цивіль-
них прав, змістом яких можуть бути 
дві правомочності: користування 
і розпорядження. При цьому перше 
полягає в можливості вчиняти будь-
які можливі і не заборонені законом 
або договором дії з інформацією та на 
її основі, а друге – передавати інфор-
мацію в будь-якій формі будь-якій 
третій особі, як за плату, так і безо-
платно [5].

Джерелами визначення категорії 
«інформація» є Конституція України,  
інші законодавчі й підзаконні нор-
мативні правові акти, міжнародні 
договори та угоди, принципи міжна-
родного права, повідомлення засобів 
масової інформації, публічні виступи, 
інші джерела інформації з правових 
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питань, що є передумовою багатьох 
юридичних фактів.

Чинне законодавство України закрі-
плює визначення «інформації» в нор-
мативно-правових актах, и це є пози-
тивним для правового регулювання 
інформаційних відносин у суспільстві. 
Конституція України (ст. 32) закрі-
плює положення про те, що «кожен 
має право вільно збирати, зберігати, 
використовувати й поширювати інфор-
мацію усно, письмово або в інший спо-
сіб – на свій вибір» [6].

Саме визначення «інформації» 
закріплено статтею 1 Закону України 
«Про інформацію» 1992 р., під якою 
законодавець розуміє «будь-які відо-
мості та/або дані, які можуть бути 
збережені на матеріальних носіях або 
відображені в електронному вигляді» 
[7]. Закон визначає, що право на 
інформацію забезпечується шляхом:

−	 створення механізму реалізації 
права на інформацію;

−	 створення можливостей для 
вільного доступу до статистичних 
даних, архівних, бібліотечних і музей-
них фондів, інших інформаційних 
банків, баз даних, інформаційних  
ресурсів;

−	 обов’язку суб’єктів владних 
повноважень інформувати громад-
ськість та засоби масової інформа-
ції про свою діяльність і прийняті 
рішення;

−	 обов’язку суб’єктів владних пов- 
новажень визначити спеціальні під-
розділи або відповідальних осіб для 
забезпечення доступу запитувачів до 
інформації; здійснення державного 
і громадського контролю за додержан-
ням законодавства про інформацію;

−	 встановлення відповідально-
сті за порушення законодавства про 
інформацію [7].

О. Харенко звертає увагу на недо-
ліки законодавчої дефініції «інфор-
мація» і вказує на те, що, по-перше, 
акцентується увага на тому, що 
обов’язковою умовою для даних 
та відомостей є можливість їх закрі-
плення на матеріальних носіях або 

відображення даних в електронній 
формі, тобто фіксація на електро-
нному носії з використанням засобів 
обчислювальної техніки і можли-
вістю передачі за допомогою елек-
трозв’язку. Але якщо проаналізувати 
поняття «дані», стане зрозумілим, що 
дані передбачають їх автоматичну 
обробку електронно-обчислюваль-
ними пристроями, а тому є очевид-
ною їхня якість бути відображеними 
в електронній вигляді. По-друге, вра-
ховуючи, що під терміном «інформа-
ція» закріплюються лише «відомості 
та/або дані, які можуть бути збе-
режені на матеріальних носіях або 
відображені в електронному вигляді», 
може ускладнитися його правозасто-
сування в цивільно-правових відноси-
нах, де інформація є нематеріальним 
благом і не зводиться до матеріального 
(фізичного) об’єкта, на якому вона 
зафіксована, або до відображення її 
в електронному вигляді, наприклад, 
у реалізації права на захист честі 
та гідності фізичної особи, а також 
ділової репутації фізичної або юридич-
ної особи. Матеріальний носій необ-
хідний для збереження або передачі 
інформації, а також інформація пере-
дається коливаннями поля, напри-
клад, електромагнітного [8, с. 122].

У статті 1 Закону України «Про 
захист економічної конкуренції» від 
11.01.2001 р. закріплюється, що 
інформація – це відомості в будь-якій 
формі й вигляді та збережені на будь-
яких носіях (у тому числі листування, 
книги, помітки, ілюстрації (карти, діа-
грами, органіграми, малюнки, схеми 
тощо), фотографії, голограми, кіно-, 
відео-, мікрофільми, звукові записи, 
бази даних комп’ютерних систем або 
повне чи часткове відтворення їхніх 
елементів), пояснення осіб та будь-
які інші публічно оголошені чи доку-
ментовані відомості [9].

Більш змістовне поняття інфор-
мації наводилось у Законі України 
«Про внесення змін до Закону Укра-
їни «Про обмеження монополізму 
та недопущення недобросовісної кон-
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куренції у підприємницькій діяльно-
сті» від 1998 р.. У ст. 1 цього Закону 
було надано визначення інформації як 
засобу прояву недобросовісної (несум-
лінної) конкуренції в підприємницькій 
діяльності: «Інформація – відомості 
в будь-якій формі та вигляді, на будь-
яких носіях (у тому числі листування, 
книги, помітки, ілюстрації (карти, діа-
грами, органіграми, малюнки, схеми 
тощо), фотографії, голограми, кіно-, 
відеофільми, мікрофільми, звукові 
записи, бази даних комп’ютерних 
систем або повне чи часткове відтво-
рення їх елементів), пояснення осіб 
та будь-які інші публічно оголошені 
чи документовані відомості» [10].

Неабияке значення категорія 
«інформація» має в цивільному праві 
України. Саме інформація, інформа-
ційні відносини, інформаційні права 
відіграють нині найсуттєвішу роль 
у розвитку цивілістики [11].

Правовий режим окремих видів 
інформації визначається спеціальними 
актами цивільного законодавства, які 
враховують її особливість та визнача-
ють співвідношення публічних і при-
ватних інтересів під час її пошуку, 
збирання, зберігання, переробки, 
поширення й використання в різних 
сферах суспільного життя [12].

Відповідно до ст. 177 Цивільного 
кодексу України об’єктом цивіль-
них прав є інформація, а також інші 
матеріальні й нематеріальні блага. 
Положення щодо оборотоздатності 
об’єктів цивільних прав законода-
вець поширює також на інформацію, 
яка як об’єкт цивільних прав може 
вільно відчужуватись або переходити 
від однієї особи до іншої в порядку 
правонаступництва чи спадкування 
або іншим чином, якщо вона не вилу-
чена із цивільного обороту, не обме-
жена в обороті або не є невід’ємною 
від фізичної чи юридичної особи 
(ст. 178 ЦК України).

Закріплення інформації як 
окремого об’єкта цивільних прав 
у ст. 200 ЦК України і права на інфор-
мацію як одного з найважливіших 

особистих немайнових прав фізич-
ної особи в низці статей Книги дру-
гої ЦК України надало поштовх для 
більш інтенсивного пошуку в цьому 
напрямі. Правовий режим інформації 
відрізняється від правового режиму 
матеріальних благ унаслідок її іде-
ального, нематеріального характеру, 
а також правового режиму особистих 
немайнових благ унаслідок відсутно-
сті зв’язку з особистістю, яка нею 
володіє. Тому інформацію відносять 
до нематеріальних благ, які станов-
лять самостійний об’єкт приватнопра-
вових відносин.

О.М. Касьяненко у своєму дис-
ертаційному дослідженні «Інформа-
ція як цивільно-правова категорія» 
2009 р. підкреслює, що цивільно-пра-
вова сутність феномену інформації 
проявляється у вигляді відображення 
її особливих властивостей у цивіль-
них правовідносинах, до яких авторка 
відносить:

−	 оборотоздатність інформа-
ції, в якій знаходить відображення 
цивільно-правовий принцип свободи 
обороту;

−	 економічно значимий зміст 
інформації як спосіб безпосереднього 
впливу на комерційну цінність матері-
ального об’єкта;

−	 здатність інформації бути кон-
фіденційною як стан цивільно-право-
вого об’єкта;

−	 юридична і фізична невідділь-
ність інформації від її суб’єкта-творця 
(автора, володаря) як найважливіша 
властивість охоронюваних об’єктів 
інтелектуальної діяльності, немате-
ріальних благ і приватної таємниці 
(персональних даних);

−	 здатність інформації відображати 
матеріальні об’єкти цивільного харак-
теру, не змінюючи при цьому їхніх 
товарних властивостей (наприклад, 
у правовідносинах із приводу бездоку-
ментарних цінних паперів, безготівко-
вих грошових коштів, у ході електро-
нних торгів, електронних розрахунків 
банківськими картами і т. п., які 
завойовують все більшу популярність  
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на сучасному високотехнологічному 
ринку);

−	 необхідність фіксації інформації 
на будь-якому носії як умова об’єкти-
вації, яка виступає основним крите-
рієм правової охорони інформаційних 
благ;

−	 необхідність і можливість охо-
рони інформації цивільно-правовими 
нормами [13].

О. Кохановська, виходячи з уза-
гальненого підходу до інформації як 
об’єкту цивільних прав, класифі-
кує інформацію за видом цивільних 
правовідносин, об’єктом яких вона 
виступає: на інформацію як особи-
сте немайнове благо, тобто об’єкт 
немайнових відносин; інформацію як 
результат творчої діяльності, тобто як 
об’єкт виключних прав; інформацію 
як інформаційний продукт, ресурс, 
документ, тобто об’єкт, який може 
бути за певних умов об’єктом май-
нових відносин, товаром або може 
виступати складником таких об’єк-
тів, як цінні папери, майно, послуги  
тощо [14].

О. Кулінич акцентує увагу на 
тому, що інформація як об’єкт цивіль-
них прав відрізняється від матеріаль-
них речей – об’єктів права власності 
своїми специфічними ознаками. На 
думку автора, передусім інформа-
ція є ідеальним компонентом буття 
(нематеріальним благом). Це одна 
з найважливіших її особливостей як 
об’єкту права. Саму по собі інфор-
мацію неможливо відчути, тому 
в більшості випадків вона опосеред-
кує в результаті дій суб’єкта, здійс-
нених під впливом сприйнятої ним 
інформації, або вона стає об’єктом 
права після її фіксації на матеріаль-
ному носії [15].

Як зазначають дослідники, специ-
фіка інформації, яка має своїм зміс-
том знання і забезпечує взаємодію 
суб’єктів не лише інформаційних, 
але й інших правовідносин, та власне 
інформаційна сутність права [16] доз-
воляють вважати інформаційні права 
одночасно як елементом основопо-

ложних та похідних прав людини всіх 
поколінь, так і продуктом останнього 
(четвертого або п’ятого) покоління 
еволюційного розвитку прав людини. 
Інформаційні права і свободи вико-
ристовуються людиною у всіх сферах 
її життя, на різних етапах, що під-
креслює їхню виняткову значущість. 
Дійсно, як зазначає І. Діордіца, нині 
будь-які суспільні відносини прояв-
ляються через інформацію, інформа-
ційну сферу, тому можна стверджу-
вати, що інформаційні права і свободи 
є в будь-якій сфері життєдіяльності 
суспільства [17].

Як зазначає О.В. Кохановська, до 
об’єктів інформаційного права нале-
жать: інформація як немайнове благо; 
відкрита інформація та інформація 
з обмеженим доступом (зокрема, 
всі види таємниць); інформаційні 
продукти (ресурси), документи 
тощо в різних сферах інформацій-
ної діяльності; інформаційні системи 
(мережі, зокрема Інтернет); об’єкти 
права інтелектуальної власності, які 
не мають кваліфікуючих ознак і не 
визнані такими у встановленому зако-
ном порядку; відкриття; інформація, 
яка набуває юридичного значення 
в момент і за умови фіксації її впливу 
на людину [18].

Інформація як об’єкт цивільного 
права розглядається у таких проявах: 
як особисте немайнове благо в комп-
лексі благ, наведених у ст. 201 та Книзі 
другій ЦК України, право на яке закрі-
плено в цивільному законодавстві; як 
результат інтелектуальної діяльності, 
тобто як об’єкт виключних прав, уре-
гульованих у ст. 199 ЦК України; як 
інформаційний продукт, ресурс, доку-
мент, тобто об’єкт, який може бути 
інформаційним товаром і предметом 
будь-яких правочинів, з урахуванням 
особливостей та специфіки його як 
особливого об’єкта [19].

Слід розрізняти використання 
поняття «інформації» в його загаль-
новживаному сенсі та використання 
як центрального поняття у правовому 
регулюванні конкретних суспіль-
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них відносин, безпосередньо пов’я-
заних з інформаційними процесами 
в суспільстві.

До початку 1970-х рр. минулого 
століття в юриспруденції поняття 
«правова інформація» практично не 
використовувалося. Перші дефіні-
ції правової інформації в науковий 
обіг вводяться у працях А. Венге-
рова, Ю. Кудрявцева, О. Шебанова 
та інших дослідників у 70–80 роках 
ХХ століття. Автори переважно під-
креслюють нормативний зміст право-
вої інформації [20], розуміють під нею 
сукупність відомостей про право, про 
процеси та явища, які пов’язані з пра-
вом [21]. Досліджуючи зміст і цілі 
правової інформації щодо проблеми 
розвитку механізмів правового регу-
лювання, О. Шебанов підрозділив її 
на два види: офіційну й неофіційну. 
До офіційної правової інформації він 
відносить зведення і дані про право 
чи законодавство в широкому розу-
мінні цього поняття, тобто про всі 
діючи в суспільстві нормативні юри-
дичні акти, про нормативні акти, які 
вже припинили дію, тощо. Як дже-
рела цього виду інформації розгля-
даються Закони, Укази, різні норма-
тивні акти місцевих органів державної 
влади і державного самоврядування, 
центральних органів та громадських 
організацій та ін. Як неофіційна пра-
вова інформація розглядаються всі 
відомості та дані про право і пов’я-
зані з ним явища, що знаходяться 
в різноманітних матеріалах і одер-
жуються від підприємств, установ, 
громадських організацій, громадян 
та з інших недержавних джерел. 
Це, зокрема, відомості, що містяться 
в юридичних монографіях, підручни-
ках, статтях, довідниках, доповідях, 
оглядах та інших джерелах, які не 
є офіційними виданнями [22].

Відповідно до ст. 17 Закону Укра-
їни «Про правову інформацію» зако-
нодавець трактує правову інформацію 
як будь-які відомості про право, його 
систему, джерела, реалізацію, юри-
дичні факти, правовідносини, право-

порядок, правопорушення і боротьбу 
з ними та їх профілактику тощо.

Правова інформація має офіційний 
і документальний характер, для неї 
характерна системність. Існуючі нау-
кові підходи до визначення правової 
інформації різноманітні в залежності 
від авторського розуміння даної кате-
горії зарубіжними й вітчизняними 
вченими і фахівцями.

Аналіз наукових робіт дозволяє 
охарактеризувати наявні погляди 
на категорію «правова інформація». 
Так, О. Чапала визначає правову 
інформацію як будь-які відомості про 
право, його систему, джерела, реалі-
зацію, юридичні факти, правовідно-
сини, правопорядок, правопорушення 
і боротьбу з ними та їх профілактику 
тощо [23]. О. Тихомиров розрізняє 
поняття правової інформації в широ-
кому та вузькому розумінні. На думку 
автора, правова інформація, в широ-
кому розумінні, вбирає в себе значний 
масив суспільно важливої інформації 
і є не стільки окремим видом інфор-
мації, скільки специфічною якістю тієї 
інформації, яка відображає процеси 
організації суспільного життя у сфе-
рах, охоплених правовим регулюван-
ням. Специфіка правової інформації 
полягає ще й у тому, що незалежно 
від змісту вона завжди має певну 
соціальну значущість, яку їй і надає 
така якість, як «правота» або «прав-
ність» [24].

У вузькому розумінні правова 
інформація має відображати основне 
призначення права як універсаль-
ного регулятора суспільних відносин, 
а саме: правова інформація, яка відо-
бражає нормативні (загальнообов’яз-
кові) або індивідуальні вимоги до 
поведінки (діяльності) суб’єктів, що 
відповідають інтересам суспільства 
та забезпечуються й охороняються 
державою [24].

Отже, термін «інформація» широко 
використовується в різних сферах 
життя, ним позначається багато 
явищ, які є ключовими для інформа-
ційного суспільства та важливими для  
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з’ясування особливостей правового 
регулювання пов’язаних з ним відно-
син. Також поступово у сфері юридич-
ної діяльності та правової інформати-
зації широко застосовується термін 
«правова інформація», яка також 
є об’єктом інформаційних правовідно-
син взагалі та у сфері інформаційної 
комунікації. Тому правове регулю-
вання відносин у сфері інформацій-
них комунікацій є однією з актуаль-
них проблем сучасної юриспруденції, 
яка має осмислити природу віртуаль-
ної реальності, яка створює особли-
вий тип буття, пов’язаний з розпов-
сюдженням нових форм комунікації 
та інформаційних технологій.

У статті аналізуються визна-
чення категорій «інформація» та 
«правова інформація» в контек-
сті дослідження приватноправо-
вих відносин у сфері інформацій-
них комунікацій. Встановлено, що 
інформація і правова інформація є 
основними об’єктами інформацій-
них правовідносин взагалі та пра-
вовідносин у сфері інформаційних 
комунікацій. Також, незважаючи на 
великий науковий доробок учених, 
концепція інформації недостатньо 
повно розглядається у сфері інфор-
маційних комунікацій. Існує багато 
напрацювань у теорії інформації, 
кібернетиці, інформатиці, проте 
в них відсутній розгляд даного 
поняття саме в контексті інфор-
маційних комунікацій.

Доведено, що категорія «інфор-
мація» має неабияке значення у 
цивільному праві України. Саме 
інформація, інформаційні відноси-
ни, інформаційні права відіграють 
нині найсуттєвішу роль у розвит-
ку цивілістики. Так, встановлено, 
що правовий режим окремих видів 
інформації визначається спеціаль-
ними актами цивільного законодав-
ства, які враховують її особливість 
та визначають співвідношення 
публічних і приватних інтересів 
під час її пошуку, збирання, збе-

рігання, переробки, поширення й 
використання в різних сферах сус-
пільного життя.

Встановлено, що слід розрізняти 
використання поняття «інформа-
ції» в його загальновживаному сенсі 
та використання як центрального 
поняття у правовому регулюванні 
конкретних суспільних відносин, що 
пов’язані з інформаційними комуні-
каціями. Так, у науці та національ-
ному законодавстві розрізняють 
поняття інформації та правової 
інформації. Правова інформація 
має офіційний і документальний 
характер.

Інформація як об’єкт цивільного 
права розглядається в таких про-
явах: як особисте немайнове благо, 
право на яке закріплено в цивіль-
ному законодавстві; як резуль-
тат інтелектуальної діяльності, 
тобто як об’єкт виключних прав; 
як інформаційний продукт, тобто 
об’єкт, який може бути інформа-
ційним товаром і предметом будь-
яких правочинів.

Правова інформація має офіцій-
ний і документальний характер, 
для неї характерна системність. 
Існуючі наукові підходи до визна-
чення правової інформації різнома-
нітні в залежності від авторського 
розуміння даної категорії зару-
біжними і вітчизняними вченими і 
фахівцями.

Ключові слова: інформація, пра-
вова інформація, відносини у сфері 
інформаційних комунікацій, цивільне 
право, об’єкт цивільного права.

Borisova A. “Information” 
and “legal information” as objects 
of legal relations in the field 
of information

The article analyzes the definitions 
of the categories “information” 
and “legal information” in the 
context of the study of private law 
relations in the field of information 
communications. Also, despite the 
great scientific achievements of 
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scientists, the concept of information 
is not fully considered in the field 
of information communications. 
There are many developments in 
information theory, cybernetics, 
computer science, but they do not 
consider this concept in the context 
of information communications.

It is proved that the category 
“information” is of great importance 
in the civil law of Ukraine. It is 
information, information relations, 
information rights that play the most 
important role in the development 
of civilization today. Thus, it is 
established that the legal regime 
of certain types of information is 
determined by special acts of civil 
law, which take into account its 
features and determine the ratio 
of public and private interests 
in its search, collection, storage, 
processing, distribution and use in 
various spheres of public life.

It is established that a distinction 
should be made between the use of the 
concept of “information” in its common 
sense and the use as a central concept 
in the legal regulation of specific 
social relations related to information 
communications. Thus, science and 
national law distinguish between the 
concepts of information and legal 
information. Legal information is 
official and documentary.

Information as an object of civil 
law is considered in the following 
manifestations: as a personal 
intangible good, the right to which is 
enshrined in civil law; as a result of 
intellectual activity, is as an object 
of exclusive rights; as an information 
product, is an object that can be an 
information product and the subject 
of any transactions.

Legal information has an 
official and documentary nature, it 
is characterized by systematicity. 
Existing scientific approaches to the 
definition of legal information are 
diverse depending on the author's 
understanding of this category by 

foreign and domestic scientists and 
specialists.

Key words: information, legal in-
formation, relations and spheres of in-
formation communications, civil law, 
object of civil law.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ХУДОЖНЬОГО 
ТВОРУ ЯК ПЕРВІСНОГО ТА ПОХІДНОГО ОБ’ЄКТА 

АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Постановка проблеми. Нині 
світ став більш відкритим, доступ 
до різної інформації став можливим 
майже для кожного члена суспіль-
ства. Доступ до художньої літе-
ратури не є виключенням. Добре 
перекладений художній твір дає 
змогу громадянам різних країн дові-
датися про новинки у сфері літера-
тури. При цьому варто враховувати 
і права автора первісного твору, 
і права автора (перекладача) похід-
ного твору (перекладу). Необхідно 
у висновку відповідного авторського 
договору закріплювати обов’язок 
перекладача про неможливість пере-
кручування оригінального тексту. 
Це і є основна проблема, що вини-
кає у процесі здійснення автором 
перекладу своїх професійних дій.

Аналіз досліджень і публікацій.  
На жаль, достатньої кількості юри-
дичної літератури, присвяченої саме 
перекладу як виду похідного літера-
турного твору нині немає. При цьому 
в роботах, в яких досліджуються 
проблеми авторського права, це 
питання розглядається. Так, автори 
Л. Бентлі, Б. Шерман, Б.С. Антимо-
нов, К.А. Флейшиц, М.І. Нікітіна, 
В.О. Калятін та інші аналізували про-
блеми перекладу як похідного твору.

Метою статті є визначення місця 
перекладу художнього твору в сис-
темі об’єктів авторського права, вияв-
лення ознак перекладу, як загальних, 
властивих всім об’єктам авторського 
права, так і спеціальних, характерних 
саме цьому виду творів.

Виклад основного матеріалу. 
Відомо, що переклад і літературний 
твір є самостійними об’єктами автор-
ського права. Переклад – це похідний 
твір. Літературний твір – первісний 
твір. Однак є ще таке поняття, як 
похідний літературний твір, це, як 
правило, і є переклад літературного 
твору. Варто зазначити, що похідним 
літературним твором може бути не 
тільки переклад, але й інша переробка 
літературного твору, зокрема сцена-
рій. У цій статті буде йтися саме про 
по хідний літературний твір – пере-
клад.

Необхідно зазначити, що законо-
давчого визначення «літературного 
твору» в Цивільному кодексі Укра-
їни й Законі України «Про авторське 
право й суміжні права» не зафіксо-
вано. В юридичній літературі мають 
місце наведені нижче визначення 
понять «літературний твір» і «пере-
клад».

Учений-цивіліст І.А. Судариков 
пише: «Під літературними творами зви-
чайно розуміють будь-які оригінальні 
письмові твору художнього, публі-
цистичного й прикладного характеру» 
[14, с. 173]. Л. Бентлі, Б. Шерман твер-
дять, що літературні твори визнача-
ються «як будь-які твори в письмовій, 
мовній або пісенній формі, за винят-
ком драматургічних або музичних тво-
рів, у тому числі таблиці й збірники, 
крім баз даних, комп’ютерні програми 
й підготовчий матеріал для написання 
комп’ютерної програми або баз даних» 
[5, с. 105]. В.О. Калятин за ознаками 
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визначав сутність літературного твору. 
До таких ознак автор зараховував 
використання символів і знаків для 
закріплення твору на матеріальному 
носії. Вид і тип символів принципо-
вого значення не маютьи: це можуть 
бути букви відповідної мови, матема-
тичні символи, нотні знаки, хімічні 
формули й т.п. [8, с. 42]. С.А. Черни-
шова думала, що «літературні твори 
становлять значну частину об’єктів 
авторського права. Помітною озна-
кою літературного твору є вира-
ження думки, почуттів, ідей і образів 
за допомогою слова в оригінальній 
композиції й за допомогою оригіналь-
ного викладу» [15, с. 81]. А.П. Сер-
гєєв розглядає «літературний твір» як 
художній твір, виражений у словесній 
формі [13, с. 125]. Е.П. Гаврилов вка-
зував, що «під літературою мається 
на увазі твір писемності; часто цим 
терміном позначається художня літе-
ратура й у цьому останньому своєму 
значенні «література» є видом мисте-
цтва<...>чи треба під цим терміном 
розуміти лише художню літературу, 
або ж вірніше поширювати цей термін 
на всі твори, виражені словесно. При 
першому тлумаченні добуток наукової 
літератури буде охоронятися як твір 
науки, при другому – як твір літера-
тури» [6, с. 80].

Все це свідчить про те, що літера-
турний твір – це конгломерат словес-
них символів, знаків і художнього їх 
втілення.

Відносини, які виникають у зв’язку 
зі створенням такого об’єкта автор-
ського права, як переклад, регулю-
ються Цивільним кодексом України, 
Законом України «Про авторське 
право й суміжні права», а також 
Хартією перекладача, прийнятою 
в Дубровнику в 1963 р. й зміненої 
в Осло в 1994 р. Варто зазначити, що 
законодавство України не дає легаль-
ного визначення поняття «переклад».

