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РОЗДІЛ 1 
 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;  

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Неділько А. І.,
асистент кафедри державного управління і права

Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
Афанасьєва А. Ю.,

студентка гуманітарного факультету
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Кущ Т. М.,
студентка гуманітарного факультету

Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВРЯДУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

У статті досліджено сутність та значення поняття урядування, основні аспекти розвитку урядування в 
європейських країнах та виокремлено основні положення які можуть бути застосовані у вітчизняній системі, 
обґрунтовано, що застосування європейського досвіду урядування на місцевому рівні у вітчизняній системі 
державного управління.

Ключові слова: урядування, місцевий рівень, європейський досвід, державне управління, місцеве са-
моврядування.

В статье исследована сущность и значение понятия управления, основные аспекты развития управ-
ления в европейских странах и выделены основные положения, которые могут быть применены в отече-
ственной системе, обосновано, что применение европейского опыта управления на местном уровне в от-
ечественной системе государственного управления.

Ключевые слова: управление, местный уровень, европейский опыт, государственное управление, 
местное самоуправление.

The essence and meaning of government, major aspects of governance in Europe and singled out the basic 
provisions that can be applied in the domestic system, proved that the use of the European experience of gover-
nance at local level in the national public administration.

Key words: government, local level, the European experience, public administration, local government.

Актуальність статті. В Україні почина-
ючи з 2015 року проводиться ряд реформ, які 
покладені в основу сформованої Стратегії 
сталого розвитку «Україна – 2020», що зна-
чно наблизить вітчизняний рівень розвитку 
більшості сфер суспільного життя до євро-
пейського рівня та європейських стандартів. 
Туму з урахуванням даних факторів виникає 
необхідність проведення ґрунтовного аналізу 
застосування досвіду європейських країн у 
вдосконалення врядування на місцевому рівні. 
Адже щоб побудувати ефективну систему дер-
жавного управління необхідно враховувати 
основні бажання та потреби громадян і саме 
на місцевому рівні дане питання можливо 
вирішити найефективніше та найшвидше. 

Важливо застосовувати досвід інших країн, 
зокрема європейських країн, так як саме ці 
країни є нашими близькими сусідами, саме 
досягти розвитку цих країн прагне Україна. 
Тому необхідно проаналізувати досвід вря-
дування даних країн та виокремити найбільш 
підходящі риси які ми можемо застосувати у 
побудові вітчизняної системи врядування на 
регіональному рівні, що стане основою для 
національного рівня. Також необхідно вра-
хувати процес реалізації реформи місцевого 
самоврядування так як вона також охоплює 
регіональний рівень.

Постановка проблеми. На сьогодні зали-
шається не вирішеним питання механізму 
застосування європейського досвіду вряду-
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вання в Україні, адже в кожній країна має свої 
риси, які виокремлюють її з поміж інших. 
Не можливо повністю застосувати європей-
ський досвід, адже це може викликати збій 
у всій системі державного управління, тому 
необхідно для початку проаналізувати пер-
спективні риси врядування в європейських 
країнах, потім адаптувати їх до вітчизняної 
моделі, розробити механізм введення нових 
методів та принципів роботи системи вряду-
вання, а потім вводити їх в дію відповідно до 
розробленого механізму.

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є дослідження досвіду європейського 
врядування та визначення шляхів його адапта-
ції в Україні в умовах реформування системи 
публічного управління. 

Виклад основного матеріалу. «Вряду-
вання» як політичне поняття використову-
ється і трактується науковцями в галузях 
політичної науки та державного управління з 
початку 60-х рр. ХХ ст. [1]. 

Врядування – це  політична діяльність, 
спрямована на вироблення і здійснення дер-
жавної політики [2].

Найбільш вдалим визначення, яке передає, 
на нашу думку, найбільш повно сутність тер-
міну «європейське врядування» є визначення 
запропоноване у Білій книзі з європейського 
врядування, відповідно до якого європейське 
врядування – це правила, процеси та норми 
поведінки, що впливають на спосіб здійснення 
владних повноважень інститутами ЄС та дер-
жав-членів, особливо стосовно забезпечення 
їх відкритості, участі громадськості, підзвіт-
ності, ефективності та узгодженості

Крім цього серед українських науковців 
окремі аспекти європейського врядування 
досліджують І. Грицяк, П. Когут, Я. Малик, 
І. Нагорна, О. Рудік, Л. Прокопенко, В. Стрель-
цов, питанню застосуванню європейського 
досвіду врядування на регіональному рівні 
приділяють увагу Т. Безверхнюк, О. Оржель, 
С. Саханенка та інші дослідники.

Українські дослідники визначають вряду-
вання як взаємопов’язану діяльність органів 
державної влади, органів місцевого само-
врядування, інститутів громадянського сус-
пільства щодо вироблення публічних рішень 
з метою ефективної реалізації державних 
та регіональних інтересів [3]. Хоча в цьому 
визначенні фігурує лише вузька спрямова-
ність – вироблення публічних рішень, а не 
вироблення та впровадження політики. Але 

практично всі науковці поділяють врядування 
на два типи: врядування складних політичних 
інститутів (яке характеризується безліччю рів-
нів управління й владних структур, як, напри-
клад, федеральні, децентралізовані держави 
або Європейський Союз) і врядування підпри-
ємств, неурядових організацій тощо [8].

В України на законному рівні використову-
ється замість поняття «врядування» поняття 
«управління». Управління – діяльність, спря-
мована на прийняття рішень, організацію 
контролю об’єкта управління згідно з метою, 
аналіз і підведення підсумків на основі досто-
вірної інформації [1]. 

Що стосується європейського врядування, 
то його визначають як унікальний, характер-
ний для Європейського Союзу спосіб при-
йняття рішень, вироблення та реалізації євро-
пейських політик, до якого залучені: 

• наднаціональні органи ЄС; 
• 27 держав-членів; 
• субнаціональні органи влади держав – 

членів (провінції, землі, кантони, регіони, 
воєводства, округи, райони, муніципалітети, 
графства, міста тощо); 

• бізнес–громади, зокрема транснаціо-
нальні корпорації, малий, середній, сімейний 
бізнес або підприємництво; 

• громадянське суспільство, зокрема асо-
ціації та платформи неурядових організацій 
(НУО), конфедерації профспілок та профе-
сійні асоціації, благодійні фонди та донори – 
меценати, національні або місцеві НУО та 
окремі громадські активісти [4].

Для кращого розуміння умов та принципів 
які створили сучасну систему ефективного 
врядування на