За загальним правилом переклад – 
це похідний твір, тобто твір, створе-
ний на підставі іншого оригінального 
твору.

У юридичній літературі питання 
про правову сутність перекладу 
розглядалося багатьма вченими-ци-
вілістами. Однак єдності в цьому 
питанні між ними немає. Заради 
справедливості необхідно зазначити, 
що всі автори одностайні в тому, 
що переклад є об’єктом авторського 
права. Так, М.І. Нікітіна твердить: 
«Переклад є об’єктом авторського 
права, якщо він являє собою повні-
стю закінчений твір <…>» [11, с. 51]. 
І.В. Савельєва вказує, що підставою 
для визнання перекладу об’єктом 
авторського права служить у пере-
кладі творчий внесок перекладача. 
«Значеннєве значення слів і вира-
жень мови не знаходить повної від-
повідності в іншій мові, тому для збе-
реження змісту твору перекладач має 
творчо здійснити заміну перекладного 
їм слова іншим, близьким за значен-
ням і більше точним за змістом, замі-
нити неперекладні вирази іноземної 
мови подібними їм виразами мови 
перекладу…» [12, с. 45]. Аналогічне 
судження було висловлено й А.П. Сер-
гєєвим, який вважає переклад об’єк-
том авторського права: «<…> загаль-
новідомо, що значення слів і висловів 
однієї мови не знаходить повної відпо-
відності в іншій мові. Тому для збере-
ження змісту, стилістики й основних 
особливостей перекладу самого твору 
перекладач має творчо здійснити 
заміну перекладу самого слова іншим, 
близьким за значенням або більше 
точним за змістом, замінити непере-
кладні вирази іноземної мови адекват-
ними їм виразами мови перекладу...» 
[13, с. 132]. Д. Ліпцик вважає, що «за 
допомогою перекладу твір знаходить 
своє вираження іншою мовою, ніж 
та, що використовується в оригіналі. 
У перекладах варто точно передавати 
втримування й стиль оригінального 
добутку. Це змушує перекладача 
вирішувати ідіоматичні проблеми, які 
іноді бувають настільки серйозними, 
що можуть зажадати справжньому 
відтворенню твору іншою мовою (що 
часто відбувається з поетичними 
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творами)» [10, с. 98]. Б.С. Антимо-
нов і Е.А. Флейшиц вказували на те, 
що переклад – це «створення нового 
літературного твору, що істотно від-
різняється від оригінального твору» 
[3, с. 123]. В.І. Корецький також 
думав, що «переклад, що має еле-
менти творчості, має розглядатися як 
об’єкт авторського права» [9, с. 255].

Усі вищенаведені точки зору вчених 
щодо перекладу свідчать про те, що 
переклад як об’єкт авторського права 
є твором, якому властиві всі ознаки 
цього виду об’єктів цивільного права.

Аналізуючи питання, що стосу-
ються перекладу, варто звернути 
увагу на досить істотну вимогу щодо 
похідних творів: вони не мають спо-
творювати первісний (оригінальний) 
твір. Дотримання цієї вимоги дасть 
змогу, у цьому випадку читачеві, 
відчути повною мірою задум первіс-
ного автора. Невиконання зазначеної 
вимоги тягне не тільки осудження 
з боку первісного автора, але й залу-
чення до юридичної відповідальності. 
Порушення особистих немайнових 
прав первісного автора є неприпусти-
мим і встановлене п. 4 ч. ст. 14 Закону 
України «Про авторське право 
й суміжні права», тобто автори вправі 
вимагати збереження цілісності твору 
й протидіяти якому-небудь перекру-
чуванню або іншій зміні твору або 
якомусь іншому зазіханню на твір, 
що може завдати шкоди честі й репу-
тації автора. Це положення Закону 
є дуже важливим, оскільки перекла-
дач, розуміючи, що перекручування 
первісного художнього тексту при-
зведе до юридичної відповідальності, 
зокрема відшкодування заподіяної 
шкоди авторові, починаючи переклад, 
прагнутиме не допускати грубого 
перекручування твору. Крім того, 
крім юридичної тридцятимільйонної 
неприпустимості перекручування 
перекладачем художнього твору, має 
місце етична сторона. Читачі через 
«вільний» переклад не має змоги зро-
зуміти й відчути те, що хотів донести 
первісний автор.

У процесі створення будь-якого 
похідного твору, включаючи літе-
ратурний (зокрема, переклад), ста-
виться завдання донести до ауди-
торії думки, утримати оригінальний 
(первісний) твір у новій формі. Це 
й визначає, що переклад як похідний 
літературний твір має ознаку нови-
зни. Це пояснюється тим, що форма 
перекладу відрізняється від форми 
первісного (оригінального) твору.

Також необхідно звернути увагу 
на ознаку об’єктів авторського права, 
творів – творчий характер праці тво-
рця. Переклад літературного худож-
нього твору, по своїй суті, не може 
бути технічним (підрядковим). Необ-
хідно зазначити, що навіть за умови 
творчих зусиль різних перекладачів 
того самого літературного твору не 
завжди досягається один і той самий 
ефект. Суть первісного літературного 
твору передається, але художня обра-
зність у таких перекладів різна. Це 
зовсім не означає, що один перекла-
дач стає суб’єктом авторського права, 
а інший таким не визнається. За наяв-
ності в перекладачів творчого підходу 
до перекладу первісного твору вони 
завжди будуть суб’єктами автор-
ського права. С. Маршак, перекладач, 
порівнював переклад із мистецтвом 
актора: перекладач «...має ніби пере-
втілитися в автора». Безумовно, зміст 
у цьому порівнянні має місце, тому що 
актор не переробляє й не переробляє 
оригінал, він його відтворює в новій 
художній формі. Мистецтвом пере-
втілення називає художній переклад 
П. Антокольський: «<...>навіч бачиш, 
до якого ступеня мистецтво перекла-
дача – те саме, що акторське артис-
тичне обдарування» [7, с. 52]. Інша 
справа, що творчий потенціал і здат-
ності в перекладачів різні. В одному 
випадку це буде «слабкий», малоху-
дожній переклад, а в іншому – автор 
перекладу більш художньо здійснює 
свою діяльність.

Отже, як уже вказувалося вище, 
важливо зберегти художню сутність 
і задум первісного автора, а якість 
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перекладу залежить від творчих зді-
бностей перекладача.

Як і щодо будь-якого іншого похід-
ного твору, переклад оригінального 
твору може бути здійснений тільки 
за умови згоди первісного автора. 
Інакше дії, спрямовані на переклад, 
будуть визнані неправомірними.

За загальним правилом, переклади 
бувають таких видів: авторський, 
авторизований, підрядковий, проміж-
ний. У контексті розгляду перекладу 
як похідного літературного худож-
нього твору доцільно охарактери-
зувати авторський і авторизований 
переклади.

В юридичній літературі вказано, 
що авторським вважається переклад, 
коли твір був виданий автором двома 
або більше мовами без застереження 
про те, що який текст є оригіналь-
ним, а який перекладним. Як вказує 
С.А. Баришев, «цей твір визнавався 
оригінальним кожною з мов. Якщо 
автор, створивши твір, сам перекла-
дає його іншою мовою, вона висту-
пає як перекладач і як автор оригі-
налу, що значною мірою спрощує 
для користувача порядок укладання 
договору на використання перекладу 
через відсутність необхідності вира-
ження згоди на укладання договору 
автора оригіналу» [4, с. 85].

Авторизований переклад – це 
коли автор первісного твору, нада-
ючи дозвіл на переклад, переглядає 
його з подальшим схваленням або 
несхваленням, забезпечуючи збере-
ження структурної цілісності створе-
ного первісного літературного твору. 
В юридичній літературі висловлюва-
лося судження про те, що в цьому разі 
стороною авторського договору стає 
не тільки перекладач, але й сам автор 
оригінального твору. Тим самим пер-
вісний автор також здобуває за дого-
вором відповідні права й обов’язки 
[4, с. 85].

Саме зазначені види перекла-
дів варто зараховувати до категорії 
«об’єкт авторського права», оскільки 
вони відображають творчий харак-

тер праці перекладача і надають нову 
форму первісному (оригінальному) 
твору.

Висновки. На підставі викладе-
ного можна зробити висновок, що 
художній переклад оригінального 
твору є похідним літературним тво-
ром. Отже, переклад є об’єктом автор-
ського права. Йому як виду добутку 
властиві загальні ознаки: творчий 
характер праці творця й наявність 
певної форми. Крім того, художній 
переклад має особливі ознаки: наяв-
ність згоди й схвалення первісного 
автора добутку; недопущення під час 
перекладу перекручування худож-
нього задуму автора твору. Отже, 
художній переклад – це вид похідного 
літературного твору. який є резуль-
татом творчої праці перекладача, що 
має схвалення первісного автора, 
не порушує художні образи й задум 
оригінального твору. Крім того, дума-
ємо, що переклади художніх творів 
можуть стосуватися тільки автор-
ського й авторизованому виду пере-
кладів.

У статті розглянуті питання, 
що стосуються перекладу худож-
ньої літератури як похідних тво-
рів. Чинне законодавство визначає 
переклад як вид похідного твору. 
Отже, переклад є об’єктом автор-
ського права. Перекладу власти-
ві всі ознаки, які характерні для 
будь-якого іншого об’єкта автор-
ського права (творчий характер 
праці й об’єктивна форма). Для 
вчинення дій, спрямованих на пере-
клад художнього твору з однієї 
мови іншою, потрібні творчі зусил-
ля перекладача. Технічний (підряд-
ковий) переклад не буде є об’єктом 
авторського права, тому що він не 
відображає художнього задуму пер-
вісного автора. Основним завдан-
ням перекладача, на нашу думку, є 
максимальна передача читачу того 
художнього посилу, що хотів доне-
сти автор первісного твору. Якщо 
перекладач допускає зміну тексту 
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первісного автора, спотворює обра-
зи твору, тим самим порушуються 
особисті немайнові права автора 
первісного твору. Будь-який літе-
ратурний художній твір, створе-
ний автором, має донести до чита-
ча думки, образи, які дадуть змогу 
аудиторії зрозуміти задум первіс-
ного суб’єкта авторського права. 
Крім того, переклади охороняють-
ся нарівні з оригінальними твора-
ми, без шкоди правам автора (п. 3 
ст. 2 Бернської конвенції), але при 
цьому перекладач має зважати на 
права автора оригінального твору. 
Також у статті вказується, що 
переклад художнього твору в кла-
сифікації видів перекладів познача-
ється як авторизований і автор-
ський. Стаття розкриває основні 
особливості перекладу як похідного 
літературного твору.

Ключові слова: переклад, об’єкт 
авторського права, похідний літера-
турний твір, особисті немайнові пра-
ва, ознаки перекладу.

Yablokova O. Peculiarities 
of translation of literary text 
as primary and derived object 
of copyright

This article will address issues 
related to the translation of fiction 
as derivative works. The current 
legislation defines translation as a 
type of derivative work. Therefore, the 
translation is subject to copyright. All 
the features that are characteristic of 
any other copyright object are inherent 
in translation, i.e. the creative nature 
of labor and the objective form. To 
carry out actions aimed at translating 
a work of fiction from one language 
into another requires the application 
of the creative efforts of the translator. 
A technical (interlinear) translation 
will not be subject to copyright as it 
does not reflect the artistic intent of 
the original author. The main task 
of the translator, in our opinion, is 
to convey as much as possible the 
artistic message that the author of 

the original work wanted to convey 
to the reader. If the translator allows 
the text of the original author to be 
changed, distorts the images of the 
work, then the personal non-property 
rights of the author of the original 
work are violated. Any literary work 
of fiction created by the author must 
convey to the reader thoughts, images 
that allow the audience to understand 
the intention of the original subject of 
copyright. Moreover, translations are 
protected on an equal basis with the 
original works, without prejudice to 
the rights of the author (paragraph 3 
of article 2 of the Berne Convention), 
but the translator must respect the 
rights of the author of the original 
work. The article also indicates 
that the translation of a work of 
art in the classification of types of 
translations takes place as authorized 
and author’s. This article will reveal 
the main features of translation as a 
derived literary work.

Key words: translation, copyright 
object, derivative literary work, person-
al non-property rights, signs of trans-
lation.

Література
1. Цивільний кодекс України, прийня-

тий Верховною Радою України 16 січня 
2003 р. Київ : Алерта, 2017.

2.  Про внесення змін до закону Укра-
їни «Про авторське право й суміжні 
права» : Закон України від 11 липня 
2001 р. № 2627-III. Верховна Рада Укра-
їни. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/
laws/show/3792-12/page4

3. Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А.  
Авторское право. Москва : Госюриздат, 
1957. 278 с.

4. Барышев С.А. Авторский договор 
в гражданском праве России, Франции и 
Швейцарии (сравнительно-правовой ана-
лиз) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. 
Казань, 2002. 212 с.

5. Бентли Л., Шерман Б. Право интел-
лектуальной собственности: Авторское 
право. Санкт-Петербург : З-В «Юридиче-
ский центр Пресс», 2004. 535 с.

6. Гаврилов Э.П. Авторское право. 
Издательские договоры. Авторский  



194

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2020/4

гонорар. Москва : Юридическая литера-
тура, 1988. 176 с.

7. Ионас В.Я. Критерий творчества 
в авторском праве и судовой практике. 
Москва : Юридическая литература, 
1960. 138 с.

8. Калятин В.О. Интеллектуаль-
ная собственность (Исключительные 
права) : Учебник для вузов. Москва : 
Издательство НОРМА, 2000. 480 с

9. Корецкий В.И. Авторские право-
отношения в СССР. Сталинабад, 1959. 
371 с.

10. Липцик Д. Авторское право  
и смежные права. Москва : Ладомир;  
ЮНЕСКО, 2002. 788 с.

11. Никитина М.И. Авторское право 
на произведения науки, литературы и 
искусства. Казань : Изд-во Казанского 
университета, 1972. 135 с.

12. Савельева И.В. Правовое регули-
рование отношений в области художе-
ственного творчества. Москва : Изд-во 
МГУ, 1986. 141 с.

13. Сергеев С.А. Право интеллектуаль-
ной собственности в Российской Федерации : 
учебник. Москва : Проспект, 2004. 752 с.

14. Судариков С.А. Основы авторского 
права. Минск : Амалфея, 2000. 512 с.

15. Чернишова С.А. Правоотношения 
в сфере художественного творчества. 
Москва : Наука, 1979. 166 с.



195

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

© І. Польщиков, 2020

УДК 341.1(045)
DOI https://doi.org/10.32837/yuv.v0i4.1989

І. Польщиков,
прокурор

Київської місцевої прокуратури № 4 міста Києва

ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: 

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Наростальні тенденції глобаліза-
ції актуалізують питання розвитку 
основоположних суспільних ціннос-
тей, управлінського забезпечення 
розбудови громадянського суспіль-
ства, пошуку балансу між свободою 
та публічною владою, потребу в гар-
монічному поєднанні яких значною 
мірою може задовольнити місцеве 
самоврядування. Становлення та роз-
виток місцевого самоврядування як 
основоположного інституту грома-
дянського суспільства вимагає з’ясу-
вання сутності теоретичних моделей 
місцевого самоврядування, які вказу-
ють на зміст і головні напрямки діяль-
ності органів і посадових осіб терито-
ріальних громад.

За таких умов виникає необ-
хідність суттєвого вдосконалення 
моделей організації місцевого само-
врядування з метою задоволення 
наростальних потреб людини, тери-
торіальних громад і суспільства 
в цілому щодо організації місцевого 
управління, злагодженого функціону-
вання всіх інститутів громадянського 
суспільства, що є головною передумо-
вою демократичних трансформацій, 
створення ефективної системи забез-
печення реалізації муніципальних 
прав і свобод людини й громадянина.

Теоретичні моделі місцевого само- 
врядування в різних правових систе-
мах світу безпосередньо сформува-
лися під впливом основних теорети-
ко-методологічних концепцій, таких, 
як громадська, державницька, муні-

ципального дуалізму тощо, наслід-
ком чого стало створення декількох 
праксеологічних парадигм організації 
та діяльності самоврядних інститутів 
залежно від сутності місцевого само-
врядування, компетенції органів міс-
цевого самоврядування та типу їх вза-
ємовідносин із державними органами 
публічної влади, втілених у нормах 
чинного законодавства, включаючи 
конституційний рівень регулювання 
суспільних відносин.

У цілому слід погодитися з твер-
дженням Д.П. Співака про те, що «під 
час аналізу місця та ролі місцевого 
самоврядування в політичній системі 
головний наголос звичайно робиться 
на тому, чи є вони складовою части-
ною механізму держави» [1, с. 113].

Враховуючи ключові якісні ознаки, 
що визначають місце й роль органів 
місцевого самоврядування в системі 
публічної влади держави, можна 
визначити декілька цілісних теоре-
тичних моделей місцевого самовряду-
вання на сучасному етапі конститу-
ційного й муніципального розвитку.

Першою з таких моделей є анг-
лосаксонська модель, що історично 
пройшла своє формування та ста-
новлення у Великобританії. Вона діє 
також у США, Канаді, Австралії, 
Новій Зеландії та інших державах, 
які належать до зони впливу англо-
саксонської правової сім’ї.

До найважливіших характер-
них ознак цієї моделі належать: від-
сутність на місцях повноважних  
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представників центрального уряду, 
що опікають місцеві виборні органи; 
функціонування органів місцевого 
самоврядування здійснюється тільки 
в межах компетенції, закріпленої 
в законі; утвердження принципу 
позитивного регулювання діяльності 
органів місцевого самоврядування. 

У цьому контексті слід зазначити, 
що представницькі органи місцевого 
самоврядування в державах з анг-
лосаксонською моделлю місцевого 
самоврядування формально висту-
пають як чинні автономно в межах 
наданих їм повноважень, і пряме під-
порядкування нижчих органів вищим 
відсутнє. Крім того, для англосаксон-
ської моделі характерна відсутність на 
місцях уповноважених центрального 
уряду, які б опікали представницькі 
органи, що обираються населенням. 
Поряд із представницькими органами 
в країнах із такою системою місцевого 
управління (США) безпосередньо 
населенням можуть обиратись і деякі 
посадові особи (наприклад, керівники 
муніципальної поліції) [1, с. 113].

Отже, для англосаксонської сис-
теми місцевого самоврядування влас-
тивий максимальний рівень децен-
тралізації, за якого органи місцевого 
самоврядування діють автономно 
в межах наданих їм повноважень, 
причому державний контроль за 
здійсненням таких повноважень має 
опосередкований характер, тобто реа-
лізується через міністерства й судові 
органи, а на місцях відсутні уповнова-
жені центральної влади.

Іншою та найпоширенішою у світі 
моделлю місцевого самоврядування 
є романо-германська (континен-
тальна, французька), властива пере-
важній більшості держав Європи  
(в тому числі й Україні й іншим пост-
соціалістичним державам Східної 
Європи), Африки, Азії.

Континентальна модель місцевого 
самоврядування концептуально ґрун-
тується на діалектичному поєднанні 
місцевого державного управління на 
місцях і місцевого самоуправління, 

а також характеризується певною 
підпорядкованістю нижчих ланок 
вищим.

Водночас така модель має такі 
варіанти:

а) на всіх рівнях, окрім низового, 
діють виборні органи територіальної 
громади й органи, що представля-
ють державну владу на місцях, які 
здійснюють контрольну функцію. На 
низовому рівні діють лише органи 
первинної територіальної освіти 
(Франція, Італія);

б) органи місцевого самовряду-
вання в «природних» адміністратив-
но-територіальних одиницях створю-
ються лише на низовому рівні, на 
регіональному ж рівні (в «штучних» 
адміністративно-територіальних оди-
ницях) створюються місцеві державні 
адміністрації загальної компетенції;

в) виборні органи місцевого само-
врядування діють і на регіональному 
рівні лише як представницькі органи 
територіальних громад (Польща, Бол-
гарія, Туреччина, Фінляндія).

Загалом місцеве самоврядування 
континентального типу є певною 
мірою залежним від органів держав-
ної влади й разом із ними здійснює 
державні функції та завдання місце-
вого значення (європейська конти-
нентальна модель) [2, с. 36].

Як приклад можна навести поло-
ження Конституції Киргизстану 
1993 р., Глава 5 якої «Виконавча 
влада», Розділ 2 «Місцева державна 
адміністрація» встановлює, що вико-
навчу владу в областях, районах 
і містах здійснює місцева державна 
адміністрація. Глава 7 «Місцеве само-
врядування» своєю чергою визначає, 
що місцеве самоврядування здійс-
нюється місцевими спільнотами, які 
в межах закону й під власну відпо-
відальність управляють справами міс-
цевого значення [3, с. 206].

Отже, можна погодитися з твер-
дженням Д.П. Співака про те, що суть 
розуміння місцевого самоуправління, 
яке засноване на європейській кон-
тинентальній моделі, полягає в тому, 
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що місцеве самоврядування розгляда-
ється як встановлена державою міс-
цева публічна влада [1, с. 118]. Вона 
реалізується на території відповідного 
муніципального утворення шляхом 
управління, здійснюваного жителями, 
що проживають у межах цього муніци-
пального утворення, органами й поса-
довими особами місцевого самовряду-
вання. Водночас для здійснення своїх 
функцій місцеве самоврядування має 
реальну матеріально-фінансову базу.

У такому розумінні місцевого 
самоуправління сполучено багато еле-
ментів надбудовних і базисних відно-
син, які перебувають у нерозривному 
зв’язку. Місцеве самоврядування здійс- 
нюється шляхом управління. Вихо-
дить, у наявності сукупність управ-
лінських відносин, які виступають як 
категорія, що гарантує зв’язок, і вза-
ємодія базису й надбудови, керованої 
системи й системи, що керує.

Варто зазначити, що в такому 
визначенні поняття місцевого само-
врядування відбиті й основні його 
ознаки:

1. Це різновид публічної влади, 
що встановлена органами держав-
ної влади в законах. Отже, введення 
місцевого самоврядування в суспіль-
стві залежить від органів державної 
влади, які приймають закони. Діяльна 
природа місцевого самоврядування 
полягає в тому, що воно є, з одного 
боку, аналогом центрального уряду, 
а з іншого – формою народовладдя, 
що забезпечує реалізацію прав грома-
дян на місцеве самоврядування місце-
вому населенню.

2. Можливість перетворення своєї 
волі в публічну владу.

3. Наявність публічної муніципаль-
ної влади, закріпленої за громадянами 
в законі, що дає їм можливість здійс-
нювати управління значною части-
ною державних справ, реалізувати 
державні функції в межах відповід-
ного муніципального утворення.

4. Межі владних повноважень 
громадян, органів місцевого самовря-
дування й посадових осіб місцевого 

самоврядування обмежуються тери-
торією муніципального утворення. 
Всі рішення, прийняті в разі реаліза-
ції різних форм здійснення місцевого 
самоврядування, діють тільки в межах 
муніципального утворення.

5. Публічна муніципальна влада 
належить жителям і здійснюється 
ними безпосередньо й через створю-
вані ними органи місцевого самовря-
дування або посадових осіб місцевого 
самоврядування.

6. Публічна муніципальна влада 
встановлена законом і повинна здійс-
нюватися в рамках закону, тобто міс-
цеве самоврядування здійснюється на 
основі чинного закону, але не вихо-
дячи з доцільності або яких-небудь 
інших позаправових умов.

7. Місцеве самоврядування як різ-
новид публічної влади має достатню 
матеріально-фінансову базу у вигляді 
муніципальної власності, місцевого 
бюджету, цінних паперів і так далі, 
що дає змогу ухвалювати рішення від 
власного імені й відповідати за свої дії 
своїм майном.

8. Місцеві й загальнодержавні 
інтереси збалансовано враховуються 
та забезпечуються в разі практичного 
здійснення місцевого самоврядування 
[1, с. 118–119].

Ще однією загальновизнаною 
в конституційно-правовій доктрині 
сучасною моделлю, вельми схожою 
за цілою низкою сутнісних ознак на 
континентальну, є іберійська модель 
(Іспанія, Португалія, іспаномовні дер-
жави Латинської Америки). Її прин-
циповою особливістю є наявність на 
всіх рівнях адміністративно-терито-
ріального устрою держави виборних 
представницьких органів і головних 
посадових осіб місцевого самовря-
дування, що очолюють виконавчі 
органи (алькальди, регідори, мери, 
префекти тощо). Введення посад спе-
ціально призначених уповноважених 
представників центральних органів 
державної влади за цією моделлю не 
передбачається, але така обрана поса-
дова особа затверджується урядом як 
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представник держави в адміністратив-
но-територіальній одиниці з правом 
здійснення державного контролю за 
діяльністю представницького органу 
[4, с. 165].

Принциповими відмінностями від 
вказаних моделей місцевого самовря-
дування характеризується так звана 
«радянська» модель, яка нині ста-
новить вже не стільки практичний, 
скільки науково-теоретичний інтерес. 
Така модель діяла передусім у Радян-
ському Союзі й інших країнах «сві-
тової системи соціалізму», а також 
в окремих державах, орієнтованих на 
радянську перспективу. Зараз вона 
тією чи іншою мірою зберігається 
в деяких країнах, що декларують соці-
алістичні засади побудови суспільного 
ладу, включаючи утопічні програмові 
настанови щодо побудови комунізму 
(В’єтнам, Китай, Китайська Народ-
но-Демократична Республіка, Куба).

В основі «радянської» моделі 
лежить принцип повновладдя пред-
ставницьких органів на відповідній 
території. Вона характеризується 
ієрархічною підпорядкованістю скла-
дових ланок, а всі інші органи вважа-
ються похідними від рад та їм підпо-
рядкованими. Місцеві представницькі 
органи вважаються органами держав-
ної влади, в той час, як їхні вико-
навчі органи – місцевими органами 
державного управління. Останні, як 
правило, мають подвійне підпорядку-
вання – вищому органу управління 
та відповідному представницькому 
органу. У цілому, й представницькі, 
й виконавчі органи розглядаються як 
складова частина всієї системи орга-
нів держави, основним завданням 
якої є проведення в життя актів цен-
тральних органів влади, забезпечення 
виконання основних державних функ-
цій на всій території країни. До того 
ж вони періодично звітують перед 
вищими органами про свою діяльність 
[4, с. 166], тобто за подібної моделі 
реальне місцеве самоврядування як 
право й реальна здатність територі-
альних громад розв’язувати питання 

місцевого значення фактично від-
сутня та нівелюється керівною роллю 
державних органів, підпорядкованих 
своєю чергою єдиній керівничій пар-
тії, що є ключовою ознакою неде-
мократичного політичного режиму 
в його тоталітарній формі.

Отже, можна зробити загальний 
висновок, що в сучасному світі тео-
ретичні моделі місцевого самовря-
дування (англосаксонська, конти-
нентальна, іберійська, «радянська») 
класифікуються та відрізняються 
в залежності від: сутності місцевого 
самоврядування; юридичного суб’єк-
тно-об’єктного змісту компетенції 
органів місцевого самоврядування; 
типу взаємовідносин органів місце-
вого самоврядування з державними 
органами публічної влади, втіленого 
в нормах чинного законодавства, 
включаючи конституційний рівень 
регулювання суспільних відносин.

У статті розглядаються сут-
ність та юридичний зміст сучасних 
моделей місцевого самоврядування 
через здійснення порівняльно-пра-
вового аналізу англосаксонської, 
континентальної (романо-герман-
ської), іберійської та «радянської» 
моделей.

Зазначається, що висхідні тен-
денції глобалізації актуалізують 
питання розвитку основополож-
них суспільних цінностей, управ-
лінського забезпечення розбудо-
ви громадянського суспільства, 
пошуку балансу між свободою та 
публічною владою, потребу в гар-
монічному поєднанні яких значною 
мірою може задовольнити місцеве 
самоврядування. Становлення та 
розвиток місцевого самоврядуван-
ня як основоположного інститу-
ту громадянського суспільства 
вимагає з’ясування сутності 
теоретичних моделей місцевого 
самоврядування, які вказують на 
зміст і головні напрямки діяльно-
сті органів і посадових осіб тери-
торіальних громад.
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Наголошується, що за таких 
умов виникає необхідність суттє-
вого вдосконалення моделей орга-
нізації місцевого самоврядування 
з метою задоволення наросталь-
них потреб людини, територіаль-
них громад і суспільства в цілому 
щодо організації місцевого управ-
ління, злагодженого функціону-
вання всіх інститутів громадян-
ського суспільства, що є головною 
передумовою демократичних тран-
сформацій, створення ефективної 
системи забезпечення реалізації 
муніципальних прав і свобод люди-
ни й громадянина.

Визначено, що теоретичні 
моделі місцевого самоврядування 
в різних правових системах світу 
безпосередньо сформувалися під 
впливом основних теоретико-ме-
тодологічних концепцій, таких, як 
громадська, державницька, муніци-
пального дуалізму тощо, наслідком 
чого стало створення декількох 
основних парадигм організації та 
діяльності самоврядних інститу-
тів залежно від сутності місцевого 
самоврядування, компетенції орга-
нів місцевого самоврядування та 
типу їхніх взаємовідносин із дер-
жавними органами публічної влади, 
втіленої в нормах чинного законо-
давства, включаючи конституцій-
ний рівень регулювання суспільних 
відносин.

У результаті проведеного дослі-
дження зроблено висновок, що в 
сучасному світі теоретичні моде-
лі місцевого самоврядування (анг-
лосаксонська, континентальна, 
іберійська, «радянська») класи-
фікуються та відрізняються в 
залежності від: сутності місце-
вого самоврядування; юридичного 
суб’єктно-об’єктного змісту ком-
петенції органів місцевого само-
врядування; типу взаємовідносин 
органів місцевого самоврядування 
з державними органами публічної 
влади, втіленого в нормах чинно-
го законодавства, включаючи кон-

ституційний рівень регулювання 
суспільних відносин.

Ключові слова: муніципальне 
право, місцеве самоврядування, муні-
ципальна влада, муніципальні права 
людини, децентралізація.

Polshchykov I. Theoretical 
models of local government: 
comparative and legal analysis

The article considers the essence 
and legal content of modern models 
of local self-government through 
the implementation of comparative 
legal analysis of the Anglo-Saxon, 
continental (Romano-Germanic), 
Iberian and “Soviet” models.

It is noted that the growing 
trends of globalization raise the 
issue of development of fundamental 
social values, management of civil 
society, finding a balance between 
freedom and public power, the need 
for a harmonious combination of 
which can largely satisfy local 
government. The formation and 
development of local self-government 
as a fundamental institution of civil 
society requires clarification of the 
essence of theoretical models of local 
self-government, which indicate 
the content and main activities of 
bodies and officials of territorial 
communities.

It is emphasized that under 
such conditions there is a need to 
significantly improve the models 
of local self-government in order 
to meet the growing needs of man, 
local communities and society as a 
whole for the organization of local 
government, coordinated functioning 
of all civil society institutions, which 
is the main prerequisite realization 
of municipal rights and freedoms of 
man and citizen.

It is determined that theoretical 
models of local self-government in 
different legal systems of the world 
were directly formed under the 
influence of basic theoretical and 
methodological concepts, such as 
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civic, state, municipal dualism, etc., 
resulting in several basic paradigms 
of organization and activity of 
self-government institutions, the 
competences of local governments 
and the type of their relationship 
with public authorities, embodied 
in current legislation, including the 
constitutional level of regulation of 
public relations.

As a result of the research it 
was concluded that in the modern 
world the theoretical models of 
local self-government (Anglo-Saxon, 
continental, Iberian, “Soviet”) are 
classified and differ depending on: 
the essence of local self-government; 
legal subject-object content of the 
competence of local self-government 
bodies; the type of relationship 
between local governments and 
public authorities, embodied in 
current legislation, including the 
constitutional level of regulation of 
public relations.

Key words: municipal law, local 
self-government, municipal power, mu-
nicipal human rights, decentralization.
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Постановка проблеми. Стаття 
присвячена актуальній темі, особливо 
в умовах сучасних міжнародних від-
носин, що потребують належного 
правового регулювання створення 
демілітаризованих і нейтралізованих 
зон та їхнього вивчення наукою між-
народного права. Разом із тим, поки 
існують прогалини в дослідженні цих 
феноменів.

Так, міжнародна договірна прак-
тика держав впродовж ХІХ – на 
початку ХХ ст.ст. свідчила про від-
сутність чіткої різниці в правовій 
регламентації створення демілітари-
зованих і нейтралізованих територій. 
Переважно держави укладали між 
собою договори про створення зон, 
які містили в собі ознаки як демілі-
таризованих, так і нейтралізованих 
територій. Це зумовлювало проблему 
невизначеності в регулюванні цих від-
носин.

Передвісником окремої право-
вої регламентації демілітаризованих 
і нейтралізованих територій на між-
народному рівні можна вважати Кон-
венцію про демілітаризацію Аланд-
ських островів, підписану 30 березня 
1856 р. [1]. Однак вона мала більше 
регіональний, ніж універсальний 
характер. Крім того, Конвенція 
1856 р. містила тільки вказівку, що 
на Аландських островах заборонено 
утримувати будь-які воєнні й воєн-
но-морські утворення та розміщувати 
фортифікаційні споруди (ст. 1).

Однак практика створення демі-
літаризованих і нейтралізованих 

територій та їх окремого правового 
регулювання почала формуватися 
після Першої світової війни. Так, 
Версальський мирний договір 1919 р. 
[2] вперше на універсальному рівні 
передбачив створення демілітаризо-
ваної зони, а саме Рейну. Загальнові-
домо, що цей договір наклав жорсткі 
обмеження збройних сил Німеччини, 
її особового складу, техніки, озбро-
єння, командної структури.

Ст. ст. 42–44 цієї багатосторонньої 
угоди розкривають значення поняття 
«демілітаризація», зокрема: «Германії 
заборонялося утримувати 1 будувати 
будь-які фортифікаційні споруди як 
на лівому березі Рейну, так і на пра-
вому березі вздовж лінії дистанцією 
в 50 км зі сходу на захід Рейну». Крім 
того, в ст. 43 зазначено, що в межах 
цієї зони заборонено було утримувати 
воєнні формування як постійно, так 
і тимчасово, здійснювати військові 
маневри, мобілізаційні заходи. У разі 
порушення режиму, встановленого 
ст. ст. 42–43, таку поведінку можна 
було б розглядати як ворожий акт 
проти країн-учасниць угоди й загалом 
як акт проти миру у світі.

Однак демілітаризовані й ней-
тралізовані зони не виникли рап-
тово з підписанням вищезазначених 
угод. Більшість вітчизняних вчених, 
що займаються дослідженням істо-
рії міжнародного права, наприклад, 
О.В. Буткевич [3; 4], згадують про 
поодинокі приклади демілітаризації 
та нейтралізації територій у Старо-
давні часи, в епоху Середньовіччя, 
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Нового часу. Проте досліджень, при-
свячених історії становлення цих 
феноменів, особливостям створення 
та функціонування демілітаризованих 
і нейтралізованих територій впродовж 
згаданих періодів, не було. Виникає 
проблема у визначені їхніх головних 
рис у межах зазначених історичних 
періодів та особливостей кожного 
з них на сучасному етапі.

Аналіз останніх досліджень. 
У вітчизняній науці міжнародного 
права останніх років відсутні моно-
графії та не досить наукових статей, 
присвячених становленню та роз-
витку демілітаризованих і нейтралі-
зованих територій. Більшість праць 
вітчизняних вчених було пред-
ставлено в другій половині ХХ ст. 
Зокрема, окремі з них присвячені 
створенню зон миру (Б.Р. Тузмуха-
медов, Н.В. Дінь), загальній характе-
ристиці демілітаризованих і нейтра-
лізованих територій у міжнародному 
праві (Б.М. Кліменко), особливостям 
правового регулювання окремих при-
кладів демілітаризованих і нейтралі-
зованих зон, наприклад, Антарктики, 
Архіпелагу Шпіцберген (Б.М. Клі-
менко, Л.Д. Тімченко). Деякі статті 
й монографії можна зустріти серед 
зарубіжних вчених, більшість з яких 
займаються дослідженням особли-
востей демілітаризації та нейтраліза-
ції Аландських островів (С.С. Акер-
марк). Також зарубіжними фахівцями 
з міжнародного гуманітарного права 
(Д. Флек, М. Боте) розглядаються 
особливості запровадження та дії 
режимів демілітаризованих і нейтра-
лізованих зон під час збройних кон-
фліктів.

Мета статті. Сформулювати клю-
чові ознаки демілітаризованих і ней-
тралізованих територій (зон) і визна-
чити особливості їхнього створення 
та функціонування в міжнародному 
гуманітарному праві.

Виклад основного матеріалу. 
Потрібно зазначити, що воєнні опера-
ції сторін конфлікту повинні здійсню-
ватися тільки в межах театру воєн-

них дій. Такими зонами може бути 
відкрите море, виключна морська 
економічна зона, території держав, 
що є сторонами збройного конфлікту. 
Остання містить сухопутну частину, 
ріки й озера, внутрішні морські води 
й територіальне море й повітряний 
простір над ним. Водночас театр 
воєнних дій (війни) не може міс-
тити певні зони, що знаходяться під 
особливою охороною з боку міжна-
родного гуманітарного права та які 
заборонено використовувати у воєн-
них цілях, зокрема: санітарні й без-
печні зони (ст. 14 (4) Женевської 
конвенції 1949 р. [5]), нейтралізовані 
й демілітаризовані території (зони) 
(ст. 15 (4) Женевської конвенції 
1949 р.; ст. 60 Додаткового протоколу 
1977 р. до Женевських конвенцій від 
12 серпня 1949 р. щодо захисту жертв 
міжнародних збройних конфліктів 
(Додаткового протоколу І) [6]).

У навчальній літературі з міжна-
родного публічного права деміліта-
ризовані й нейтралізовані території 
розглядаються як окремі феномени 
[7, с. 159; 8, с. 340]. Такі території 
користуються особливим захистом 
від воєнних дій. В їхніх межах діє 
спеціальний режим, встановлений 
із метою забезпечення миру й без-
пеки (режим міжнародної безпеки) 
[7, с. 159]. Для позначення цих зон 
також використовують загальне 
поняття «захищені зони» (protected 
zones), яке охоплює демілітаризовані, 
нейтралізовані, безпекові й санітарні 
зони, а також місцевості, що не обо-
роняються [9, с. 671; 10]. Однак ці 
режими мають певні специфічні осо-
бливості.

Під демілітаризованими терито-
ріями (зонами) розуміють певні про-
стори (наземні, морські, повітряні), 
в межах яких заборонені будь-які 
види воєнної діяльності. Тобто забо-
роняється розміщувати збройні сили 
й озброєння, утворювати воєнні 
бази, проводити військові навчання, 
виробляти й ввозити військові мате-
ріали, виробляти й випробовувати 
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зброю. Дія такого режиму в просторі 
означає, що забороняються будь-які 
польоти військових літаків у повітря-
ному просторі зазначених територій. 
Водночас такі обмеження розповсю-
джуються і на внутрішні води й тери-
торіальне море в разі, коли деміліта-
ризована територія має вихід у море. 
Наприклад, Конвенцією про забо-
рону фортифікації та нейтралізацію 
Аландських островів від 20 жовтня 
1921 р. була передбачена демілітари-
зація та нейтралізація не лише сухо-
путної, а й морської території (ч. ч. 1, 2  
ст. 2 закріплюють ширину територі-
ального моря в 3 морські милі, що 
відраховуються від лінії найнижчого 
відпливу) [11].

Правове регулювання цих тери-
торій здійснює Додатковий протокол 
1977 р. до Женевських конвенцій від 
12 серпня 1949 р. щодо захисту жертв 
збройних конфліктів міжнародного 
характеру (Додаткового протоколу 
І) [6]. Так, ч. 3 ст. 60, що має назву 
«Демілітаризовані зони», розкриває 
такі ознаки зазначених територій:

a) всі комбатанти, а також мобільні 
бойові засоби й мобільне воєнне спо-
рядження повинні бути евакуйовані;

b) стаціонарні воєнні установки 
й споруди не повинні використовува-
тися у ворожих цілях;

c) ні влада, ні населення не повинні 
чинити ворожих дій;

d) будь-яка діяльність, пов’язана 
з воєнними зусиллями, повинна бути 
припинена.

Юридичною підставою для вста-
новлення демілітаризованої території 
є угода, укладена між державами. 
Якщо держава сформулює намір 
створити демілітаризовану зону на 
підставі висловленого нею односто-
роннього акту, останній матиме полі-
тичне значення та не буде обумовлю-
вати правових наслідків.

У ч. 2 ст. 60 зазначено, що угода 
може бути укладена в усній або пись-
мовій формі, в мирний час, а також 
після початку воєнних дій, і в ній 
повинні бути подані якомога точніші 

визначення та опис межі демілітари-
зованої зони й за необхідності вста-
новлені методи контролю. Якщо угода 
про запровадження демілітаризованої 
зони була укладена в мирний час, 
вона повинна передбачати роззбро-
єння, а також заходи, спрямованні 
на превенцію конфліктів, які можуть 
виникнути в майбутньому. Щодо меж 
такої зони, чим ширше вони, тим 
складніше їх контролювати й забез-
печувати захист. В угоді, що запрова-
джує такий режим, повинно бути чітко 
прописано конкретний перелік видів 
діяльності, що забороняється, з визна-
ченням засобів і заходів контролю  
за дотриманням таких заборон. Крім 
того, демілітаризована зона повинна 
бути чітко визначена на місцево-
сті за допомогою певних знаків, що 
узгоджується сторонами угоди (ч. 5). 
Таким чином, демілітаризовані тери-
торії (зони) – це встановленні на 
підставі угоди між державами певні 
обмежені на місцевості райони, які 
заборонено використовувати у воєн-
них цілях і здійснювати на них будь-
які види воєнної діяльності.

Присутність у цій зоні осіб, які 
користуються особливим захистом за 
Женевськими Конвенціями 1949 р. 
(зокрема Конвенцією про поліпшення 
долі поранених і хворих у наявних 
арміях; Конвенцією про поліпшення 
долі поранених, хворих та осіб, які 
зазнали корабельної аварії, зі складу 
збройних сил на морі; Конвенцією 
про поводження з військовополо-
неними; Конвенцією про захист 
цивільного населення під час війни) 
й за цим Протоколом, й поліцейських 
сил, залишених з єдиною метою 
підтримання законності й порядку, 
не суперечить умовам, викладеним 
у п. 3 ст. 60 Додаткового протоколу І.  
Таким чином, режим демілітаризо-
ваної зони поширюється як на саму 
територію, на об’єкти, що мають 
воєнне призначення, так і на осіб, 
зокрема поранених, лікарів, духо-
венство, захист яких передбачений 
Женевськими конвенціями 1949 р.
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Демілітаризована зона, що підпа-
дає під особливу охорону з боку між-
народного гуманітарного права, може 
бути запроваджена на етапі післяво-
єнних відносин між державами або на 
час перемир’я. Яскравим прикладом 
є демілітаризована зона, що розта-
шована між Північною та Південною 
Кореєю та була запроваджена на під-
ставі Угоді про перемир’я в Кореї від 
27 липня 1953 р. [12]. У ст. 1 зазначе-
ної угоди вона називається ще «буфер-
ною зоною», ширина якої дорівнює 
2 км, що відлічуються від воєнної 
демаркаційної лінії. Інший приклад: 
згідно зі ст. ст. 4–5 Угоди про демі-
літаризацію Сребрениці від 19 квітня 
1993 р. [13] [14, с. 3] було передба-
чено умови, що кожна військова чи 
воєнізована частина повинна або 
вийти за межі демілітаризованої зони, 
або здати зброю. Відповідно до ст. 4, 
боєприпаси, міни, вибухові речовини 
й бойові припаси в межах деміліта-
ризованої зони повинні бути передані 
Силам ООН, під управлінням яких 
здійснювалась демілітаризація Сре-
брениці. Крім того, особливістю цієї 
угоди є умова щодо строків, впро-
довж яких повинен розпочатися про-
цес демілітаризації. Зокрема, демілі-
таризація Сребрениці повинна була 
завершитися впродовж 72 годин із 
моменту прибуття Сил ООН із мож-
ливістю корегування строку в разі, 
якщо буде мати місце затримка Сил 
ООН (ст. 4 Угоди).

Варто зазначити, що такі зони 
мають певну відмінність від постійних 
демілітаризованих територій, напри-
клад, Аландських островів, Антарк-
тики, Суецького й Панамського 
каналів. Останні є історично сформо-
ваними демілітаризованими зонами, 
загальновизнаними на міжнародному 
рівні. Таким чином, демілітаризація 
території може мати постійний харак-
тер, що підтверджують вище зазна-
чені приклади, а може мати тимча-
совий характер, зокрема як засіб 
ліквідації наслідків збройного кон-
флікту в зоні бойових дій. Крім того, 

залежно від цілей встановлення, вона 
може мати превентивний або право-
відновлювальний характер.

Додатково на підтвердження демі-
літаризації територій як заходу тим-
часового характеру можна зазначити 
ч. 1 ст. 10 Протоколу про заборону або 
обмеження застосування мін, мін-пас-
ток та інших пристроїв із поправками, 
внесеними 3 травня 1996 р., що має 
назву «Ліквідація мінних полів, мін-
них районів, мін, мін-пасток та інших 
пристроїв і міжнародне співробіт-
ництво». У цій статті передбачено 
таке: «Невідкладно, одразу ж після 
припинення активних військових дій 
всі мінні поля, мінні райони, міни, 
міни-пастки й інші пристрої розмі-
новуються, ліквідуються, знищу-
ються чи зберігаються відповідно до 
статті 3 і пункту 2 статті 5 цього Про-
токолу». Разом із тим, ч. 3 й 4 перед-
бачають можливість надання стороні, 
що здійснює контроль над районом, 
від інших держав і міжнародних 
організацій технічної та матеріаль-
ної допомоги, необхідної для вико-
нання зобов’язань, передбачених ч. 1,  
включаючи, за відповідних обставин, 
проведення спільних операцій, необ-
хідних для виконання таких зобов’я-
зань [15].

Розглянемо далі нейтралізовані 
території, що мають певну схожість 
із демілітаризованими, у зв’язку із 
чим впродовж ХІХ – на початку 
ХХ ст.ст. більшість міжнародних 
договорів застосовували їх як рів-
нозначні поняття. Хоча заходи, про 
які зазначали сторони в угоді, іноді 
не збігалися з назвою. Наприклад, 
на прикордонній зоні між Норве-
гією та Швецією була утворена ней-
тральна зона на підставі Конвенції 
щодо встановлення нейтральної зони 
й знищення фортифікаційних споруд 
(Карлстадська Конвенція), підписаної 
в Стокгольмі 26 жовтня 1905 р. [16]. 
Ч. 4 ст. 1 передбачає «заборону жод-
них воєнних операцій у межах цієї 
зони, заборону використовувати її як 
базу для воєнних операцій і зосере-
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джувати збройні військові сили, окрім 
тих, що необхідні для збереження 
публічного порядку й для забезпе-
чення підтримки в разі настання над-
звичайних ситуацій». Однак зміст цієї 
норми свідчить про ознаки деміліта-
ризованої зони.

Правове регулювання нейтралізо-
ваних територій (зон) здійснює перша 
Женевська конвенція про поліпшення 
долі поранених і хворих у чинних 
арміях [17] і четверта Женевська кон-
венція про захист цивільного насе-
лення під час війни від 12 серпня 
1949 р. [5]. Так, ч. 1 ст. 23 1 Жене-
вської конвенції 1949 р. закріплює 
фактичні підстави створення нейтра-
лізованих зон, зокрема «після початку 
воєнних дій сторони конфлікту 
можуть створювати на власній тери-
торії, а в разі необхідності – на оку-
пованих територіях госпітальні зони 
й місцевості, організовані так, щоб 
захистити від впливу війни поране-
них і хворих, а також персонал, який 
відповідає за організацію та управ-
ління цими зонами й місцевостями 
й догляд за особами, які там зосере-
джені». Також вона містить юридичні 
підстави (ч. 2 ст. 23 1 Женевської 
конвенції 1949 р.): «з початком і під 
час воєнних дій відповідні сторони 
можуть укладати угоди про взаємне 
визнання створених ними госпіталь-
них зон і місцевостей».

Ст. 15 (4) Женевської конвен-
ції 1949 р. теж закріплює юридичні 
й фактичні підстави встановлення 
таких територій. Але вона є спеціаль-
ною нормою, на відміну від попере-
дньої загальної норми, що стосується 
як створення безпечних і санітарних 
зон, так і нейтралізованих. Її аналіз 
дозволяє сформулювати такі ознаки 
нейтралізованих територій. Пред-
ставники сторін конфлікту укладають 
і підписують письмову угоду, пред-
метом якої є нейтралізована зона. 
Така угода укладається під час війни, 
оскільки ч. 1 ст. 15 містить пряму 
вказівку, що «будь-яка сторона кон-
флікту може звернутися безпосеред-

ньо або за посередництвом нейтраль-
ної держави чи якоїсь гуманітарної 
організації до протилежної сторони 
з пропозицією про створення в райо-
нах, де відбуваються бойові дії, ней-
тралізованих зон, призначених для 
захисту від наслідків війни осіб». Ця 
умова відрізняє нейтралізовану зону 
від демілітаризованої, оскільки право-
вий режим останньої за дією в часі 
функціонує як в мирний, так і у воєн-
ний час.

Мета утворення нейтралізованих 
територій, як було вже зазначено – 
захист від наслідків війни таких осіб:

a) поранених і хворих комбатантів 
або некомбатантів;

b) цивільних осіб, які не беруть 
участі в бойових діях і, перебуваючи 
в зонах, не виконують жодної роботи 
воєнного характеру.

Таким чином, створення таких про-
сторів є формою захисту поранених 
і хворих комбатантів, некомбатантів, 
цивільного населення та інших осіб, 
які захищаються міжнародним гума-
нітарним правом.

Крім того, ч. 2 закріплює поло-
ження про узгодження сторонами 
угоди географічного розташування 
такої зони із зазначенням координат 
і можливістю позначення її на місце-
вості. Також розв’язуються питання 
керівництва й контролю над дотри-
манням режиму нейтралізованої зони. 
Таким чином, нейтралізації підпадає 
сама територія в межах визначених 
за домовленістю сторін, об’єкти, роз-
ташовані на ній, і суб’єкти, що захи-
щаються міжнародним гуманітарним 
правом.

Варто зазначити, що угода між 
сторонами встановлює початок і три-
валість режиму нейтралізованої зони. 
З цього можна припустити таке: якщо 
до збройного конфлікту в межах 
зони були розміщені воєнні об’єкти, 
то вони не ліквідовуються, а лише 
забороняється їх використовувати на 
період дії режиму. Сама зона не може 
бути театром воєнних дій, оскільки 
в її межах забороняються проводити 
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воєнні операції. Але із закінченням 
строку дії режиму такої зони, якщо 
про інше сторони не досягли згоди, 
територія вже не може вважатися 
нейтралізованою. Проте демілітари-
зована територія, навпаки, вимагає 
ліквідації стаціонарних воєнних об’єк-
тів і споруд або заборону їх викори-
стання у воєнних цілях, евакуацію 
мобільних бойових засобів і воєнного 
спорядження разом із комбатантами 
(п. п. а, в ч. 3 ст. 60 Протоколу І). 

Прикладом створення нейтралі-
зованої зони може бути Угода щодо 
встановлення захищеної зони навколо 
лікарні в Осієк від 27 грудня 1991 р., 
укладена між Хорватією та Соціа-
лістичною Федеративною Республі-
кою Югославії [18]. Вона оголосила 
територію навколо лікарні в Осієк 
захищеною зоною, яка знаходиться 
під наглядом Міжнародного Комітету 
Червоного Хреста (МКЧХ) відповідно 
до принципів ст. 23 (І) Женевської 
конвенції 1949 р. і ст. ст. 14–15 IV 
Женевської конвенції 1949 р. (ст. ст. 1,  
2 (1)). Режим цієї зони передбачає 
в ст. 7 (1) зазначеної угоди, що «жод-
ної зброї не має бути в захищеній 
зоні». Крім того, ст. 11 встановлює, 
що за жодних обставин ця зона не 
може бути об’єктом нападу й режим, 
встановлений в її межах, повинен 
поважатися та захищатися сторонами 
конфлікту. Таким чином, нейтралізо-
вані території – це встановленні на 
підставі угоди між державами певні 
обмежені на місцевості простори, 
метою створення яких є захист осіб 
від впливу війни (поранених і хворих 
комбатантів і некомбатантів, а також 
персонал, який відповідає за організа-
цію та управління цими зонами й міс-
цевостями).

Підсумовуючи вищезазначене, 
можна зробити такі висновки:

1. Демілітаризовані й нейтралізо-
вані території в сучасному міжнарод-
ному праві відрізняються за предме-
том регулювання. Мета їх створення 
під час збройного конфлікту – виве-
сти за межі театру воєнних дій певні 

райони задля уникнення свавілля 
(методи й засоби ведення війни не 
є необмеженими) й створити про-
стори, в межах яких особи, що захи-
щаються міжнародним гуманітарним 
правом, були в безпеці.

2. Демілітаризовані території – це 
встановленні на підставі угоди між 
державами певні обмежені на міс-
цевості райони (наземні, морські, 
повітряні простори), які заборонено 
використовувати у воєнних цілях 
і здійснювати на них будь-які види 
воєнної діяльності. Міжнародне гума-
нітарне право встановлює мінімальні 
умови, яким повинна відповідати така 
зона. Разом із тим, на рівні двосторон-
ніх або багатосторонніх угод можуть 
бути уточненні заходи, які будуть 
здійснюватися в їхніх межах. Вона 
може мати як превентивний харак-
тер, так і правовідновлювальний.

3. Нейтралізовані території – вста-
новленні на підставі угоди між дер-
жавами певні обмежені на місцево-
сті простори, метою створення яких 
є захист осіб від впливу війни (пора-
нених і хворих комбатантів і неком-
батантів, а також персонал, який від-
повідає за організацію та управління 
цими зонами й місцевостями).

4. Правовий режим демілітаризо-
ваної зони може бути встановлено як 
в мирний, так і у воєнний час. Вод-
ночас режим нейтралізованої зони – 
на початку й під час збройного кон-
флікту.

5. Демілітаризована зона перед-
бачає ліквідацію воєнних об’єктів 
і споруд або, в разі неможливості 
цього, заборону їхнього використання 
у воєнних цілях. Також режим цієї 
території забезпечує евакуацію 
мобільних бойових засобів і воєн-
ного спорядження разом із комбатан-
тами. Водночас нейтралізована зона 
забороняє використовувати як театр 
для воєнних дій територію цієї зони 
на період, визначений в угоді, разом 
з об’єктами, що розміщенні на ній, 
без необхідності ліквідації їх, зокрема 
воєнних об’єктів.
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6. Такі зони мають певну від-
мінність у порівнянні з історично 
сформованими демілітаризованими 
й нейтралізованими зонами, загаль-
новизнаними на міжнародному рівні 
(Аландські острови, Антарктика, 
Архіпелаг Шпіцберген, Суецький 
і Панамський канали). Демілітариза-
ція та нейтралізація території може 
мати постійний характер, що підтвер-
джують вище зазначені приклади. 
Разом із тим, може мати тимчасовий 
характер як засіб ліквідації наслідків 
збройного конфлікту в зоні бойових 
дій (демілітаризовані зони) або як 
засіб захисту хворих і поранених ком-
батантів і некомбатантів, цивільного 
населення та інших осіб, яких захи-
щає міжнародне гуманітарне право 
(нейтралізовані зони).

Статтю присвячено особливос-
тям демілітаризованих і нейтралі-
зованих територій у міжнародному 
гуманітарному праві. Акцентуєть-
ся увага на тому, що вони мають 
глибоке історичне коріння, але 
історія становлення та розвитку 
не досить досліджена наукою між-
народного права. Авторка статті 
зазначає, що до початку ХХ ст. 
демілітаризовані й нейтралізовані 
території розглядалися як тотож-
ні поняття, у зв’язку із чим відбу-
валася певна невизначеність ознак, 
що їх відрізняє. Події Першої сві-
тової війни змусили звернутися до 
цієї проблеми, як наслідок, Версаль-
ський мирний договір 1919 р. перед-
бачив утворення демілітаризова-
ної зони (Рейну). Його особливістю 
була, по-перше, чітка регламента-
ція змісту заходів, які впроваджу-
вались у межах демілітаризованої 
зони, по-друге, її визначеність на 
місцевості, по-третє, наявність 
механізму забезпечення такого 
режиму з боку Сторін цього дого-
вору.

Зазначено, що міжнародне гума-
нітарне право регламентує міні-
мальні вимоги до створення та 

функціонування спеціальних режи-
мів демілітаризованих і нейтралі-
зованих територій (зон) (зокрема, 
їх регулює Женевська конвенція про 
поліпшення долі поранених і хворих у 
наявних арміях від 12 серпня 1949 р.  
і Женевська конвенція про захист 
цивільного населення під час вій-
ни від 12 серпня 1949 р., а також 
Додатковий протокол 1977 р.  
до Женевських конвенцій від  
12 серпня 1949 р. щодо захисту 
жертв збройних конфліктів між-
народного характеру). На рів-
ні двосторонніх і багатосторон-
ніх угод умови створення цих зон 
можуть бути уточнені.

Авторка статті визначає демі-
літаризовані території як вста-
новлені на підставі угоди між 
державами певні обмежені на міс-
цевості райони, які заборонено 
використовувати у воєнних цілях 
і здійснювати на них будь-які 
види воєнної діяльності. Демілі-
таризація території може мати 
постійний (наприклад, Аландські 
острови, Суецький канал) або тим-
часовий характер як засіб ліквіда-
ції наслідків збройного конфлікту в 
зоні бойових дій (наприклад, демі-
літаризація Сребрениці). Зазначе-
но, що нейтралізовані території – 
це встановлені на підставі угоди 
між державами певні обмежені на 
місцевості простори, метою ство-
рення яких є захист осіб від впливу 
війни (поранених і хворих комба-
тантів, некомбатантів, а також 
персонал, який відповідає за орга-
нізацію та управління цими зона-
ми й місцевостями). Акцентується 
увага на тому, що в міжнародно-
му гуманітарному праві режими 
цих територій (зон) обмежені в 
часі: нейтралізовані зони можуть 
створюватися на початку або 
під час збройного конфлікту; 
демілітаризовані зони встанов-
люються в мирний час (тоді це 
матиме превентивний характер), 
воєнний, післявоєнний період (матиме  
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відновлювальний характер). Напри-
кінці авторка формулює висновок 
щодо головних ознак демілітаризо-
ваних і нейтралізованих зон у між-
народному гуманітарному праві.

Ключові слова: демілітаризовані 
зони, нейтралізовані зони, міжнарод-
не гуманітарне право.

Roianova I. Demilitarized 
and neutralized territories in 
international humanitarian law

The article is devoted to the 
peculiarities of demilitarized and 
neutralized territories in international 
humanitarian law. Attention is drawn 
to the fact that these institutions have 
deep historical roots, but the history 
of their formation and development 
is partially studied by the science of 
international law. The author of the 
article notes that by the beginning of 
the XXth century demilitarized and 
neutralized territories were considered 
as indistinguishable concepts, due to 
which there was a certain uncertainty 
of the features that distinguishes them. 
The experience of the First World War 
required to solve this problem, as a 
result, the Versailles Peace Treaty 
of 1919 provided for the formation 
of a demilitarized zone (Rhine). Its 
peculiarities were, firstly, a clear 
regulation of the content of measures 
implemented within the demilitarized 
zone, secondly, its certainty of the 
location, and thirdly, the existence of 
the mechanism to guarantee such a 
regime by the Parties to this agreement.

It is noted that international 
humanitarian law regulates the 
minimum requirements of the 
establishment and operation of 
special regimes for demilitarized and 
neutralized territories (zones) (in 
particular regulated by the Geneva 
Convention on the amelioration of 
wounded and sick in armed forces 
of August 12, 1949 and the Geneva 
Convention on the protection of 
civilian persons in time of war of 
August 12, 1949, as well as the 

Additional Protocol of 1977 to the 
Geneva Conventions of August 12, 
1949, concerning the protection 
of victims of international armed 
conflicts). At the level of bilateral 
and multilateral agreements, the 
conditions for the establishment of 
these zones can be clarified.

The author of the article defines 
demilitarized territories as the 
establishment on the basis of the 
agreement between states of the certain 
limited areas, which are prohibited 
to be used for military purposes and 
to carry out any kind of military 
activities on them. Demilitarization 
of the territory can be permanent (for 
example, the Еland Islands, the Suez 
Canal), or temporary as a means 
of eliminating the effects of armed 
conflict in the war zone (for example, 
the demilitarization of Srebrenica). It 
is noted that neutralized territories are 
established by agreement between the 
states certain space restrictions, the 
purpose of which is to protect persons 
from the effects of war (wounded and 
sick combatants, non-combatants, as 
well as personnel responsible for the 
organization and management of 
these zones and areas). Attention is 
drawn to the fact that in international 
humanitarian law, the regimes of 
these territories (zones) are limited 
in time: neutralized zones can be 
created at the beginning or during an 
armed conflict; demilitarized zones 
established in peacetime (then it will 
be preventive), war, post-war period 
(will be restorative). Finally, the 
author formulates a conclusion on the 
main features of demilitarized and 
neutralized zones in international 
humanitarian law.

Key words: demilitarized zone, 
neutralized zone, international human-
itarian law.
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КАТЕГОРІЯ «ФІДУЦІЯ» В СУЧАСНОМУ 
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Постановка проблеми. З моменту 
свого зародження в джерелах права 
Стародавнього Риму й дотепер кате-
горія «фідуція» пройшла досить три-
валий шлях розвитку. Водночас про-
тягом всього строку еволюції акцент 
в її сутності поступово зміщувався. 
Положення чинного цивільного зако-
нодавства України безпосередньо 
не оперують зазначеною категорією 
та в окремих випадках як її синонім 
використовують традиційніше для нор-
мативного підходу й певною мірою стри-
мане термінологічне словосполучення 
«зобов’язання, нерозривно пов’язане 
з особою кредитора» або «зобов’я-
зання, нерозривно пов’язане з особою 
боржника» (статті 515 і 608 Цивіль-
ного кодексу України (далі – ЦК Укра-
їни)) [1]. У цивілістичній літературі 
значного поширення також набуло 
термінологічне словосполучення «осо-
бисте зобов’язання» [2, с. 14]. А тер-
мін «фідуція» вживається переважно 
у формі прикметника, зокрема «фіду-
ціарний».

Ураховуючи те, що відповідні лек-
сичні одиниці дуже часто вживаються 
в синонімічному ключі й спрямовані 
підкреслити особливий зв’язок кон-
струкції елементів правовідношення 
з його учасниками, існує реальна 
необхідність визначення співвідно-
шення між позначуваними ними яви-
щами та / або їх характеристиками. 
Це сприятиме не лише упорядкуванню 
поняттєво-категоріального апарату 
цивільного права, проте також ство-
рить умови для визначення факторів, 
які надають зобов’язанню особливого 

характеру, забезпечують специфічний 
зв’язок його елементів з учасниками 
правовідношення.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Проблематика зобов’я-
зальних правовідносин ставала пред-
метом розгляду таких вчених-юристів, 
як С.С. Алексєєв, І.В. Венедіктова, 
Є. Годеме, Н.М. Дихта, І.В. Жилін-
кова, О.С. Іоффе, А.В. Коструба, 
О.О. Кот, Н.С. Кузнєцова, Р.А. Май-
даник, В.В. Надьон, О.О. Отраднова, 
Я.М. Романюк, І.В. Спасибо-Фатє-
єва, Р.О. Халфіна, Я.М. Шевченко, 
Р.Б. Шишка, О.Я. Явор, В.Л. Яроць-
кий та інші.

Постановка завдання. Мета 
статті полягає у визначенні сутніс-
ного наповнення та розвитку циві-
лістичної категорії «фідуція» із часів 
Стародавнього Риму й дотепер у кон-
тексті доктринальних і нормативних 
джерел цивільного права України.

Основний матеріал дослі-
дження. У сучасній юридичній літе-
ратурі досить часто термін «фідуціар-
ний» використовується в розумінні 
«довірчий» [3, с. 21], що, однак, 
потребує додаткової уваги в контексті 
сфери походження та використання 
відповідної термінології, якою висту-
пає латинська мова.

Лексикографічні джерела розкри-
вають латинський термін fiducia, ae 
як:

1) впевненість, надійність [4, с. 71; 
5, с. 138; 6 с. 140], сподівання;

2) юридичний акт, що ґрунтується 
на довірі;

3) фідуція, застава [4, с. 71].
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У цьому аспекті О.Ф. Чердан-
цев цілком ґрунтовно зазначає, що 
терміни, які вживаються в правовій 
сфері – науці, законодавстві, прак-
тиці, – мають подвійний статус, 
оскільки невідворотно є і словами 
(термінами) повсякденної мови, а не 
тільки юридичної. У правову сферу 
терміни можуть проникнути з різ-
них сфер знань і діяльності й вод-
ночас набувати специфічного зна-
чення [7, с. 46]. Це створює умови 
для погодження з К.М. Рогожою, що 
термін fiducia походить від латин-
ського fides – довіра [8, с. 148], адже 
очевидно, що термін «довіра», бувши 
частиною повсякденної латинської 
мови, лише згодом набув юридичного 
розуміння та одержав окрему юри-
дичну форму існування (fiducia).

Водночас у чому саме полягає 
довіра у відповідній сфері правовід-
носин, дозволяють з’ясувати наукові 
розробки римського права. Зокрема, 
в сучасних джерелах fiducia інтерпре-
тується в тому числі як перенесення 
квіритського права [5, с. 138], а деякі 
вчені в окресленому ключі взагалі 
розмежовують дві форми довірчих 
операцій: фідуція-управління та фіду-
ція-забезпечення [9, с. 190], що без-
посередньо знаходить підтвердження 
й у відповідних джерелах Стародав-
ньої держави.

У контексті окресленого необхідно 
звернути увагу на те, що в Стародав-
ньому Римі фідуціарними називались 
правочин і / або правовідносини, що 
виникали на його підставі, а також 
весь юридичний порядок (спосіб) 
переходу цивільного права. Зокрема, 
як зазначає Д.В. Дождєв, договір 
fiducia укладався у формі manci patio 
або in jure cessio з найрізноманітні-
шою метою. У цілому ж виокремлю-
валось два види договорів: із другом 
і з кредитором – fiducia cum amico 
й fiducia cum creditore (contracta). 
У першому випадку fiducia оформ-
ляла договори зберігання, позички, 
доручення, а в другому – слугу-
вала встановленню реальної гарантії 

зобов’язання. Водночас така функці-
ональна диференціація має факульта-
тивний характер, оскільки структура 
контракту у всіх випадках є одна-
ковою. За такої умови сучасниками 
досліджувана конструкція визнається 
досить суперечливою [10, с. 563]. 

Найбільшого поширення 
та підтримки здобула наукова позиція, 
в рамках якої фідуція розглядається 
саме як спосіб переходу квіритського 
права власності на річ на довірену 
особу, яка водночас зобов’язується 
повернути річ після досягнення мети 
вчинення правочину [11, с. 306]. 
У такому сенсі в сучасному розу-
мінні зобов’язання, що виникало 
з fiducia, мало акцесорний характер, 
оскільки забезпечувало виконання 
основного зобов’язання. Як зазна-
чає Н.М. Дихта, fiducia – це най-
давніша форма застави [12, с. 191]. 
На цім різниця між фідуціарним 
договором і договором закладу поля-
гала в тому, що на підставі першого 
договору річ (майно) передавалось 
кредитору у власність, в той час, як 
на підставі другого – лише у воло-
діння [13, с. 203]. З цього слідує, що 
шляхом набуття кредитором права 
власності на певне майно боржника 
в правовідносинах позички забезпе-
чувались його права на випадок неви-
конання боржником свого обов’язку.

Водночас цікавою є висловлювана 
в наукових джерелах теза про те, що 
під час фідуції об’єктом повернення 
виступала річ або її еквівалент, отри-
маний особою [14, с. 53] та за такої 
умови фідуціарний характер мали 
в тому числі правовідносини з довір-
чого управління майном. Іншими 
словами, фідуціарним також був 
договір, на підставі якого виникали 
правовідносини довірчого управління 
[8, с. 149], на підставі якого певна річ 
(майно) передавалось у довірчу влас-
ність певній особі, яка, дбаючи про річ 
як про свою власну, була зобов’язана 
забезпечити найефективніше управ-
ління нею в інтересах установника 
такого управління, тобто фідуціанта, 
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й повернути йому відповідне майно 
в разі настання визначених обставин.

Власне таке «широке» викори-
стання конструкції фідуції виступає 
аргументом на користь існування 
двох можливих її форм, а саме: фіду-
ції-управління та фідуції-забезпечення.

У цілому ж необхідно погоди-
тись з Д.В. Дождєвим, що в контек-
сті конструкції манципації обов’язок 
фідуціарія повернути річ виглядає 
нелогічно, адже це суперечить самій 
природі манципації, під час якої особа 
не може стати власником речі в разі 
резолютивної умови. Перехід прав 
був істотною умовою відповідного 
договору, у зв’язку із чим його відсут-
ність означає і відсутність укладення 
самого договору, а тому й відсутність 
fiducia. На переконання вченого, 
фідуціарні договори виступали релік-
том стародавнього універсального 
правочину nexum, а сам факт пере-
дачі особою права власності на певне 
майно іншій особі зі сподіванням на 
його повернення означав існування 
особистого зв’язку між учасниками 
правовідношення [10, с. 563].

Таким чином, відповідні джерела 
римського права й наявні наукові 
розробки дають привід стверджувати, 
що в основу fiducia дійсно поклада-
лася довіра, що могло зумовлюватись 
у тому числі й особистим характе-
ром відносин між учасниками відпо-
відного правовідношення. Водночас 
неважливо було, чи мав відповідний 
правочин акцесорний характер до 
основного договору, а породжувані 
ними правовідносини акцесорний 
характер до основних, або ж він 
виступав самостійним правочином, 
як і породжувані ним правовідносини. 
Різними були прояви довіри.

Зокрема, у випадку, коли fiducia 
забезпечувала основне зобов’язання, 
довірче відношення було характерне 
для боржника, який, довіряючи кре-
дитору, сподівався на повернення 
переданого йому у власність майна 
після виконання зобов’язання, що 
забезпечується. Адже, як зазначає 

Н.М. Дихта, навіть якщо боржник 
і виконував умови договору, напри-
клад, виплачував суму боргу з від-
сотками, то повернення чи неповер-
нення предмета застави залежало 
лише від совісті кредитора [12, с. 191]. 
Водночас у разі передачі речі (майна) 
в довірче управління довірче відно-
шення характерне для кредитора 
як установника управління, адже 
в такому випадку вже він сподівався 
на повернення майна, переданого 
в довірчу власність. Тобто в обох 
випадках довіра полягала в тому, що 
фідуціант передавав річ у власність 
фідуціарію, маючи довіру до нього, 
що й забезпечувало високий рівень 
ймовірності повернення відповідного 
майна.

Однак в окресленому ключі ціка-
вий приклад наводить К.М. Рогожа, 
коли в разі спадкування на фідуціарія 
(спадкоємця) покладався обов’язок 
здійснити певні дії на користь тре-
тьої особи (фідекомісарія) [8, с. 149]. 
У такому разі довіра проявлялась не 
в сподіванні отримати річ назад із 
настанням певних обставин, а в спо-
діванні, що набувач права власності 
вчинить на користь третьої особи 
певну дію, тобто не обдурить фідуці-
анта. Хоча факт набуття права влас-
ності також не пов’язувався з відпо-
відною обставиною. Вона повинна 
була настати після набуття права 
власності. Це демонструє еволю-
цію довірчого зв’язку й розширення 
сфери застосування fiducia.

На території сучасної України кон-
струкції fiducia застосовувалась лише 
фрагментарно в тих регіонах, що пере-
бували під потужним впливом дер-
жав, для правових систем яких була 
характерна рецепція римського права. 
У період раннього середньовіччя пра-
вова система Київської Русі мала всі 
ознаки самостійного утворення з влас-
ними унікальними характеристиками. 
Лише в ході здійснення на відповідні 
території правового впливу інших дер-
жав, для яких була характерна рецеп-
ція римського права, відповідний  
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правопорядок збагачувався відпо-
відними уявленнями про фідуціарні 
правочини й правовідносини. Водно-
час важливо відзначити, що в праві 
Російської імперії питання довірчого 
зв’язку між учасниками правовідно-
шення знайшло лише обмежене й епі-
зодичне розкриття, а термін «фідуція» 
не здобув поширення ані в норматив-
них, ані в доктринальних джерелах. 
Крім того, в цілому розвиток концеп-
ції фідуціарних правочинів і правовід-
носин значно збавив темпи, у зв’язку 
із чим наразі вона має відверто фра-
гментарний характер.

В умовах сьогодення спостеріга-
ється досить специфічна ситуація. 
З одного боку, все більшого визнання 
знаходить факт існування фідуціар-
ного зв’язку між учасниками окре-
мого правовідношення, наприклад, 
у разі встановлення довірчої влас-
ності. З іншого боку, небезпідставно 
висловлюються думки з приводу того, 
що саме поняття «довірчий» супере-
чливе [15, с. 392], що є однією з при-
чин, чому виступає відсутність чітких 
і зрозумілих критеріїв визначення 
правовідносин, для яких характерний 
довірчий зв’язок. Водночас необхідно 
враховувати те, що розвиток моде-
лей правовідносин створює умови 
для переосмислення питання, адже, 
наприклад, довірчими визнаються як 
правовідносини представництва, для 
яких не характерне виникнення права 
довірчої власності, так і правовідно-
сини управління, що безпосередньо 
пов’язані з її виникненням [9, с. 191]. 

Водночас на рівні вітчизняної док-
трини в певному ракурсі розгляду 
простежується міцний семантичний 
взаємозв’язок між термінами «фідуці-
арний», «особистий» і «зобов’язання, 
нерозривно пов’язане з особою кре-
дитора» або «зобов’язання, нероз-
ривно пов’язане з особою боржника». 
Наприклад, О.С. Петров зазначає, 
що в цивілістичній доктрині під фіду-
ціарними правочинами розуміються 
такі правочини, що мають особи-
сто-довірчий характер [16], а в сучас-

них підручниках із цивільного права 
вказується на те, що до зобов’язань, 
які мають особистий характер, нале-
жать правовідносини, що нерозривно 
пов’язані з особою боржника або кре-
дитора [2, с. 14]. Водночас фактори, 
що детермінують такий зв’язок, зали-
шаються практично невизначеними 
на рівні наукових досліджень.

За такої умови слід відзначити, що 
певний прогрес у розвитку питання 
все ж таки відбувається. Свідчен-
ням цьому є поступове формування 
доктрини «фідуціарних обов’язків», 
в основу яких покладається, зокрема, 
необхідність діяти віддано (duty on 
loyalty) [17, с. 202–203]. За допомо-
гою цієї концепції, яку слід вважати 
продовженням розвитку загального 
наукового вчення про довірчий зв’я-
зок у цивільних правовідносинах, 
у цивілістичній доктрині поглиблю-
ється розуміння змісту суб’єктив-
них цивільних обов’язків, зокрема, 
менеджменту юридичних осіб щодо 
управління справами такої особи, 
а також комерційних агентів перед 
особами, яких вони представляють.

Висновки й перспективи по- 
дальших досліджень. Проведений 
аналіз демонструє досить глибокий 
характер питання. Введення в понят-
тєво-категоріальний апарат римського 
права категорії «fiducia» безспірно 
пов’язувалось із досягненням відповід-
ними суспільними відносинами такого 
рівня розвитку, який зумовив необхід-
ність позначення окремим терміном 
довірчого зв’язку, що існував між їх 
учасниками. В аспекті властивого 
римському праву прагматичного під-
ходу до регулювання суспільних від-
носин цей термін вживався переважно 
для позначення ситуацій, в яких одна 
особа передавала право власності дру-
гій особі для забезпечення виконання 
свого зобов’язання перед нею або для 
встановлення правовідносин довірчої 
власності як окремого самостійного 
зобов’язання. Такий підхід пов’язу-
вався з ризиками неповернення від-
повідного майна, які у зв’язку із цим 
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мали майновий характер. Тому учас-
никами відповідних правочинів, як 
правило, виступали особи, між якими 
існував довірчий зв’язок, що відбива-
лося на довірі фідуціанта до фідуціарія.

Незважаючи на це, в ході еволюції 
правового регулювання цивільних від-
носин питання фідуціарного зв’язку 
між їх учасниками не знайшло комп-
лексного розкриття в нормативних 
і наукових джерелах. Значної під-
тримки в доктрині знайшов підхід, 
відповідно до якого різновидом фідуці-
арних відносин є відносини, що вини-
кають між установником управління 
та управителем майном і передбача-
ють виникнення в останнього права 
довірчої власності. Проте фактори, що 
зумовлюють існування такого зв’язку 
між відповідними особами, залиша-
ються практично невизначеними.

Водночас необхідно визнати, що 
відповідні фактори мають визна-
чальне значення для всього право-
відношення. Зокрема, через фра-
гментарність наукових досліджень, 
загальноприйнятого характеру набуло 
наукове положення про існування 
довірчих цивільних правовідносин. 
Проте очевидно, що серед елементів 
правовідношення відповідна харак-
теристика проявляється неоднаково 
й стосується переважно зв’язків між 
його учасниками, що втілюються 
у взаємних правах та обов’язках. 
Зокрема, досить складно стверджу-
вати про довірчий характер об’єкта 
правовідносин незалежно від того, чи 
виступає ним поведінка іншої особи 
або ж предмет матеріального світу, 
чи благо, на яке поширено правовий 
режим речі. Хоча, якщо конструк-
ція «довірча річ» виглядає досить 
абсурдно, то «довірча дія» вже зму-
шує замислитись над можливістю 
наповнення її реальним змістом. 
Проте вбачається, що із сутнісних 
позицій «довірчі права й обов’язки» 
виступають тим елементом, який кон-
центрує в собі прояви довіри й спо-
дівань учасників правовідносин, що 
детермінують виокремлення відпо-

відних зобов’язань в окремий спе-
цифічний вид цивільних правовідно-
син. І хоча ця концепція все ж таки 
поступово розвивається в доктрині 
цивільного права, вона не зможе поз-
бавитись основної вади у вигляді фра-
гментарності до моменту розв’язання 
основного питання, яким виступає 
ряд факторів, що визначають фідуці-
арний зв’язок між учасниками право-
відношення.

Водночас досліджене питання заго-
стрюється введенням у категоріальний 
апарат сучасного цивільного права 
таких термінів, як «особисті зобов’я-
зання», а також «зобов’язання, нероз-
ривно пов’язане з особою кредитора» 
й «зобов’язання, нерозривно пов’язане 
з особою боржника», які створюють 
підґрунтя для наукового припущення, 
що категорія «фідуціарний» розкриває 
лише один із декількох можливих фак-
торів виникнення зобов’язань, нероз-
ривно пов’язаних з їх учасниками, 
тобто їх побудову на довірі. Хоча за 
такої умови можуть існувати й інші 
визначальні обставини для відпорного 
виду цивільних правовідносин.

Стаття присвячена визначенню 
сутності категорії «фідуція» (від 
лат. fiducia) та особливостей її 
використання в сучасних наукових 
джерелах цивільного права. Автор 
констатує, що наразі уявлення 
про зміст досліджуваної категорії 
залишаються фрагментарними.

Окрема увага в роботі присвячу-
ється етимології терміну «фідуція». 
Автор звертається до лексикогра-
фічних джерел і встановлює, що 
в його основу покладається слово 
fides – довіра. У зв’язку із цим фіду-
ціарними або довірчими називають 
правочини й правовідносини, в осно-
ву яких покладається довіра одного 
учасника правовідносин до іншого.

Водночас аналіз наукових дже-
рел підтвердив неоднозначність 
конструкції фідуціарних право-
відносин в епоху Стародавнього 
Риму. Адже, з одного боку, відпо-
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відні юридичні акти передбачали 
перехід права власності на певне 
майно від однієї особи до іншої. За 
такої умови відповідний правочин 
вчинявся з надією відчужувача на 
те, що набувач поверне йому відпо-
відне право з настанням визначних 
обставин правової реальності. Про-
те, з іншого боку, таке повернен-
ня не було умовою переходу права 
власності, адже набувач ставав 
власником майна безумовно й вчи-
ненням ним правочину з його повер-
нення відчужувачу залежало лише 
від його власної доброї волі.

Встановлюється, що сучасні 
уявлення про фідуціарні правочини 
й правовідносини не відзначаються 
своєю прогресивністю та глибиною 
в порівнянні з традиційною концеп-
цією, що панувала в Стародавньо-
му Римі. У доктрині фідуціарними 
визнаються правовідносини, засно-
вані на довірі між їхніми учасника-
ми. Проте фактори, які зумовлю-
ють такі відносини між особами, 
залишились до кінця не розкритими. 
Певний прогрес у відповідній сфері 
забезпечує концепція фідуціарних 
обов’язків, яка, однак, також не 
відзначається комплексністю через 
зазначені обставини. Своєю чергою 
введення в категоріальний апарат 
сучасного цивільного права таких 
термінів, як «особисті зобов’я-
зання», а також «зобов’язання, 
нерозривно пов’язане з особою кре-
дитора» й «зобов’язання, нерозрив-
но пов’язане з особою боржника» 
створюють підґрунтя для науко-
вого припущення, що категорія 
«фідуціарний» розкриває лише один 
із декількох можливих факторів 
виникнення зобов’язань, нерозрив-
но пов’язаних з їхніми учасниками, 
тобто їхню побудову на довірі. Хоча 
водночас можуть існувати й інші 
визначальні обставини для відпор-
ного виду цивільних правовідносин.

Ключові слова: фідуція, довіра, 
управління майном, довірча влас-
ність, перехід права власності.

Shynkarova Ye. The category 
“fiduity” in modern civil law 
of Ukraine

The article is devoted to 
determination the essence of category 
fiducia and the specificity of its usage 
in modern scientific sources of civil 
law. The author states that presently 
the conception about the content of 
this category is stay fragmental.

Considerable attention in the 
article is devoted to the etymology of 
term “fiduity”. The author is turning 
to lexicographical sources and defines 
that mentioned category is based on 
the Latin word fides – fiduity. In 
this relation fiduciary or confidential 
transactions or relationships are the 
transactions or relationships that 
based on fiduity of one participant to 
another.

At the same time the analyses 
of scientific sources confirms the 
ambiguity of fiduciary relationships 
construction in age of Ancient Rome. 
On the one hand appropriate juridical 
acts provided transfer of property 
right from one person to another. 
And such an act was committing 
with alienator’s hope that acquirer 
will return appropriate property 
when defined circumstances of 
juridical reality appear. But on the 
other hand such return was not the 
condition of property right transfer 
and the acquirer became the owner of 
appropriate property certainly. Return 
of such a property to the alienator 
depended only on a good will of the 
new owner whose act should led to 
appropriate juridical consequences.

It is defined that modern 
conceptions on fiduciary transactions 
and fiduciary relationships are not 
much more progressive and deep 
than traditional concept that was 
widespread in Ancient Rome. In 
present civil law doctrine as a rule the 
relationships based on fiduity between 
its participants are called fiduciary. 
But at the same time the factors that 
determine such kind of relationships 
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are still not identified clearly. Some 
progress in such sphere is provided by 
concept of fiduciary obligations that 
cannot be called complex by virtue 
of abovementioned circumstances. 
And insertion to the categorical 
apparatus of modern civil law such 
terms as “personal relationships”, 
“relationships inextricably linked 
with a debtor” and “relationships 
inextricably linked with a creditor” 
are the foundation for scientific 
assumption that category “fiduciary” 
disclose only one of several 
possible factors of emergence of the 
relationships inextricably linked 
with its participants and denotes 
relationships based of fiduity. At 
the same time there can exist other 
determinative circumstances for 
appropriate kind of civil relationships.

Key words: fiduity, confidence, 
property management, trust property, 
property right transfer.
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ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ СУДОВОГО ЗАХИСТУ 
ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ

За більш ніж півстоліття існування 
міжнародних режимів захисту прав 
людини економічні й соціальні права 
все ще характеризуються диферен-
ційованим ступенем захисту в порів-
нянні з цивільними і політичними.

Незважаючи на те, що правова 
історія економічних та соціальних 
прав могла б допомогти частково 
пояснити ці труднощі, важко пові-
рити, що сьогодні поділ прав на 
покоління може бути приведено як 
юридичний аргумент у суді. З іншого 
боку, не можна ігнорувати той факт, 
що у відношенні економічних та соці-
альних прав існують певні правові 
обмеження, оскільки результати полі-
тичних переговорів у рамках міжна-
родних угод свідчать про обмежене 
прагнення держав брати на себе 
широкі зобов’язання в цій галузі. 

Подібний підхід часто ґрунтується 
на аргументах щодо дотримання пев-
ної періодизації та групування прав за 
поколіннями. Класичний поділ прав 
на покоління був уперше запропоно-
ваний у 1979 році чеським юристом 
Карелом Васаком у межах його дослі-
джень на базі Міжнародного інсти-
туту прав людини в Страсбурзі [1]. 

Незважаючи на те, що напрацю-
вання вченого укоренилися в євро-
пейському праві, сучасні проблеми 
щодо реалізації соціальних (та еко-
номічних) прав свідчать про немож-
ливість сприймати вказані у відриві 
від прав інших поколінь. На порозі 
ХХІ століття саме економічні, соціа- 
льні та культурні права отримали 
своє закріплення в низці нових кон-

ституцій (беручи до уваги наміри 
держав до демократизації та соціалі-
зації державотворчих процесів на тлі 
розпаду Радянського Союзу, здобуття 
незалежності й створення нових  
держав).

Приймаючи той факт, що права 
другого покоління напряму або опо-
середковано забезпечують реалізацію 
та доповнюють права першого поко-
ління, реальні можливості щодо їх 
реалізації та дійові механізми забез-
печення й сьогодні в повній мірі не 
забезпечують їх дотримання.

Саме підвищення ролі судів як 
інструментів реалізації соціальних 
прав у останні два десятиліття і спону-
кає до вивчення проблематики ефек-
тивності такого засобу. Виконуючи 
встановлені державою функції щодо 
забезпечення соціальних прав, суди 
перебирають на себе частину наван-
таження законодавчої, і більше – 
виконавчої влади як індикатора ефек-
тивності закріплених у конституції 
прав.

Проблематика забезпечення 
соціальних прав широко освітлена 
в працях як українських теоретиків 
та конституціоналістів (П.М. Рабі-
нович, О.В. Петришин, С.М. При-
липко, О.Ф. Скакун, М.І. Козюбра, 
О.В. Скрипнюк), так і зарубіж-
них учених (К.Д. Евінг, Р. Аранго, 
Ф. Абдул-Етем, А. Фотіаду, М. Лан-
гфорд, В. Мантувалу). Однак питання 
щодо ефективності судового захисту 
соціальних прав актуалізувалися саме 
в останні декілька років через збіль-
шення кількості «гучних» судових 
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рішень як реакції цієї гілки влади на 
загострення економічної та соціаль-
но-політичної ситуації.

Методологічну основу статті ста-
новить комплекс принципів, підхо-
дів і методів наукового пізнання. 
Феноменологічний підхід забезпечив 
розкриття історичних особливостей 
розвитку уявлень учених про еко-
номічні та соціальні права. Гермене-
втичний підхід забезпечив аналіз не 
лише міжнародних та внутрішньодер-
жавних актів, але й судової прак-
тики (й окремо феномену «гучних» 
судових рішень та їх важливості), 
а в комплексі з діалектичним вони 
уможливили проведення аналізу пра-
вотворчої діяльності в динаміці та її 
проявів у межах історичних періодів 
розбудови української державності. 
Завдяки застосуванню історико- 
правового методу було досліджено 
історичні періоди розвитку уявлень 
щодо ролі соціальних прав та актуаль-
них механізмів їх реалізації. Викори-
стання системно-структурного методу 
сприяло встановленню взаємозв’язку 
між елементами судової, законодавчої 
та виконавчої влади в рамках форму-
вання, закріплення та забезпечення 
соціальних прав. Порівняльний підхід 
був використаний як додатковий під 
час проведення історичних міждер-
жавних та міжсистемних паралелей 
у рамках дослідження. Використання 
методу моделювання дозволило оха-
рактеризувати перспективи подаль-
шої фундаментальної та прикладної 
розробки наведеної проблематики.

1. Розвиток ідеї щодо ролі судів 
як реалізаторів соціальних прав

Минуло майже 30 років після 
прийняття двох пактів, коли на Всес-
вітній конференції з прав людини 
у Відні у 1993 році держави визна-
чили у Віденській декларації і Плані 
дій, що економічні, соціальні й куль-
турні права є одним із двох стовпів 
міжнародного права прав людини, 
і підкреслили універсальність, непо-
дільність, взаємозалежність і взаємо-
зв’язок усіх прав людини. Конферен-

ція дійшла висновку, що «міжнародне 
співтовариство повинно ставитися до 
прав людини в усьому світі справед-
ливо і рівноправно, на тій же основі 
і з тим же акцентом» [2].

Соціальні й економічні права про-
демонстрували відмінність від політич-
них і громадянських у питанні мож-
ливості їх юридичного забезпечення 
ще в момент розроблення і прийняття 
двох міжнародних пактів ООН, які 
мали вказані групи прав предметом 
свого регулювання. Тоді як Міжнарод-
ний пакт про громадянські й політичні 
права (далі – МПГПП) передбачав 
три механізми моніторингу на гло-
бальному рівні (державну звітність, 
індивідуальну комунікацію і процедуру 
подачі скарг) [3], Міжнародний пакт 
про соціальні, економічні й культурні 
права (далі – МПСЕКП) [4] просто 
передбачив зобов’язання держави 
з подання звітності. Крім того, спеці-
альний моніторинговий орган (Комітет 
ООН з економічних, соціальних і куль-
турних прав, КЕСКП) розпочав повно-
цінну роботу тільки у 1987 р.

Більше того, коли справа дійшла 
до надання обов’язкової юридичної 
сили правам, закріпленим у Загальній 
декларації прав людини 1948 року, 
Рада Європи підготувала з інтерва-
лом приблизно 10 років два окремі 
договори: Конвенцію про захист 
прав людини і основоположних сво-
бод (Євроконвенція, ЄКПЛ) [5], що 
гарантує цивільні й політичні права, 
в 1950 році та Європейську соціальну 
хартію (Єврохартія) [6], що гаран-
тує соціальні та економічні права, 
в 1961 році. Ці акти та системи, на 
них побудовані, є взаємодоповнюю-
чими і взаємозалежними, і значний 
обсяг прав, що захищаються ЄКПЛ 
та протоколами до неї, також регу-
люється, іноді більш детально, Євро-
хартією 1961 року, Додатковим про-
токолом до неї 1988 року, а також 
відповідно до тексту Переглянутої 
Хартії, прийнятої в 1996 році.

Зв’язок між Євроконвенцією 
та нормативними системами Євро- 
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хартії враховується Європейським 
судом із прав людини та Європей-
ським комітетом із соціальних прав 
під час оцінки представлених їм справ, 
а застосовувані критерії дуже схожі: 
і Суд, і Комітет оцінюють здійснення 
на практиці прав, що захищаються 
і перевіряють, чи передбачені обме-
ження законом, і чи потрібні вони 
в демократичному суспільстві.

За допомогою постійно еволюціо-
нуючого прецедентного права Євро-
пейського суду з прав людини і Євро-
пейського комітету із соціальних прав 
указані міжнародні інстанції забезпе-
чують ефективний захист усіх прав 
людини – будь то цивільні й полі-
тичні права, або соціальні та еконо-
мічні права – на взаємодоповнюючій 
і прогресивній основі.

Однак якщо механізм захисту 
прав ЄСПЛ, хоч і займає багато часу 
і зусиль, але все ж таки діє, то Євро-
пейський комітет із соціальних прав 
здійснює контроль за дотриманням 
Хартії в рамках двох взаємодопов-
нюючих механізмів: через колективні 
скарги, що подаються соціальними 
партнерами та іншими неурядовими 
організаціями (так звана процедура 
колективних скарг), і за допомогою 
національних звітів, підготовлених 
Договірними Сторонами (система 
звітності) [7].

У тій мірі, в якій вони посилаються 
на юридично обов’язкові положення 
і приймаються наглядовим органом, 
заснованим Хартією і відповідними 
протоколами, рішення і висновки 
Європейського комітету із соціальних 
прав, обов’язкові для дотримання від-
повідними державами; навіть якщо 
вони не мають прямого застосування 
у внутрішніх правових системах, 
вони можуть служити основою для 
позитивних змін в області соціаль-
них прав за допомогою законодавства 
та судової практики на національному 
рівні, що фактично підіймає питання 
щодо ефективності дієвого судового 
механізму захисту прав у рамках 
Єврохартії [8].

За останні 50 років МПСЕКП вико-
нав, як мінімум, такі основні функції 
на рівні національних правових сис-
тем: 1) привів до прийняття конкрет-
них положень конституцій, які без-
посередньо відображають положення 
Пакту; 2) став інструментом тлума-
чення внутрішнього законодавства 
у світлі міжнародних стандартів захи-
сту соціальних прав.

Розроблення ж можливості захи-
сту в судовому порядку економічних, 
соціальних і культурних прав є повіль-
ним і тривалим процесом у зв’язку 
зі складністю цього питання. Уже 
на момент вступу в силу МПЕСКП 
проводилася кампанія в підтримку 
визнання можливості їх захисту 
в судовому порядку. Однак багато 
суб’єктів, особливо державних, тоді 
відмовлялися навіть розглядати 
подібну можливість.

Наведені міжнародні процеси при-
звели до розробки факультативного 
протоколу до МПСЕКП (ФП-МПЕ-
СКП), що дозволяє особам, які 
постраждали від порушення еконо-
мічних, соціальних і культурних прав, 
подавати свої скарги на міжнародному 
рівні. Коли люди не можуть отримати 
доступ до правосуддя в судах своєї 
країни у зв’язку з порушеннями еко-
номічних, соціальних і культурних 
прав, вони можуть подати скаргу 
до КЕСКП. Однак відповідна дер-
жава повинна спочатку ратифікувати 
факультативний протокол.

ФП-МПЕСКП став також потуж-
ним агітаційним інструментом [9]. 
Всі держави – учасники МПЕСКП 
зобов’язані поважати, захищати 
і виконувати економічні, соціальні 
та культурні права. ФП-МПЕСКП 
закріплює, що всі порушення прав 
повинні мати засоби правового захи-
сту, передусім у своїй країні, але, 
в разі необхідності, й на міжнарод-
ному рівні. ФП-МПЕСКП дає право-
захисникам інструмент, що дозволяє 
домагатися вдосконалення їхньої 
власної судової системи, а також 
законів і політики, що забезпечують  
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безпеку і просування ЕСКП, адже 
рекомендації Комітету з ЕСКП 
можуть бути використані для спри-
яння тлумачення зобов’язань у галузі 
прав людини.

Однак сьогодні лише двадцять 
чотири держави (с 45-ти підписан-
тів) ратифікували ФП-МПЕСКП 
(виключаючи Україну). Незважаючи 
на повільний початок процесу рати-
фікації ФП, зростає визнання в судо-
вому порядку характеру економічних, 
соціальних і культурних прав. Щодня 
приймаються судові рішення, в яких 
це визнається або шляхом застосу-
вання внутрішнього законодавства, 
або шляхом посилання на МПЕСКП 
чи інший регіональний документ, або 
в поєднанні й того, й іншого. Ево-
люція характеризується поступовим 
узгодженням внутрішніх правових 
норм і міжнародних стандартів.

Враховуючи те, що принципи 
права на адекватні засоби право-
вого захисту в основному задумані 
з урахуванням цивільних і політич-
них прав, вони також застосовні й до 
економічних, соціальних і культурних 
прав, однак існує очевидна необхід-
ність зміцнення механізмів судового 
захисту. 

У 2005 році Генеральна Асамблея 
ООН прийняла Основні принципи 
і керівні положення, що стосуються 
права на правовий захист і відшко-
дування збитку для жертв грубих 
порушень прав людини та серйозних 
порушень міжнародного гуманітар-
ного права. У Принципах визнача-
лися механізми, умови, процедури 
та методи дотримання існуючих пра-
вових зобов’язань [10]. 

Незважаючи на зростаючий 
з початку 2000-х років консенсус 
щодо можливості звернення до суду 
для забезпечення дотримання еконо-
мічних, соціальних і культурних прав 
й отримання компенсації в разі пору-
шень, зберігається певний рівень упе-
редженості, зокрема, не щодо можли-
вості відстоювати ці права в судовому 
порядку, а щодо питання: чи можуть 

судові системи діяти ефективно і при-
ймати належні рішення з цих питань?

Внутрішні засоби правового 
захисту від порушень і зловживань 
в області прав людини варіюються 
в залежності від правової системи 
держави. Ця варіативність щодо засо-
бів правового захисту від порушень 
економічних, соціальних і культурних 
прав ще більш очевидна в порівнянні 
з цивільними і політичними правами, 
оскільки перші часто не мають чітких 
або повних гарантій у конституціях 
або законодавстві держав. З огляду 
на розпорошеність норм і їхній нео-
днорідний характер судовий захист 
часто є скоріше ілюзією, ніж реаль-
ністю. Очевидно, що надійна судова 
система, оснащена конкретними 
інструментами, ресурсами і процеду-
рами, має вирішальне значення для 
ефективного захисту економічних, 
соціальних і культурних прав і забез-
печення справедливої   компенсації 
жертвам порушень. Але варто розу-
міти, що ми живемо в реальному а не 
модельному світі, тому забезпечити 
повсюдність та своєчасність захисту 
вказаних прав у сучасній Україні сьо-
годні є неможливим (з ряду очевид-
них причин, найбільш вагомою з яких 
є незавершена судова реформа).

Міжнародні механізми, які були 
створені для переслідування пору-
шень прав людини, розроблення 
їхнього змісту і прийняття рішень 
про відповідні засоби правового захи-
сту, зазвичай перевантажені та не 
легкодоступні. Це пов’язано з вели-
ким обсягом справ, а також із при-
родними і штучними затримками, які 
породжують подібні процедури. Крім 
того, лише в Європі та Америці добре 
зарекомендували себе регіональні 
суди з прав людини, тоді як в інших 
регіонах відсутній ефективний міжна-
родний судовий захист [11].

Необхідно розуміти, що міжна-
родні механізми є лише альтернатив-
ним шляхом, тоді як держава несе 
основну відповідальність за вдоско-
налення своїх власних внутрішніх 
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механізмів, наділяючи тим самим її 
мандатом на створення ефективних 
механізмів правозастосування. Оби-
дві – Американська та Європейська – 
конвенції встановлюють обов’язкову 
умову прийнятності: всі національні 
засоби правового захисту повинні 
бути вичерпані, перш ніж заява може 
бути визнана прийнятною. Держави 
несуть основну відповідальність за 
врегулювання конфлікту, внесення 
поправок у законодавство або надання 
відповідної допомоги. Лише коли дер-
жава не виконує цей обов’язок, між-
народна система стає єдиним спосо-
бом для постраждалих осіб захистити 
свої інтереси й порушені права.

Отже, в сучасній західній юридич-
ній літературі стверджується [12], що 
суди на всіх рівнях повинні проявляти 
сміливість, коли справа доходить до 
реалізації соціальних і економічних 
прав: держави-учасниці, врешті-решт, 
взяли на себе зобов’язання на між-
народному рівні й повинні нести від-
повідальність на національному рівні 
з цього приводу, а внутрішнє право 
має відповідати стандартам, узгодже-
ним на міжнародному рівні. 

2. Проблема ефективності 
«гучних» судових рішень та взає-
модії судової влади з іншими гіл-
ками в рамках реалізації соціа- 
льних прав

Значна кількість держав, що ратифі-
кували МПЕСКП, у подальшому відо-
бразили його положення у своїх кон-
ституційних приписах. У Латинській 
Америці деякі держави (наприклад, 
Аргентина, Колумбія, Коста-Ріка, 
а нещодавно і Перу) демонструють 
більш прогресивний підхід щодо мож-
ливості захисту в судовому порядку 
економічних, соціальних і культурних 
прав, тоді як інші (наприклад, Чилі 
та Уругвай) є більш нерішучими і не 
мають законів і положень, які кон-
кретизують ці права. І хоча в теорії 
це не підлягає обговоренню, оскільки 
завдання захисту полягає в тому, щоб 
втілити цю теорію в життя, в деяких 
національних юрисдикціях ідея посту-

пової реалізації економічних, соціаль-
них і культурних прав погано відби-
вається на багатьох національних 
судових органах.

Наприклад, стаття 13 Конституції 
Беніну зобов’язує державу поступово 
вводити обов’язкову освіту [13, с. 4]. 
Уряд Беніну зробив початкову освіту 
безкоштовною, проте натепер тільки 
перші два роки навчання в середній 
школі є безкоштовними. У 2012 році 
ця політика була піддана конститу-
ційному оскарженню, в ході якого 
суд ухвалив, що вирішення питання 
про те, як поступово здійснювати це 
право, є прерогативою виконавчої 
влади.

За інший приклад можна навести 
заяву Конституційного Суду Беніну 
про те, що в контексті організації дер-
жавної служби право на справедливі 
й чесні умови праці накладає на уряд 
зобов’язання виділяти ресурси, а не 
домагатися певних результатів. Це 
рішення було винесено у зв’язку із 
заявою, в якій суддя-жінка оскаржила 
рішення про переміщення більш ніж 
на 50 кілометрів від місця її прожи-
вання разом із чоловіком. Крім того, 
Конституційний суд, спираючись 
на судову практику органів КЕСКП 
і МОП, також ухвалив, що хоча право 
на страйк є кінцевим інструментом 
у боротьбі за соціальні права, воно не 
є абсолютним правом.

Варто зазначити, що навіть у кра-
їнах із конституціями, в яких прямо 
зізнаються економічні, соціальні 
і культурні права і які носять моніс-
тичний характер, існують проблеми 
із забезпеченням їх захисту в судо-
вому порядку. На прикладі Колумбії 
можна виділити п’ять видів перешкод:  
1) відсутність нормативної стабіль-
ності, відсутність міцної правової 
бази для захисту і реалізації еконо-
мічних, соціальних і культурних прав;  
2) у процесуальному плані судді не 
компетентні формувати відповідну 
інфраструктуру і політику. Більш 
того, навіть якщо б вони були компе-
тентні, судді не можуть бути акторами 
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для формування політики з огляду 
на критику «судової активності»;  
3) судді в країні часто консерва-
тивні; 4) ресурси обмежені; 5) «нижчі 
класи» не мають рівного доступу до 
правосуддя, що призводить до того, 
що «судова активність» на практиці 
послаблює демократію, оскільки заби-
рає владу в маргіналізованих і знедо-
лених груп населення, інтереси яких 
можуть бути краще представлені 
в законодавчому органі. Таким чином, 
навіть якщо права теоретично можуть 
бути захищені в судовому порядку,  
їх реалізація та захист на практиці 
відстає.

Як позитивний приклад можна 
навести розроблені суддями в Колум-
бії творчі методи для деконструкції 
аргументів проти можливості захи-
сту в судовому порядку економіч-
них, соціальних і культурних прав. 
Наприклад, можна обійти аргумент, 
що судді не завжди володіють необ-
хідними технічними знаннями в кон-
кретних кейсах. У справі, що стосу-
ється внутрішньо переміщених осіб, 
суд установив мінімальний вміст 
прав, включаючи право на житло, 
визнав, що їх повна реалізація буде 
ускладнена, а потім звернувся до 
держави з проханням продемонстру-
вати, як вона буде виконувати свої 
зобов’язання, і які показники вона 
буде використовувати для оцінки 
прогресу. Таким чином, суд стимулю-
вав громадську дискусію, встановив, 
що прийнятно, а що ні (тобто від-
сутність ресурсів не є виправданням 
для бездіяльності), і продемонстру-
вав, що можна дотримуватися прин-
ципу поділу влади, забезпечуючи при 
цьому підзвітність виконавчої влади. 
Суд забезпечив гнучкість у питаннях 
здійснення за умови досягнення про-
гресу, прийняття подальших заходів 
і перевірки судом.

Варто окремо обговорити фінан-
сові аспекти захисту економічних, 
соціальних і культурних прав. Багато 
держав «ховаються» за «нестачею 
ресурсів», щоб виправдати своє неви-

конання економічних, соціальних 
і культурних прав. Наприклад, коли 
в Індії обговорювався закон про право 
на харчування, в громадському дис-
курсі пролунав заклик, який вказує 
на те, що багато хто сприймає полі-
тику реалізації економічних, соціаль-
них і культурних прав як «оплату за 
бідних». Один з учасників зазначив, 
що моральні аргументи на користь 
добробуту не так уже й відрізняються 
від доводів на користь соціальних 
прав, оскільки обидва ці доводи спря-
мовані на запобігання експлуатації 
бідних і знедолених, які часто вияв-
ляються незахищеними в демократич-
ному процесі.

Для репрезентативності варто 
зосередити увагу на Великобританії 
як на унікальному прикладі через 
дуалізм її правової системи, яка не 
має писаної конституції в класичному 
сенсі, інкорпоруючи при цьому док-
трину парламентського верховенства, 
відповідно до якої суди не можуть 
скасовувати закони. 

КЕСКП регулярно закликає до 
інкорпорації Конвенції у внутрішнє 
законодавство, однак Сполучене 
Королівство (як і Нова Зеландія, 
і багато інших країн загального права) 
відмовляється прийняти цю рекомен-
дацію. Тому постає питання: чи існує 
насправді проблема, коли Сполучене 
Королівство надає своїм громадя-
нам значний обсяг соціальних прав, 
й існує функціонуюча судова система, 
яка може вимагати реалізацію цих 
прав? Цікаво, але відсутність забез-
печуваного в судовому порядку права 
на достатній життєвий рівень у сис-
темі загального права Великобританії 
на практиці не дозволяє судам дійти 
висновку про те, що рівень соціальної 
підтримки є недостатнім.

Наприклад, у справі «Р проти Дер-
жавного секретаря» [14] суд заслу-
хав доводи про виплату допомоги 
мігранту, який чекав рішення за його 
клопотанням про надання притулку. 
Оскільки мігрантам, які перебувають 
у такому положенні, не дозволяється 



223

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

працювати, їм призначаються міні-
мальні грошові виплати. У 2013 році 
уряд прийняв рішення не підвищувати 
ставки цих виплат з рівня 2011 року, 
незважаючи на 25% зниження ефек-
тивної купівельної спроможності. 
Позивач звернувся до суду з про-
ханням скасувати це рішення. Вони 
зробили це на підставі того, що дер-
жава у своєму рішенні не врахувала 
предмети, які явно є основними жит-
тєвими потребами (такі як пральний 
порошок і дитячі товари), а також на 
підставі того, що держсекретар не 
вжив необхідних заходів для пере-
вірки того, чи дійсно ставки є достат-
німи. Згодом уряд зробив ці кроки для 
оцінки його ставок, запропонованих 
судом, але незважаючи на аргументи, 
зберіг ставки 2011 року.

Такий стандарт перегляду, коли 
суди можуть скасувати рішення вико-
навчої влади тільки в тому випадку, 
якщо його фактично неможливо 
реалізувати, не є ні раціональним, 
ні розумним. Захисники цього стан-
дарту, однак, вважають, що суди не 
повинні вирішувати, як витрачати 
обмежені державні кошти.

Набрання чинності Акту про 
права людини 1998 року, в якому 
було інкорпоровано деякі положення 
ЄКПЛ, призвело до прийняття дея-
кими англійськими судами рішень, які 
передбачають надання істотних пільг 
відповідно до статті 3 або 8 ЄКПЛ. 
Однак таких рішень мало і вони 
далекі один від одного, й не було роз-
роблено дієвого істотного підґрунтя 
прецедентного права.

У справі «Р проти Державного 
секретаря» Суд постановив, що 
стаття 3 Конвенції була порушена 
політикою уряду, яка забороняє 
мігрантам працювати або отримувати 
допомогу до тих пір, поки вони не 
звернуться з проханням про надання 
притулку. Суд зазначив, що в осіб, 
які шукають притулку, може бути 
достатньо причин не подавати кло-
потання в момент прибуття, і у них 
немає коштів для того, щоб подбати 

про себе. Таким чином, ця політика 
привела до зубожіння людей і як 
така являє собою одну з форм жор-
стокого, нелюдського або такого, 
що принижує гідність, поводження 
в порушення статті 3 Конвенції. Що 
стосується статті 8 ЄКПЛ, то в справі 
«Бернар проти Енфілда» виникло 
питання щодо забезпечення житлом 
людини з додатковими потребами. 
Суд не погодився з тим часовим про-
міжком, який знадобився державним 
органам для надання цього права, 
і присудив компенсацію, встановивши 
порушення права на приватне життя 
відповідно до статті 8 ЄКПЛ.

Крім того, на внутрішньодержав-
ному рівні відсутність чітко закріпле-
них позитивних прав часто обмежує 
можливості судів щодо захисту еко-
номічних, соціальних і культурних 
прав. Прикладом можна навести ряд 
рішень, що стосуються справ про  
дискримінацію в Сполученому Коро-
лівстві. 

Наприклад, у 2010 році уряд ого-
лосив про план скорочення дефіциту, 
включаючи так званий «податок на 
спальні» і ліміт пільг. Податок на 
спальні знизив житлову субсидію, 
прагнучи привести розмір житла 
у відповідність до потреб окремої 
особи або сім’ї. Однак цей податок 
не брав до уваги потреби інвалідів 
у більшій кількості житлових площ. 
Це торкнулося 440 тис. інвалідів, 
і постало питання про те, чи слід було 
ставитися до них по-іншому. Пільго-
вий ліміт у свою чергу спричинив 
собою масове порушення прав мате-
рів-одиначок, які мають більше трьох 
дітей, а також людей, що проживають 
на південному сході країни, у зв’язку 
з відносно високою орендною платою. 
Обидві ці політики були оскаржені 
як незаконні дискримінаційні, але 
обидві справи не увінчалися успіхом. 
Суд постановив, що до тих пір, поки 
існує розумний зв’язок між метою 
тієї чи іншої міри і результатами її 
здійснення (тобто вона «має розумні 
підстави»), ці заходи є виправданими, 
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незважаючи на те, що вони вказали 
лише мінімальний позитивний вплив 
на бюджет.

Незважаючи на ряд негативних 
прикладів, які наведені для кращого 
розуміння чинників, що знижують 
ефективність судового захисту соці-
альних прав, сьогодні також існує 
велика кількість і позитивних. 

У Латвії, наприклад, пенсіонери 
оскаржили конституційність закону 
про державні пенсії, який урізав пен-
сійні виплати нижче конституційно 
прийнятного рівня [15]. Суд послався 
на фундаментальне право на соці-
альне забезпечення і стверджував, 
що держава зобов’язана гарантувати 
мінімально необхідний рівень цього 
права незалежно від наявних ресур-
сів. Аналогічну справу, пов’язану 
з пенсіями, розглядав Конституцій-
ний суд Румунії, де суд зажадав від 
уряду знайти альтернативні способи 
скорочення державного боргу, які не 
вплинули б на основні права. У Вели-
кобританії також були подані позови 
до судів, щоб оскаржити регрес еко-
номічних і соціальних прав. Британ-
ські студенти порушили справу проти 
уряду, стверджуючи, що потроєння 
плати за навчання в університетах 
перешкоджає рівному доступу до уні-
верситету для етнічних меншин, бід-
них й інших маргіналізованих груп і, 
таким чином, порушує право на освіту 
і гарантії недискримінації ЄКПЛ.

Акцентуючи окрему увагу на прак-
тиці захисту соціальних прав судами 
в Сполучених Штатах Америки, 
слід зауважити, що: 1) підписавши  
МПЕСКП 5 жовтня 1977 року, США 
дотепер не ратифікували документ; 
2) Конституція США та Білль про 
права є значно старшими за міжна-
родні конвенти документами і тому 
закріплюють релевантні права лише 
опосередковано в деяких випадках, 
напряму їх не адресуючи (наприклад, 
економічна свобода все частіше асо-
ціюється із захистом, передбаченим 
Першою поправкою); 3) незважаючи 
на наявність значної кількості так 

званих «гучних» рішень (landmark 
decisions) і у сфері соціальних прав 
та соціального захисту (напр., Sullivan 
v. Zebley, 493 U.S. 521 (1990) [16], 
Steward Machine Company v. Davis, 
301 U.S. 548 (1937) [17], Helvering 
v. Davis, 301 U.S. 619 (1937) [18], 
Alex M. Azar II, Secretary of Health 
and Human Services v. Allina Health 
Services et al., 17-1484 (2019) [19] 
та ін.), першопричиною розгляду 
цих справ та розробки доктрин рідко 
стає саме аспект захисту соціаль-
них прав, оскільки відповідні прин-
ципи є настільки тісно інтегрованими 
в державотворчі системи США, що 
вони фактично є невід’ємними та не 
потребують додаткового захисту.

3. Судовий захист соціальних 
прав в Україні

Судова практика захисту закрі-
плених у ст. 46–50 Конституції 
та законах України соціальних прав 
є екстенсивною та досить неодно-
значною. Цікавим прикладом є про-
блема фінансування доплат до пенсії 
в розмірі 30% представникам соці-
альної категорії «діти війни». Згідно зі 
ст. 6 Закону України «Про соціальний 
захист дітей війни» від 18.11.2004 р. 
№ 2195-IV особам, які відносяться 
до категорії людей, що маюсь статус 
«дітей війни», повинна виплачуватись 
щомісячна доплата до пенсії в розмірі 
30% від мінімальної пенсії за віком. 
З моменту введення в дію Закону  
(з 1 січня 2006 року) Пенсійний 
фонд України повинен був автома-
тично здійснювати перерахунок пен-
сії та виплачувати надбавку в розмірі 
30% від мінімальної пенсії за віком. 
Але за період із січня 2006 року по 
січень 2011 року держава не допла-
тила дітям війни майже по 6000 тис. 
гривень (по курсу 2011 року) [20]. 

Частиною проблеми також стало 
те, що представники відповідних 
категорій часто навіть не були про-
інформовані щодо належних їм доп-
лат. Саме після того, як про проблеми 
дітей війни заговорила громадськість 
та деякі політичні сили, пенсіонери, 
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які недоотримають прописані Законом 
доплати й пільги, почали масово звер-
талися в суди. Беручи до уваги ряд 
дій уряду щодо запобігання катастро-
фічному позовному навантаженню, 
після відповідного рішення Консти-
туційного Суду, адміністративні суди 
знову були заповнені величезною 
кількістю заяв, більшість із позовних 
вимог яких задовольнялися частково 
та у формалізованому документаль-
ному порядку (що у свою чергу при-
звело до збільшення навантаження 
на апеляційні адміністративні суди, 
які обслуговували декілька областей, 
у 200–300 разів).

Даний приклад є дуже репрезен-
тативним, оскільки фактично законо-
давець переклав відповідальність на 
забезпечення прийнятого закону на 
судові інстанції, а уряд замість пошуку 
відповідних коштів для реалізації 
права на достатній рівень життя «при-
крився» виконавчою службою. Резуль-
татом такої політики стала ситуація, 
коли частину виплат «дітям війни» 
реструктурували, а частково виплати 
здійснюються і станом на 2020 рік, що, 
беручи до уваги тяжкість умов прожи-
вання та велику смертність серед цієї 
категорії соціально незахищених осіб, 
неприпустимо. 

Окремо слід навести Рішення КСУ 
у справі за конституційним подан-
ням 50-ти народних депутатів Укра-
їни щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) підпунк-
тів 2–7, 12 та 14 пункту 4 розділу І  
Закону України «Про внесення змін 
та визнання такими, що втратили 
чинність, деяких законодавчих актів 
України» від 28 грудня 2014 року 
№ 76–III (далі – Закон № 76) [21].

Вказаним рішенням Суд визнав 
неконституційною низку норм, що 
звужували права «чорнобильців». 
У 2014 році Верховною Радою було 
прийнято закон, що істотно зменшив 
виплати для цієї соціальної групи. 
У рішенні зазначалося, що обме-
ження чи скасування пільг, компен-
сацій і гарантій постраждалим унаслі-

док аварії на ЧАЕС були встановлені 
всупереч положень ст. 16 Конституції 
України. КСУ також назвав пільги, 
компенсації і гарантії, встановлені 
у Законі України «Про статус і соці-
альний захист громадян, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської ката-
строфи» № 796-ХІІ від 28.02.1991 р. 
[22], особливою формою відшкоду-
вання завданої шкоди таким особам за 
втрачене здоров’я, моральні й фізичні 
страждання, обмеження в реаліза-
ції своїх здібностей та можливостей 
забезпечити собі гідний рівень життя. 

Приймаючи рішення Конституцій-
ного Суду як реальний засіб захисту 
встановлених міжнародних стандартів 
та закріплених на їх основі гарантій 
у Конституції України, механізм знову 
зупиняється через недостатнє фінансу-
вання соціальної сфери. Наприклад, за 
інформацією прес-служби однієї з полі-
тичних партій, «програма «Соціаль-
ний захист громадян, які постраждали 
в результаті катастрофи на ЧАЕС» 
за січень–лютий 2020 року за пла-
ном 219,1 млн грн профінансована на 
181,1 млн грн. А нова бюджетна про-
грама, призначена для доплат працівни-
кам за роботу в зоні відчуження і гро-
мадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, за січень–
лютий 2020 року за планом 103,5 млн 
грн не профінансована взагалі» [23]. 

Ураховуючи той факт, що прак-
тика судів не бере до уваги апеляції 
щодо недостатнього фінансування або 
забезпечення кредиторської заборго-
ваності за аргументи, реально ситу-
ація заходить у «глухий кут», адже 
прийняття політично та доктринально 
важливих рішень не забезпечує реалі-
зації захищуваних конституцією між-
народних гарантій соціальних прав, 
підриваючи саме аспект ефектив-
ності судового захисту.

Звертаючись до параметру своє-
часності та дієвості судового меха-
нізму захисту соціальних прав, можна 
навести прикладом Рішення Консти-
туційного Суду України у справі за 
конституційним поданням Верхов-
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ного Суду щодо відповідності Кон-
ституції України окремих положень 
постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про встановлення карантину 
з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіратор-
ної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів 
послаблення протиепідемічних захо-
дів» Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік» [24].

Незважаючи на те, що серед пред-
ставників науково-юридичної спіль-
ноти не викликала питань неконсти-
туційність обмеження закріплених 
в Основному Законі прав (у тому числі 
соціальних) людини і громадянина на 
основі підзаконного акту, з моменту 
прийняття відповідної Постанови до 
винесення рішення щодо неконсти-
туційності пройшло понад 4 місяці, 
а результатом стала прогнозована 
реакція щодо закриття провадження 
внаслідок того, що оскаржувана поста-
нова станом на момент розгляду була 
повністю реорганізована та вже не 
містила відповідних положень. Тобто 
реально Конституційний Суд не вико-
нав навіть завдання щодо «контролю 
збитків», а просто формально виконав 
свої зобов’язання post factum. 

Виходячи з наведеного, можна 
дійти висновку, що навіть реформо-
ваний Конституційний Суд України 
під час виконання його безпосередніх 
обов’язків та забезпечення реалізації 
та відповідності законодавства поло-
женням Конституції України часто 
та з ряду причин не в змозі втілити 
встановлені гарантії в життя.

Практика Верховного суду пока-
зує більш позитивну динаміку. Так, 
Велика Палата Верховного Суду 
України виступила за захист консти-
туційних прав громадян під час вине-
сення рішення по справі про соціаль-
ний захист, реалізувавши положення 
статті 46 Конституції України, які 
вимагають від держави додаткових 
гарантій соціального захисту.

13 лютого 2019 року Велика 
Палата ВС розглянула матеріали 

апеляційної скарги на рішення Вер-
ховного Суду в складі колегії суд-
дів Касаційного адміністративного 
суду від 4 квітня 2018 року у справі 
№ 822/524/18 (Пз/9901/23/18) 
та задовольнила апеляційну скаргу 
в цій справі, рішення Касаційного 
адміністративного суду в складі ВС 
скасувала та постановила нове, яким 
позов задовольнила, погодившись, що 
позивачка зберегла право на її пен-
сійне забезпечення за умови наявно-
сті в неї відповідного стажу держав-
ної служби [25].

Особливу цінність для даної статті 
становить саме мотивувальна частина 
рішення, в якому судді Великої Палати 
апелюють до положень МПСЕКП, 
Єврохартії, Конституції України, прак-
тики Конституційного Суду України 
та ЄСПЛ та інших джерел.

Повертаючись до ролі судів ниж-
чих ланок як захисників соціальних 
прав, необхідно адресувати пробле-
матику, що характерна для вітчизня-
ної правової системи, а саме судової 
практики як джерела права.

На думку академіка О.В. Петри-
шина, «сьогодні в Україні статус 
судової практики як обов’язкового 
джерела права набувають висно-
вки, зроблені в конкретних справах 
Європейським судом з прав людини, 
Комітетами ООН, юрисдикцію яких 
визнала Україна, Верховним Судом 
України в рішеннях щодо неоднако-
вого застосування норм матеріаль-
ного і/ або процесуального права, 
а також рішення Конституційного 
Суду України щодо офіційного тлума-
чення. Рішення інших судових інстан-
цій (зокрема, вищих спеціалізованих 
судів України), які містять правові 
зразки одноманітного та багаторазо-
вого застосування та тлумачення пра-
вових норм, можуть також набувати 
статус джерела права, але не обов’яз-
кового, а переконливого (авторитет-
ного)» [26, с. 27].

Це повертає до ряду проблем, 
з якими стикаються судові інстан-
ції нижчих ланок, котрі формують 
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першу «лінію захисту». Беручи на 
себе завдання щодо реалізації кон-
ституційних зобов’язань, судова гілка 
влади «обтяжує» себе новими, не 
тільки правозахисними та правозасто-
совними, а й політичними задачами.

Залежно від широкого ряду фак-
торів, таких як політична та правова 
система, правові традиції та реаль-
ній правозахисний потенціал судової 
влади, внутрішньодержавні інституції 
стикаються з широким переліком про-
блем, як-от: 1) політизація процесів 
та часто неможливість або відсутність 
бажання брати на себе такі зобов’я-
зання (та іноді вступати в пряму конф-
ронтацію з парламентом та урядом);  
2) неготовність механізму до своє-
часного та швидкого реагування на 
порушення соціальних прав (особливо 
в умовах кризових явищ); 3) недо-
статня професійна підготовка кадро-
вого складу; 4) проблеми виконання 
прийнятих рішень (не лише з причин, 
перелічених у першому пункті).

Міжнародні засоби судового захи-
сту, що еволюціонували та укріпи-
лися за останні декілька десятиліть, 
є в цілому досить спроможними для 
захисту соціальних прав як у конкрет-
них випадках (кейси ЄСПЛ), так і для 
покращення загальнодержавної ситу-
ації щодо гарантування таких прав 
(заслуховування доповідей держав 
на сесіях КЕСКП). Однак є очевид-
ним той факт, що міжнародні системи 
не можуть підміняти внутрішньодер-
жавні заходи щодо забезпечення 
конституційних гарантій, оскільки 
вони функціонують у межах міжна-
родного права та базуються на його 
принципах. Тому сьогодні не лише 
в Україні, але й у ряді зарубіжних 
держав (особливо в країнах з моло-
дими конституціями, які відобразили 
у своїх положеннях норми МПЕСКП 
та Єврохартії) все ще гостро стоїть 
питання щодо реалізації конституцій-
них гарантій соціальних прав. 

Незважаючи на посилення ролі 
судів у цьому процесі, рано говорити 
про ефективний захист прав, що роз-

глядаються. У цій ситуації на допо-
могу громадянам часто приходять 
інші суб’єкти – правозахисні, міжна-
родні недержавні організації та бізнес. 
В юридично-науковому середовищі 
йде активна дискусія щодо створення 
принципово нових механізмів захисту 
соціальних прав – спеціалізованих 
судів, установ тощо. Виходячи з прак-
тики творення нових агенцій та уста-
нов в Україні, такий підхід вдається 
малоефективним. 

Отже, якщо в найближчому май-
бутньому в нашій державі не буде 
докорінно переглянуто концепцію 
конституційних гарантій соціальних 
прав та їх реалізації, ми побачимо 
себе в ситуації, коли формалізація 
конституційних приписів та неможли-
вість держави щодо виконання своїх 
зобов’язань фактично залишить грома-
дянам України один вибір – захистити 
(за можливості) свої права в Європей-
ському суді з прав людини, який, від-
повідно до його регламенту та ЄКПЛ, 
не повинен та не може підміняти вну-
трішньодержавну систему правосуддя.

У статті досліджується пробле-
ма ефективності судового захисту 
як засобу забезпечення соціальних 
прав. Продемонстровано розви-
ток ідеї про роль судів як гаран-
тів соціальних прав (вивчаються 
відповідні міжнародні договори і 
додаткові протоколи, міжнародні 
механізми захисту з їхніми пози-
тивними і негативними сторона-
ми). Встановлено, що, незважаю-
чи на зростаючий інтерес і роль 
судів у захисті соціальних прав, 
натепер інституційне забезпечен-
ня цих прав все ще є недостатнім. 
Ця ситуація частково пояснюєть-
ся правовою історією формуван-
ня поняття та сутності другого 
покоління прав як явища.

Були проаналізовані пробле-
ми реалізації так званих «гучних» 
рішень (на основі відповідної прак-
тики латиноамериканських, пів-
нічноамериканських і європейських 
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судів). Розглянуто питання щодо 
прийняття судами відповідальності 
за захист соціальних прав і подаль-
ші складнощі імплементації прийня-
тих рішень у законодавство держав. 
Виявлено основні причини і передумо-
ви, відповідно до яких «гучні» судові 
рішення не зумовлюють належно-
го впливу на механізми і системи 
гарантування соціальних прав.

Опрацьовано ряд рішень укра-
їнських судів щодо забезпечення 
соціальних прав, а також висвіт-
лені внутрішньодержавні пробле-
ми імплементації конституційних 
зобов’язань і виконання судових 
рішень. Встановлено, що, незва-
жаючи на збільшення кількості 
практичних кейсів щодо захисту 
соціальних прав, судова система 
України все ще не готова повною 
мірою захищати ці права.

Були зроблені висновки щодо 
актуальності проблеми ефективнос-
ті судового захисту соціальних прав 
і гострої необхідності мобілізації 
додаткових засобів. Обґрунтовано 
тезу про те, що в ситуації відсут-
ності кардинальних реформ у сфері 
захисту соціальних прав міжнародні 
судові механізми не зможуть замі-
няти внутрішньодержавні інсти-
тути, прямим обов’язком яких є 
гарантування відповідних приписів, 
закріплених у конституціях. Було 
відзначено, що в умовах неспромож-
ності судової системи гарантувати 
соціальні права це завдання беруть 
на себе інші суб’єкти – правозахис-
ні організації, міжнародні неурядові 
організації, бізнес тощо.

Ключові слова: соціальні права 
людини, соціальне забезпечення, су-
довий захист соціальних прав, «гучні» 
судові рішення.

Symonova I. Problems of effi- 
ciency of judicial protection as 
a means of enforcing social rights

The article investigates the 
problem of the effectiveness of judicial 
protection as a means of ensuring 

social rights. The development of 
the idea about the role of courts 
as implementers of social rights is 
revealed (relevant international 
treaties and additional protocols, 
international protection mechanisms 
with their positive and negative sides 
are studied). It has been determined 
that despite the growing interest and 
role of the courts in the protection of 
social rights, today the institutional 
enforcement of these rights is still 
insufficient. This situation is in part 
attributed to the legal history of the 
so-called second generation of rights 
as a phenomenon.

The problems of implementing 
the so-called “landmark court 
decisions” (based on the relevant 
practice of Latin, North American, 
and European courts) were analyzed. 
The issue of taking responsibility 
for the protection of social rights by 
the courts and further difficulties 
in implementing the decisions taken 
into the legislation of states were 
reviewed. The major reasons and 
prerequisites are revealed, under 
which ‘landmark decisions’ do not 
render proper impact on social rights 
mechanisms and systems.

Several decisions of Ukrainian 
courts to ensure social rights were 
processed and domestic problems 
of implementation of constitutional 
obligations and execution of court 
decisions were highlighted. It is 
established that despite the increase 
in the number of practical cases of 
social rights protection, the judicial 
system of Ukraine is still not ready to 
fully protect these rights. 

Conclusions were made on the 
urgent problems of efficiency of 
judicial protection of social rights 
and the urgent need to mobilize 
additional means. An outcome was 
made and an idea emerged that in 
the absence of cardinal reforms in 
the sphere of social rights protection, 
international judicial mechanisms 
will not be able to substitute 
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for internal state institutions, 
whose direct duty is to guarantee 
the provisions enshrined in the 
constitutions. It was pointed out 
that in the conditions of insolvency 
of the judicial system to guarantee 
social rights, this task is undertaken 
by other subjects - human rights 
organizations, international non-
governmental organizations, and 
businesses.

Key words: social human rights, 
social security, judicial protection of so-
cial rights, “landmark court decisions”.
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Академії Державної пенітенціарної служби

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПІДБОРУ ТА ПІДГОТОВКИ 
ПЕРСОНАЛУ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ 

СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

Постановка проблеми. Соціа- 
льно-економічні й політичні пере-
творення, що відбуваються нині 
в Україні, зумовлюють необхідність 
формування якісно нового підходу 
до підготовки персоналу для потреб 
Державної кримінально-виконав-
чої служби України (далі – ДКВС 
України) та є невіддільною частиною 
реформування всієї системи органів 
державної влади загалом. Метою 
такої підготовки є необхідність 
набуття фахових особистісних нави-
чок і вмінь, потрібних для успіш-
ного виконання покладених на них 
завдань. Зважаючи на це, виникає 
підвищений інтерес до викладення 
позитивних здобутків світової прак-
тики вишколу персоналу пенітенці-
арних систем із метою імплемента-
ції міжнародних стандартів в освітні 
програми з підготовки фахівців 
установ виконання покарань (далі – 
УВП) України.

Тому актуальність вивчення дос-
віду Сполучених Штатів Америки 
(далі – США) доцільна завдяки 
багаторічній провідній позиції цієї 
країни в формуванні професійної 
компетенції персоналу УВП. Проте 
щоб мати уявлення щодо основних 
засад організації діяльності персо-
налу УВП США, необхідно з’ясувати 
характерні особливості організації 
та функціонування пенітенціарної 
системи цієї країни.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Протягом усього 
періоду становлення вітчизняного 

кримінально-виконавчого законодав-
ства структура УВП удосконалю-
ється, а заходи виховного впливу 
на засудженого постійно зміню-
ються, впроваджуючи гуманістичну 
парадигму розвитку пенітенціарної 
системи. Отже, щоб професійно 
опанувати ці заходи й вміти ними 
оперувати, українські науковці 
почали перейматися питаннями роз-
витку професійної компетентності 
персоналу УВП. Серед авторів, які 
займалися викладенням вказаної 
проблематики, слід згадати провід-
них вітчизняних і зарубіжних вче-
них, таких, як А. Галай, В. Міллер, 
Дж. Люкс, Д. Ягунова, І. Богати-
рьова, І. Яковець, К. Муравйова, 
М. Пузирьова, М. Сикала, О. Дука, 
О. Сахнік, Т. Денисову, Т. Нікола-
єнко й інші. Водночас перед укра-
їнським суспільством постають нові 
проблеми, пов’язані із запроваджен-
ням міжнародних стандартів у галузі 
виконання кримінальних покарань 
і діяльності органів та УВП, що тягне 
за собою зростання вимог до якості 
підготовки персоналу вищезазначе-
них інституцій.

Формування цілей. Мета науко-
вої статті полягає у вивченні й визна-
ченні сучасних тенденцій розвитку 
пенітенціарної системи США, в тому 
числі в здійсненні порівняльного ана-
лізу компонентів освітніх програм із 
підготовки персоналу УВП України 
й США, що дозволить запропонувати 
шляхи підвищення якості підготовки 
персоналу УВП ДКВС України.
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Виклад основного матеріалу. 
Розглядаючи характеристику пені-
тенціарної системи США, варто 
зазначити, що близько 5% від 
загальної кількості громадян США 
перебувають за ґратами, й це скла-
дає приблизно ¼ всіх ув’язнених 
у світі. Приблизно один зі 107 дорос-
лих американців перебуває за ґра-
тами. Ця кількість є майже в п’ять 
разів вищою за кількість ув’язнених 
в Англії, в сім разів більшою, ніж 
у Франції [6; 13].

Зауважимо, що, хоча США досі 
займає перше місце за кількістю в’яз-
нів на 100 тисяч населення, проте 
політика держави відносно пенітен-
ціарної системи почала змінюватися. 
Передумовою зменшення кількості 
ув’язнених стала фінансова криза 
2007 року й безрезультатність бага-
торічної кампанії по боротьбі з нарко-
торгівлею, а також й те, що за останні 
10 років були проведені реформи на 
державному й федеральному рівнях. 
Серед державних реформ варто виді-
лити внесення поправок до Рокфел-
лерівського Закону «Про наркотики» 
(eng. Rockefeller Drug Laws) від 
квітня 2009 року штату Нью-Йорк, 
де було замінено ув’язнення вин-
ного в дрібних злочинах, пов’язаних 
з обігом наркотиків, мінімальним 
покаранням на кшталт нагляду про-
бації або направлення порушника 
на медикаментозне лікування [17]. 
На федеральному рівні варто приді-
лити увагу Закону «Про справедливе 
засудження» (eng. Fair Sentencing 
Act) від 03 серпня 2010 року [16], 
що нівелював різницю між торгівлею 
кокаїном та іншими порошковими 
наркотиками й мав задачу зменшити 
контингент ув’язнених. За резуль-
татами цих та інших реформ пла-
нується скоротити популяцію УВП 
США вдвічі до 2085.

У доповіді Бюро судової ста-
тистики (eng. Bureau of Justice 
Statistics), яке є структурним під-
розділом Мін’юсту США, повідом-
ляється, що згідно зі статистичними 

даними 2008–2018 років кількість 
ув’язнених зменшилася більш ніж на 
10% у всіх в’язницях країни. Вперше 
з 1996 року був зафіксований показ-
ник 431 ув’язнений на 100 000 осіб. 
На 28% відзначено зниження числа 
ув’язнених громадян афроамерикан-
ців, на 21% – громадян латиноаме-
риканців і на 13% – білих громадян 
[2; 7]. Враховуючи вищезазначену 
статистику й той факт, що кіль-
кість засуджених із року в рік ско-
рочується, ми бачимо позитивну 
динаміку й можемо припустити, що 
в пенітенціарній системі США вжи-
ваються правильні заходи виправ-
лення та стимулювання ув’язнених 
до законослухняної поведінки.

Також варто зазначити, що причи-
нами підвищення стандартів і вимог 
до підготовки персоналу пенітенці-
арної системи США є: зменшення 
кількості ув’язнених і скорочення 
кількості УВП, що приводить до 
більшої конкуренції серед співробіт-
ників на заняття вакантної посади; 
збільшення грошового забезпечення 
персоналу УВП. Слід зауважити, що 
зараз в УВП США існує велика кіль-
кість посад із різними критеріями 
щодо їх комплектування.

На нашу думку, така позиція 
щодо формування кадрового резерву 
й наявності конкуренції між канди-
датами на посаду слушна, оскільки 
освітні вимоги, щоб стати поса-
довою особою, відповідальною за 
виправлення (далі – виправник, 
eng. Corrections officer), залежать 
від того, в якому підпорядкуванні 
є та чи інша установа (федераль-
ному, на рівні штату або локаль-
ному). Наприклад, щоб зайняти одну 
з посад в установі локального під-
порядкування, досить мати диплом 
середньої школи або відповідний 
йому. А проте, деякі роботодавці 
мають такі вакантні посади, що для 
їх зайняття потрібно виконати окремі 
вимоги для кандидатів, наприклад, 
мати вищу освіту або досвід військо-
вої служби.
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Отже, хто ж такий виправник 
в УВП США? Виправник, або офіцер 
виправної установи, – це людина 
у формі, яка відповідальна за спосте-
реження, охорону й безпеку ув’яз-
нених у в’язниці або установі з ана-
логічним режимом. Зазвичай вони 
відповідальні за контроль порядку 
виконання та відбування покарань 
заарештованими, взятими під варту 
й засудженими до позбавлення волі 
особами. Крім того, їм необхідно 
мати навички проведення соціаль-
но-виховної роботи, а також вони 
несуть відповідальність за безпеку 
самої УВП. Більшість виправників 
наймаються управлінням того рівня 
підпорядкування, в якому перебу-
ває установа, хоча деякі працюють 
і в приватних в’язницях.

Федеральне бюро в’язниць (eng. 
Federal Bureau of Prisons) є феде-
ральним відомством при Міністерстві 
юстиції США, що відповідає за наг-
ляд, утримання під вартою та кон-
троль за особами, які перебувають 
у місцях позбавлення волі. Воно 
здійснює постійний набір співробітни-
ків у 122 населених пунктах і набирає 
в середньому 350 нових співробітни-
ків щомісяця. Як агентство, орієнто-
ване на кар’єрне зростання співробіт-
ників, воно пропонує широкий спектр 
цікавих кар’єрних можливостей, які 
сприяють професійному зростанню. 
Список доступних вакансій завжди 
поновлюється та є у вільному доступі 
на сайті “USAJobs” [14].

Опрацьована література й про-
ведений аналіз ринку праці вакан-
сій у пенітенціарній системі США 
дає нам підстави стверджувати, що 
ступінь бакалавра з «Криміналь-
ного правосуддя» або «Кримінології» 
є найбільш бажаним для зайняття 
посади й подальшої професійної 
діяльності виправника. Програми 
підготовки бакалаврів «Криміналь-
ного правосуддя» США спрямовані 
на створення системи заходів для 
боротьби зі злочинністю, зокрема 
для виявлення злочинів, розшуку, 

затримання та покарання злочинців. 
Своєю чергою програми підготовки 
фахівців «Кримінології» спрямовані 
на «анатомію злочину», вивчення 
його причин, умов і наслідків. Сту-
денти зі спеціальності «Кримінальне 
правосуддя» вивчають компоненти 
системи кримінального право-
суддя та правоохоронних систем, 
у той час, як студенти з напряму 
«Кримінологія» опановують моделі 
поведінки злочинців, детермінанти 
злочинів, статистичний аналіз і соці-
ально-кримінальні тенденції. Іншими 
освітніми програми бакалаврату, які 
роботодавці співробітників виправ-
них установ вважають актуаль-
ними, є: «Психологія», «Соціологія», 
«Консультування» та інші програми 
з галузі поведінкових наук.

У той час, коли здобуття ступеню 
бакалавра безумовно є кращою умо-
вою для кандидата на роботу, існу-
ють й інші варіанти здобуття освіти. 
Ступінь бакалавра – це чотирирічна 
освітня програма в коледжі або уні-
верситеті. У США також існує багато 
навчальних закладів, котрі пропону-
ють програми для засвоєння ступеня 
молодшого спеціаліста в галузі кримі-
нального правосуддя. Здобуття сту-
пеню молодшого спеціаліста, як пра-
вило, займає два роки. Окрім того, 
натепер існує велике різноманіття 
професійних шкіл, що пропонують 
сертифікати в галузі кримінального 
правосуддя. Сертифікат є свідченням 
того, що кандидат на посаду виправ-
ника пройшов спеціальну форму нав-
чання та підготовлений для роботи 
в УВП. Програми сертифікації, 
зазвичай, займають менше ніж рік, 
але кандидати не отримують такі 
широкі знання в порівнянні з тими, 
хто отримує ступінь бакалавра або 
магістра. Претенденти на посаду, які 
розглядають програму сертифікації 
як основу для здобуття освіти, мають 
бути дуже уважними й обережними, 
оскільки програми сертифікації рідко 
контролюються державними орга-
нами, що відповідають за освіту [20].
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Варто констатувати, що ми живемо 
в суспільстві, де технології є дуже 
важливою частиною будь-якої сфери 
життя, слід завжди бути на одній 
хвилі з прогресом в усіх сферах жит-
тєдіяльності, не виняток і юридична. 
Дослідивши американські науко-
во-популярні й фахові видання, такі, 
як Popular Science, International 
Journal of Law, Crime and Justice, 
The Economist, і Lawyer monthly, 
ми дійшли висновку, що заклади 
освіти, що надають освіту кандида-
там на зайняття посад виправників, 
роблять акцент на отриманні нави-
чок оперування сучасними перспек-
тивними технологіями. Відповідно 
до публікацій сучасного американ-
ського науково-популярного жур-
налу “Popular Science”, такими 
технологіями є штучний інтелект, 
віддалена присутність або віртуальна 
реальність, і вони натепер є полем 
діяльності для ділової конкуренції 
[21]. Найпрогресивніші виші США 
вже практикують формат домашніх 
завдань для студентів-юристів, де 
замість написання реферату пропону-
ється створити власного бота, напов-
нити його навчальною інформацією 
та відправити на «інтерв’ю» виклада-
чеві. Україна теж може похвалитись 
таким ботом [1]. Отже, ми бачимо, 
що сучасні технології формують 
практику права й змінюють спосіб 
надання юридичних послуг. Таким 
чином, студенти, які опановують 
юридичні науки, повинні працювати 
над розвитком відповідних навичок 
і компетенцій, а можливість демон-
струвати технологічну складову 
частину освіти є все ціннішим допов-
ненням до набору вмінь, які допомо-
жуть їм виділитися. Американські 
науковці вважають, що виправники 
мають вміти оперувати технологіями 
хоча б на базовому рівні, насамперед 
мається на увазі ІТ-технології, такий 
софт, як Microsoft Office, Adobe 
Acrobat і Connect. А отже, юридична 
школа – це чудова можливість озна-
йомитись і застосувати на практиці 

ІТ-інструменти, що дають необхідне 
базове уявлення юристу про нові 
корисні технології. До списку необ-
хідних навичок, що будуть корисні 
у виконанні обов’язків виправника, 
слід віднести:

1) складання документів (судо-
вих доповідей, угод, контрактів 
та ухвал). Вміння працювати в сер-
вісах Office 365 і Google Drive, що 
своєю чергою створює можливість 
дистанційної співпраці з іншими 
фахівцями;

2) вміння створення ефективної 
презентації чи плакату в Microsoft 
PowerPoint або в Prezi для залучення 
до розробки різного роду конферен-
цій чи навчальних заходів;

3) знання про особливості й функ-
ціональність баз даних Microsoft 
Excel для зручного оперування 
даними;

4) вміння бути впевненими корис-
тувачами інструментів комунікації 
в Інтернеті задля ефективної співп-
раці з колегами;

5) штучний інтелект або 
машинне навчання «АІ» – 
комп’ютерна технологія, що спря-
мована на тиражування розумної 
поведінки людини за допомогою 
віртуальних помічників, які допомо-
жуть проаналізувати законодавство 
й скласти необхідний документ;

6) розумні контракти – це сфера, 
в якій блокчейн-мережі можуть вико-
ристовуватися для автоматичного 
примусового виконання переговорів 
чи укладання угод.

Тому слушною є позиція окремих 
авторів про те, що роботодавці очі-
кують, що їх співробітники в кінце-
вому результаті матимуть базові тех-
нічні навички, які на тлі сучасного 
юридичного ландшафту, що швидко 
розвивається, дадуть змогу фахівцям 
бути в курсі того, як технології змі-
нюють юридичну практику [15].

Водночас доцільно було б ско-
ристатися досвідом Федеральної 
служби пробації та досудових послуг 
США. Позитивне, на наш погляд, 
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те, що Федеральна служба пробації 
та досудових послуг США ставить 
вимогу про необхідність навчання 
персоналу з першого дня роботи 
й продовження навчання впродовж 
всієї кар’єри, а також організовує 
розвиток отриманих знань у пев-
них сферах діяльності. Федераль-
ний судовий центр і науково-освітнє 
агентство судової системи розробляє 
навчальні програми й пропонує семі-
нари, майстер-класи, очні й онлайн 
конференції, супутникові ТВ-тран-
сляції, курси лідерства й нові про-
грами супервізора [12].

Слід звернути увагу й на наяв-
ність і функціонування спеціальних 
підрозділів у пенітенціарній системі 
США. Так, більшість УВП США 
мають відділи швидкого реагування, 
які виконують функції, тотожні до 
функцій “SWAT” у поліції, але дещо 
толерантніші щодо в’язнів, а саме 
тому попередній військовий досвід 
бажаний і свідчить про те, що претен-
дент на зайняття посади має низку 
позитивних навичок і компетентно-
стей, які можуть йому знадобитися, 
а саме: дисциплінованість, спеціальна 
підготовка, належна фізична форма 
й емоційна стійкість. Попередній 
військовий досвід дає необхідне уяв-
лення про субординацію, що також 
дуже часто зустрічається у виправ-
них установах. Мало того, службова 
підготовка, що проводиться в УВП 
США, зазвичай містить такі дисци-
пліни: «Порядок і практика засто-
сування сили, спеціальних засобів 
і вогнепальної зброї», «Самозахист», 
«Перша допомога», “CPR”, «Ведення 
службової документації», «Судова 
справа», «Майстерність розряджати 
обстановку й зменшувати агресію», 
«Стратегії розв’язання конфліктів», 
«Виправно-трудове законодавство», 
«Кримінальне право», «Криміналь-
но-виконавче право», «Розкриття 
злочинів», «Майстерність перемо-
вин», «Командна робота» й деякі інші 
тренінги, наприклад: «Подолання 
психологічної кризи ув’язнених 

і намірів суїциду», «Дії в екстрених 
ситуаціях», вивчення Закону «Про 
охорону праці», «Переговори щодо 
звільнення заручників», «Боротьба 
з вживанням наркотиків», «Програми 
реабілітації засуджених» [18]. Від-
значаючи безсумнівну ефективність 
і доцільність вищезазначених підроз-
ділів в організації повноцінної діяль-
ності УВП США, хочемо наголосити 
на доречності військового аспекту 
підготовки виправників у контек-
сті якісного забезпечення фахового 
зростання фахівців ДКВС України.

Хоча в Україні підготовка фахів-
ців УВП ДКВС України, відповідаль-
них за виправлення та охорону засу-
джених, наразі перебуває на шляху 
реформування та постійного вдо-
сконалення [4], ми прагнемо враху-
вати кращий досвід провідних країн 
Європи й США й на їх основі зробити 
пропозиції до нормативних актів, що 
наразі знаходяться на шляху роз-
робки. За результатами проведе-
ного нами анонімного опитування 
психологів відділів соціально-вихов-
ної та психологічної роботи УВП 
і слідчих ізоляторів ДКВС України, 
старших оперуповноважених праців-
ників УВП і слідчих ізоляторів, які 
проходили курси первинної профе-
сійної підготовки в Академії Держав-
ної пенітенціарної служби України 
(далі – Академії ДПтС) щодо яко-
сті робочої навчальної програми, за 
якою їх готують до виконання служ-
бових обов’язків, ми визначили, що 
найголовнішим для подолання сучас-
них викликів на робочих місцях опи-
туваних є використання нестандарт-
них підходів і більше застосування 
інформаційно-комунікаційних техно-
логій (далі – ІКТ).

Порівняймо основні складові 
частини освітньої програми (далі – 
ОП) бакалаврського рівня Академії 
ДПтС і візьмемо до прикладу ОП 
Школи соціальної роботи й кримі-
нальної юстиції Вашингтонського 
університету міста Такоми, США  
[3; 9; 10]:
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Здійснивши порівняльний аналіз 
компонентів освітніх програм, варто 
зауважити, що ОП Академії ДПтС за 
спеціальністю 081 «Право» (бакалавр-
ського рівня) має багато еквівалент-
них американській ОП навчальних 

дисциплін, а отже, українська система 
підготовки фахівців для потреб ДКВС 
постійно вдосконалюється та руха-
ється в правильному напрямку. Однак 
розглядаючи вибіркові компоненти 
цих програм, ми бачимо, що, хоча 

 

 
 

ОП зі спеціальності 081 «Право» 
Академія ДПтС України 

 
Цикл професійної підготовки здобувача 
містить дисципліни обсягом від 5 до 10 
кредитів ECTS, зокрема: 
- Теорія держави й права; 
- Історія держави й права України; 
- Історія держави й права зарубіжних 
країн; 
- Конституційне право зарубіжних 
країн; 
- Конституційне право України; 
- Цивільне й сімейне право; 
- Кримінальне право; 
- Римське право; 
- Господарське право; 
- Адміністративне право й процес; 
- Фінансове право; 
- Екологічне право; 
- Міжнародне право; 
- Трудове право; 
- Криміналістика; 
- Кримінальний процес; 
- Цивільний процес; 
- Кримінально-виконавче право; 
- Кримінологія. 

ОП «Кримінальне правосуддя» 
Школа соціальної роботи й 

кримінальної юстиції 
Вашингтонського університету 

міста Такоми, США  
Цикл основних курсів Вашингтонського 
університету містить курси обсягом 5 
кредитів ECTS кожен, зокрема:  
- Колізія правових норм і соціальна 
справедливість у кримінології; 
- Психічне здоров’я, вживання 
наркотичних речовин і система 
кримінального правосуддя; 
- Кримінологічна теорія; 
- Вступ до досліджень соціального 
забезпечення 
(Необхідна умова: вступний 
курс статистики (2,0 / С або вище) 
протягом останніх 5 років); 
- Поліція та суспільство; 
- Допоміжні навички в системі 
кримінальної юстиції  
(Необхідна умова: курс - колізія 
правових норм і соціальна 
справедливість у кримінології); 
- Виправлення дорослих; 
- Американські кримінальні суди; 
- Семінар останнього року навчання: 
Професіоналізм та етичні питання 
кримінального судочинства. 

Продовжуючи дослідження освітніх компонентів ОП 
«Кримінальне правосуддя» Школи соціальної роботи й 
кримінальної юстиції Вашингтонського університету міста Такоми 
(США), розуміємо, що порівнювати вибіркову складову частину 
американської освітньої програми з українською не можна, 
оскільки в ОП зі спеціальності 081 «Право» Академії ДПтС 
України їх тільки 23, а в американському аналозі лише блок 
«комп’ютерні системи й науки» містить 33 дисципліни, кожна з 
яких налічує від 5 до 12, а то й 15 кредитів ECTS. Вибіркова 
складова частина американської освітньої програми містить 11 
таких блоків. 
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між освітніми можливостями в кон-
тексті підготовки фахівців, відпові-
дальних за виправлення засуджених, 
існує суттєва відмінність, Академія 
ДПтС України й вища освіта України 
загалом намагається наблизитися до 
європейської та американської систем 
і постійно поривається втілити най-
кращі зарубіжні практики.

Висновки. Таким чином, проана-
лізувавши особливості сучасної пені-
тенціарної системи США, ми визна-
чили, що її політика в довгостроковій 
перспективі полягає в зниженні рівня 
злочинності, а на теперішньому етапі 
в його стабілізації.

Порівняльний аналіз ОП підготовки 
виправників показав, що вимоги до 
підготовки фахівців пенітенціарної сис-
теми США постійно підвищуються. Ми 
підтримуємо думку українських науков-
ців відносно вимогливого ставлення до 
відбору та якісної підготовки фахівців 
ДКВС України [5] й хочемо додати, що 
без належної підготовки виправників 
проведення реформування цієї служби 
в Україні неможливе. Безумовно, опра-
цьований позитивний досвід американ-
ських центрів із підготовки персоналу 
довів нам необхідність постійного вдо-
сконалення своїх освітніх програм. 
Результати опитування працівників 
установ виконання покарань і слідчих 
ізоляторів, а також порівняльний ана-
ліз освітніх програм визначили для нас 
важливість залучення сучасних мето-
дів та ІКТ для підготовки персоналу, 
що можна досягти шляхом розширення 
вибіркової складової частини освіт-
ніх компонентів вітчизняних освітніх  
програм.

Реформування пенітенціарної 
системи України потребує під-
вищення вимогливості підготов-
ки персоналу установ виконання 
покарань. Незважаючи на значну 
кількість наукових досліджень, при-
свячених вивченню різних аспектів 
підготовки співробітників Держав-
ної кримінально-виконавчої служби 
України, необхідно констатувати, 

що виклики сучасності й техноло-
гічний прогрес вносять свої корек-
тиви до забезпечення повноцінного 
функціонування цієї служби.

Мета наукової статті полягає 
у вивченні й визначенні сучасних 
тенденцій розвитку пенітенціар-
ної системи Сполучених Штатів 
Америки, в тому числі в здійсненні 
порівняльного аналізу компонен-
тів освітніх програм із підготов-
ки персоналу установ виконання 
покарань України й Сполучених 
Штатів Америки, що дозволить 
запропонувати шляхи підвищення 
якості підготовки персоналу уста-
нов виконання покарань Держав-
ної кримінально-виконавчої служби 
України.

У статті проаналізовано ста-
тистичні дані за останні роки 
щодо кількості ув’язнених у Спо-
лучених Штатах Америки й дослі-
джено нормативно-правові акти, 
що поклали початок зменшенню 
чисельності в’язнів в установах 
виконання покарань і в перспекти-
ві призведуть до збільшення рівня 
декарцерації по всій країні. Визна-
чено причини підвищення стандар-
тів і вимог до підготовки кадрів 
пенітенціарної системи Сполуче-
них Штатів Америки й сформо-
вано основні запити роботодавців 
до професійної підготовки такого 
персоналу. У статті проаналізо-
вано вимоги до підготовки студен-
тів-юристів у Сполучених Шта-
тах Америки, зокрема в контексті 
набуття ними необхідних компе-
тентностей, що будуть корисні під 
час виконання обов’язків співробіт-
ника установи виконання покарань, 
відповідального за виправлення 
засудженого. Здійснено порівняль-
ний аналіз компонентів освітніх 
програм із підготовки персоналу 
установ виконання покарань Укра-
їни й Школи соціальної роботи й 
кримінальної юстиції Вашингтон-
ського університету міста Такоми, 
Сполучені Штати Америки.
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Підсумовуючи результати, наве-
дено не лише власні висновки, але 
й побажання працівників установ 
виконання покарань і слідчих ізо-
ляторів, які проходили курси пер-
винної професійної підготовки в 
Академії Державної пенітенціарної 
служби.

Ключові слова: підготовка персо-
налу, пенітенціарна система, виправ-
лення.

Nesterenko V. Certain aspects 
of selection and training of U.S. 
penetantiary staff

Reforming of penitentiary system in 
Ukraine need increase of requirements 
to penitentiary personnel training. 
Despite the big amount of scientific 
researches devoted to study of various 
training aspects of State Penitentiary 
Service staff, it is mandatory to 
certify that nowadays challenges 
and technological progress make the 
adjustments to provide the complete 
functioning of this service.

This article is aimed at studying 
and defining modern development 
tendencies of the US penitentiary 
system including the comparative 
analysis of components in the 
educational programs for correctional 
officers in Ukraine and the USA and 
as a result it will allow offering the 
ways of improving the quality of 
penitentiary staff training in Ukraine.

The statistic data of the recent 
years concerning the amount of 
prisoners in the USA and the 
research of regulations that started 
reducing the number of inmates in the 
penitentiary institutions is analyzed 
in the article and in perspective it 
can lead to increasing the level of 
decarceration all over the country. 
The reasons of standard rising and 
the requirements for penitentiary 
personnel training are defined 
and the basic employers’ demands 
on professional staff training are 
formed. The requirements for US Law 
students training, particularly, in the 

context of acquiring the mandatory 
competences that will be useful in 
executing the duties of penitentiary 
employees responsible for inmates are 
analyzed. The comparative analysis of 
educational programs for correctional 
officers of Ukraine and the School 
of Social Work and Criminal Justice 
in the University of Washington, 
Tacoma, the USA, is conducted.

Summarizing the results, there 
are not just personal conclusions but 
wishes of employees of penitentiaries 
and pre-trial detention centers who 
have been taking initial training 
courses at the Academy of the State 
Penitentiary Service.

Key words: staff training, peniten-
tiary system, educational programs, 
correction.
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ЕВОЛЮЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ 
ОБ’ЄКТІВ ІСТОРИЧНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ 
СПАДЩИНИ ПРОТЯГОМ ХХ СТОЛІТТЯ

Постановка проблеми. Після 
захоплення влади більшовиками на 
українських землях відбулася руйна-
ція системи вітчизняного криміналь-
ного права з його концептуальними 
основами на базі класичної школи 
права, що супроводжувалося деюри-
дизацією основних інститутів кримі-
нального права, насамперед злочину 
(відмова від ознаки протиправності), 
теоретично обґрунтованих соціоло-
гічною школою кримінального права. 
Відмова від ознаки протиправності 
відкривала шлях до необґрунтова-
них репресій, до масового знищення 
людей, пошкодження та наруги над 
пам’ятками історії і культури.

Така політика була підтверджена 
одним із перших декретів Радянської 
влади – декретом «Про знесення 
пам’ятників, споруджених на честь 
царів та їхніх слуг, і створення про-
ектів пам’ятників Російської соціа-
лістичної революції» від 14 квітня 
1918 року, хоча при цьому перед 
владою постала гостра необхідність 
вживання заходів, спрямованих на 
врегулювання проблеми розкрадання, 
масового вивезення за кордон й інших 
посягань на культурні та історичні 
цінності.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Різні аспекти про-
блеми кримінально-правової охорони 
об’єктів історичної та культурної 
спадщини досліджувались вітчизня-
ними фахівцями, такими як В.І. Аку-
ленко, Р.В. Асейкін, В.В. Базе-
люк, С.О. Бочарников, К.І. Бусол, 

Є.П. Гайворонський, В.Ю. Докуча-
єва, Т.Г. Каткова, В.В. Кузнецов, 
Н.І. Кудерська, Є.І. Кузьменко, 
Т.В. Курило, В.А. Ломако, 
П.С. Матишевський, О.І. Мельни-
чук, М.О. Міщенко, В.О. Навроць-
кий, Б.М. Одайник, І.Г. Поплав-
ський, І.В. Пивовар, С.С. Птуха, 
О.С. Сотула, О.В. Усенко, М.І. Хав-
ронюк та іншими, але в сучасних 
умовах побудови правової держави 
ця проблематика набуває особливого 
значення, тому її наукова розробка не 
втрачає своєї актуальності.

Метою статті є розкриття про-
блеми формування інституту кримі-
нально-правового захисту об’єктів 
історичної та культурної спадщини 
з урахуванням сучасних досягнень 
кримінально-правової науки.

Виклад основного матеріалу. 
23 серпня 1922 року було прийнято 
перший Кримінальний кодекс УРСР 
(далі – КК УРСР), який копіював 
відповідний Кримінальний кодекс 
РСФСР 1922 року і передбачав норми, 
що встановлюють відповідальність 
за посягання на культурні цінності. 
Визначалась злочинною контрабанда 
(кваліфікований вид – незаконне 
вивезення або ввезення історичної 
і культурної спадщини) (ч. 2 ст. 97 КК 
УРСР 1922 року) [1, с. 35], встановлю-
валася кримінальна відповідальність 
за наругу над пам’ятником революції 
(ст. 87 КК УРСР 1922 року) [1, с. 33] 
та за приховування колекцій пам’ят-
ників старовини і мистецтва, що під-
лягають реєстрації і обліку або пере-
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дачі в державне сховище (ст. 102 КК 
УРСР 1922 року) [1, с. 36]. Кримі-
нальний кодекс УРСР 1922 року, як 
і більшість інших правових актів, 
характеризувався слабкою право-
вою охороною культурних цінностей. 
Існуючі законодавчі акти носили кла-
совий характер і метою своєю мали 
вирішення політичних питань. Влас-
никами предметів, що мали культурну 
або історичну цінність, були зазвичай 
представники інтелігенції, буржуазії 
та інших імущих класів, таким чином, 
суб’єктами вказаних злочинів, як пра-
вило, були представники перерахова-
них вище класів. Крім того, пробілом 
кримінального законодавства УРСР 
була відсутність закріплення інших 
видів посягань на культурні цінності, 
а саме: розкрадання, знищення або 
пошкодження тощо. Більша частина 
вже наявних і нововиданих правових 
документів, що регулювала відно-
сини у сфері культурної спадщини, 
виявилася малоефективною і найчас-
тіше носила декларативний характер 
[2, с. 30].

8 червня 1927 року був прийня-
тий новий Кримінальний кодекс 
УРСР [3]. Аналіз показав, що у КК 
УРСР 1927 року містилася лише одна 
норма, що охороняла пам’ятники істо-
рії і культури від злочинних посягань. 
Встановлювалася відповідальність за 
приховування колекцій і пам’ятників 
старовини і мистецтва, що підляга-
ють реєстрації, обліку або передачі 
в державні сховища. За це суспільно 
небезпечне діяння передбачалося 
покарання у виді виправних робіт на 
строк до трьох місяців з конфіска-
цією приховуваного майна [3, с. 63]. 
Інші посягання на культурні цінності 
передбачали кримінальну відповідаль-
ність у загальному порядку, тобто 
поза увагою залишилися діяння, 
пов’язані з викраденням, знищенням 
та пошкодженням культурних ціннос-
тей та незаконне проведення робіт на 
об’єкті археологічної спадщини.

Однак при цьому дослідник істо-
рії охорони культурної спадщини 

Н.І. Кудерська зазначає, що, вико-
ристовуючи гасла боротьби з релігією 
та планами перебудови і реконструк-
ції населених пунктів, приймалися 
рішення про руйнування культурних 
надбань [4, с. 22]. 

Істотних втрат зазнала культурна 
спадщина України під час Другої сві-
тової війни. За неповними даними, 
було зруйновано біля однієї тисячі 
цінних пам’яток архітектури, з яких 
347 втрачені повністю [5, с. 706].

Протягом 1944–47 років в Україні 
було відновлено державну систему 
органів охорони пам’яток на цен-
тральному та обласному рівнях, яка 
включала в себе Урядову комісію 
з охорони пам’яток культури і старо-
вини, Управління охорони пам’яток 
культури і старовини при Комітеті 
у справах культурно-просвітніх уста-
нов (історія, археологія, мистецтво), 
відділ охорони пам’яток при Управ-
лінні у справах архітектури [5, с. 706].

У шістдесятих роках минулого 
століття зміна суспільно-політичної 
обстановки в СРСР, зосередженість 
суспільства на відновленні економіки 
держави та певна гуманізація при-
звели до значного зменшення злочин-
ності проти історичної та культурної 
спадщини, що зумовило зниження 
уваги до проблем кримінально-право-
вої охорони культурних та історичних 
цінностей.

Така ситуація спостерігалася до 
моменту прийняття у 1958 році Вер-
ховною Радою СРСР Основ кримі-
нального законодавства Союзу СРСР 
і союзних республік, які стали осно-
вою для створення та прийняття 
28 грудня 1960 року нового КК УРСР, 
який набрав чинності з 1 квітня 
1961 року [6].

У КК УРСР 1960 року відбулася 
декриміналізація діяння, яке полягало 
в приховуванні колекцій і пам’ятників 
старовини і мистецтва, що підлягають 
реєстрації, обліку або передачі в дер-
жавні сховища, і була запроваджена 
принципово нова норма про знищення 
і зруйнування пам’яток культури, 
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передбачена статтею 207 КК УРСР 
1960 року. На думку вітчизняних 
учених, дослідників кримінально-пра-
вової охорони культурної спадщини, 
незважаючи на деяку однобокість 
у правотворчості, (полягала в тім, що 
серед кримінально-правових засобів, 
які забезпечували використання і схо-
ронність культурної спадщини, були 
закріплені тільки засоби боротьби 
з неналежним поводженням з ними), 
дана кримінально-правова норма мала 
і свій позитивний вплив на розви-
ток законодавства в досліджуваній 
області. Більше чітке визначення 
одержав предмет злочинного пося-
гання, сформульований як «пам’ят-
ники історії і культури» [2, с. 31].

Стаття 207 КК УРСР 1960 року 
передбачала відповідальність за 
умисне знищення, зруйнування чи 
зіпсування пам’яток культури або 
природних об’єктів, взятих під охо-
рону держави. У коментарях до 
цієї статті зазначалося, що «охо-
рона пам’яток культури та природ-
них багатств є важливим завданням 
нашої держави і всієї радянської гро-
мадськості. З огляду на особливу цін-
ність пам’яток культури в природних 
об’єктів, узятих під охорону держави, 
коментована стаття встановлює кри-
мінальну відповідальність за умисне 
їх знищення, руйнування і псування» 
[7, с. 543].

Як зрозуміло з диспозиції 
статті 207 КК УРСР 1960 року, пред-
метом даного злочину були пам’ятки 
культури або природні об’єкти, взяті 
під охорону держави.

Суттєві зміни в характеристику 
об’єктів історичної та культурної 
спадщини було внесено прийнятим 
Верховною Радою УРСР 13 липня 
1978 року Законом Української РСР 
«Про охорону і використання пам’я-
ток історії та культури» [8], за яким 
пам’ятки історії та культури поділя-
лися за видами на пам’ятки історії, 
археології, містобудування і архітек-
тури, мистецтва та документальні 
пам’ятки; визначався порядок орга-

нізації державного обліку пам’яток; 
державне управління пам’яткоохо-
ронною галуззю покладалося на Раду 
Міністрів УРСР, а спеціально упов-
новаженими державними органами 
охорони пам’яток історії та культури, 
як і раніше, залишалися Міністерство 
культури УРСР, Державний комітет 
Ради Міністрів УРСР у справах будів-
ництва та Головне архівне управління 
при Раді Міністрів УРСР [9, с. 10].

Відповідно до статті 1 Закону УРСР 
«Про охорону і використання пам’я-
ток історії та культури», пам’ятками 
історії та культури визнавалися спо-
руди, пам’ятні місця і предмети, зв’я-
зані з історичними подіями в житті 
народу, розвитком суспільства і дер-
жави, твори матеріальної і духовної 
творчості, які становлять історичну, 
наукову, художню чи іншу культурну 
цінність [8].

Стаття 6 Цього Закону УРСР 
«Види пам’яток історії та культури» 
надавала розширене розуміння, які 
саме об’єкти історичної та культурної 
спадщини належали до пам’яток істо-
рії та культури. Це були:

– пам’ятки історії – будинки, спо-
руди, пам’ятні місця і предмети, зв’я-
зані з найважливішими історичними 
подіями в житті народу, розвитком 
суспільства і держави, революцій-
ним рухом, з Великою Жовтневою 
соціалістичною революцією, грома-
дянською і Великою Вітчизняною вій-
нами, соціалістичним і комуністичним 
будівництвом, зміцненням міжнарод-
ної солідарності, а також з розвитком 
науки й техніки, культури і побуту 
народів, з життям видатних політич-
них, державних, військових діячів, 
народних героїв, діячів науки, літера-
тури і мистецтва;

– пам’ятки археології – городища, 
кургани, залишки стародавніх посе-
лень, укріплень, виробництв, каналів, 
шляхів, стародавні місця поховань, 
кам’яні скульптури, наскельні зобра-
ження, старовинні предмети, ділянки 
історичного культурного шару старо-
давніх населених пунктів;
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– пам’ятки містобудування 
і архітектури – архітектурні ансамблі 
й комплекси, історичні центри, квар-
тали, площі, вулиці, залишки старо-
давнього планування і забудови міст 
та інших населених пунктів; споруди 
цивільної, промислової, військової, 
культової архітектури, народного зод-
чества, а також зв’язані з ними твори 
монументального, образотворчого, 
декоративно-прикладного, садово-пар-
кового мистецтва, природні ланд-
шафти;

– пам’ятки мистецтва – твори мону- 
ментального, образотворчого, деко-
ративно-прикладного та інших видів 
мистецтва;

– документальні пам’ятки – акти 
органів державної влади й управління, 
інші письмові та графічні документи, 
кінофотодокументи і звукозаписи, 
а також стародавні та інші рукописи 
й архіви, записи фольклору і музики, 
рідкісні друковані видання.

До пам’яток історії та культури 
також могли бути віднесені й інші 
об’єкти, що становили історичну, 
наукову, художню чи іншу культурну 
цінність. Усі пам’ятки історії та куль-
тури, які знаходилися на території 
Української РСР, охоронялися дер-
жавою [8]. Пам’ятник культури або 
природний об’єкт вважався взятим 
під охорону держави за умови, що 
відповідним органом прийнято про це 
спеціальне рішення, про яке повідом-
лено громадяни [7, с. 544].

Треба зазначити, що Закон УРСР 
1978 року «Про охорону і викори-
стання пам’яток історії та культури» 
увібрав у себе попередні нормативні 
напрацювання та дещо віддзеркалював 
тодішній стан наукової методики охо-
рони та реставрації пам’яток культури. 
Однак застійні явища в радянському 
суспільстві 1980-х років, глибока еконо-
мічна криза спричинили невиконання 
цього Закону державними установами 
на всіх рівнях. Проте він залишався 
чинним понад два десятиліття [9, с. 10].

За своїми об’єктивними власти-
востями знищення пам’яток культури 

та природних об’єктів, узятих під 
охорону держави, полягало в їх пов-
ній ліквідації (наприклад, спалюється 
цінна картина, винищуються рідкісні 
тварини або птиці в заповіднику 
тощо). Під руйнуванням розумілося 
приведення пам’ятників культури або 
природних об’єктів у непридатність, 
чим знецінювалося їхнє наукове, 
історичне, художнє чи народногос-
подарське значення (наприклад, роз-
бивається скульптура, розвалюється 
унікальна споруда, руйнується рос-
линний покрив). Псуванням вважа-
лося таке пошкодження пам’яток 
культури або природних об’єктів, 
яке знижувало їхню наукову, істо-
ричну, художню цінність, народного-
сподарське чи культурно-естетичне 
значення (наприклад, забруднення 
картини, обламування деталей скульп- 
тури, заорювання ділянки землі в зоні 
заповідника) [7, с. 544].

Зазначене в статті 207 КК УРСР 
1960 року діяння представляло собою 
спеціальний вид умисного знищення 
або пошкодження державного чи 
громадського майна, передбаченого 
статтею 89 КК УРСР 1960 року.

Із суб’єктивної сторони складу 
даного злочину припускалася вик- 
лючно умисна форма вини. Вин-
ний усвідомлював, що своїми діями 
він знищує, руйнує або піддає псу-
ванню пам’ятник культури або при-
родний об’єкт, взятий під охорону 
держави, при цьому бажав настання 
цих наслідків або свідомо їх допускав. 
Мотивами злочину слугували різні 
спонукання: користь чи інша особи-
ста зацікавленість, пустощі тощо.

Необережне знищення, руйну-
вання чи псування пам’яток куль-
тури або природних об’єктів не тягло 
відповідальності за статтею 207 КК 
УРСР 1960 року, але за наявності 
необхідних до того ознак могло ква-
ліфікуватися за статтею 90 КК УРСР 
1960 року.

Суб’єктом розглядуваного зло-
чину могла бути будь-яка особа, яка 
досягла шістнадцятирічного віку. 
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Якщо злочин вчинявся посадовою 
особою, то за відповідних умов відпо-
відальність наступала за сукупністю 
злочинів [7, с. 544–545]. У подаль-
шому з метою вдосконалення кри-
мінального законодавства Президія 
Верховної Ради Української РСР 
своїм Указом від 12 січня 1983 року 
внесла до КК УРСР зміни в заголовок 
і текст статті 207 КК УРСР, допов-
нивши норму після слова «пам’яток» 
словами «історії і» [10], поширивши 
таким чином коло предметів, на яке 
могло бути здійснено злочине пося-
гання.

В Україні після набуття незалеж-
ності розпочався новий етап розвитку 
законодавства щодо охорони історич-
ної та культурної спадщини. 5 квітня 
2001 року Верховною Радою України 
був прийнятий перший Кримінальний 
кодекс незалежної України, в якому 
в розділі XII «Злочини проти громад-
ського порядку та моральності» була 
представлена стаття 298 «Нищення, 
руйнування чи псування пам’яток істо-
рії або культури» [11], в подальшому 
стаття 298 КК України зазнавала нео-
дноразових змін, адже вітчизняний 
законодавець постійно вдосконалював 
пам’яткоохоронне законодавство.

Висновки. Перший Кримінальний 
кодекс УСРР 1922 року характери-
зувався слабкою правовою охороною 
культурних цінностей. Існуючі законо-
давчі акти носили класовий характер 
і метою своєю мали вирішення політич-
них питань. Крім того, пробілом кри-
мінального законодавства УРСР була 
відсутність закріплення інших видів 
посягань на культурні цінності, а саме: 
розкрадання, знищення або пошко-
дження тощо. У наступному КК УРСР 
1927 року містилася лише одна норма, 
що охороняла пам’ятники історії і куль-
тури від злочинних посягань. Встанов-
лювалася відповідальність за прихову-
вання колекцій і пам’ятників старовини 
і мистецтва, що підлягають реєстрації, 
обліку або передачі в державні схо-
вища. У п’ятдесятих–шістдесятих 
роках минулого століття зміна суспіль-

но-політичної обстановки, зосередже-
ність суспільства на відновленні еко-
номіки держави та певна гуманізація 
призвели до значного зменшення зло-
чинності проти історичної та культур-
ної спадщини, що зумовило зниження 
уваги до проблем кримінально-право-
вої охорони культурних та історичних 
цінностей. Так, у КК УРСР 1960 року 
відбулася декриміналізація діяння, 
яке полягало в приховуванні колекцій 
і пам’ятників старовини і мистецтва, 
що підлягають реєстрації, обліку або 
передачі в державні сховища, і була 
запроваджена принципово нова норма 
про знищення і зруйнування пам’я-
ток культури, передбачена ст. 207 КК 
УРСР 1960 року. Перший Криміналь-
ний кодекс незалежної України перед-
бачив статтю 298 «Нищення, руйну-
вання чи псування пам’яток історії або 
культури». У подальшому ця норма 
зазнавала неодноразових змін, адже 
вітчизняний законодавець постійно 
вдосконалює пам’яткоохоронне законо-
давство.

Статтю присвячено досліджен-
ню історії розвитку вітчизняного 
законодавства про охорону об’єктів 
історичної та культурної спадщи-
ни. Визначено основні етапи еволю-
ції цього інституту у ХХ столітті, 
зокрема щодо його кримінально-пра-
вового захисту. Отже, перший Кри-
мінальний кодекс УРСР 1922 року 
характеризувався слабкою пра-
вовою охороною культурних цін-
ностей. Існуючі законодавчі акти 
носили класовий характер і метою 
своєю мали вирішення політичних 
питань. Крім того, пробілом кримі-
нального законодавства УРСР була 
відсутність закріплення інших видів 
посягань на культурні цінності, а 
саме: розкрадання, знищення або 
пошкодження тощо. У наступному 
КК УРСР 1927 року містилася лише 
одна норма, що охороняла пам’ятни-
ки історії і культури від злочинних 
посягань. Встановлювалася відпові-
дальність за приховування колекцій і 
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пам’ятників старовини і мистецтва, 
що підлягають реєстрації, обліку 
або передачі в державні сховища. У 
п’ятдесятих–шістдесятих роках 
минулого століття зміна суспіль-
но-політичної обстановки, зосере-
дженість суспільства на відновленні 
економіки держави та певна гумані-
зація призвели до значного зменшен-
ня злочинності проти історичної та 
культурної спадщини, що зумовило 
зниження уваги до проблем кримі-
нально-правової охорони культурних 
та історичних цінностей. Так, у КК 
УРСР 1960 року відбулася декри-
міналізація діяння, яке полягало в 
приховуванні колекцій і пам’ятників 
старовини і мистецтва, що підляга-
ють реєстрації, обліку або передачі 
в державні сховища, і була запрова-
джена принципово нова норма про 
знищення і зруйнування пам’яток 
культури, передбачена ст. 207 КК 
УРСР 1960 року. Перший Кримі-
нальний кодекс незалежної України 
передбачив статтю 298 «Нищення, 
руйнування чи псування пам’яток 
історії або культури». У подальшому 
ця норма зазнавала неодноразових 
змін, адже вітчизняний законода-
вець постійно вдосконалює пам’ят-
коохоронне законодавство.

Ключові слова: кримінальне пра-
во, об’єкти історичної та культурної 
спадщини, кримінально-правовий за-
хист.

Gulyakov K. Evolution of  
legislation on protection of objects 
of historical and cultural heritage 
during the XX century

The article is devoted to the study 
of the history of the development of 
domestic legislation on the protection 
of objects of historical and cultural 
heritage. The main stages of the 
evolution of this institution in the 
twentieth century, in particular, its 
criminal-legal protection, have been 
determined. So, the first Criminal 
Code of the Ukrainian SSR in 1922 
was characterized by weak legal 

protection of cultural values. The 
existing legislative acts were of a 
class nature and aimed at solving 
political issues. In addition, a 
gap in the criminal legislation of 
the Ukrainian SSR was the lack 
of consolidation of other types of 
encroachments on cultural values, 
namely: theft, destruction or damage, 
etc. In the next Criminal Code of 
the Ukrainian SSR in 1927, there 
was only one norm that protected 
historical and cultural monuments 
from criminal encroachments. 
Responsibility was established for 
the concealment of collections and 
monuments of antiquity and art, 
subject to registration, accounting or 
transfer to state depositories. In the 
fifties and sixties of the last century, 
the change in the socio-political 
situation, the concentration of society 
on the restoration of the state economy 
and a certain humanization led to a 
significant decrease in crime against 
historical and cultural heritage, 
caused a decrease in attention to the 
problems of criminal protection of 
cultural and historical values. Thus, 
in the 1960 Criminal Code of the 
Ukrainian SSR, the decriminalization 
of the act took place, which consisted 
in the concealment of collections 
and monuments of antiquity and art 
subject to registration, accounting 
or transfer to state depositories, and 
a fundamentally new norm on the 
destruction of cultural monuments 
was introduced, provided for by 
Article 207 of the Criminal Code 
USSR 1960. The First Criminal Code 
of Independent Ukraine provided 
for Article 298 “Destruction or 
damage of monuments of history 
or culture”. In the future, this norm 
has experienced repeated changes, 
because the domestic legislator is 
constantly improving the protective 
legislation.

Key words: criminal law, objects of 
historical and cultural heritage, crimi-
nal law protection.
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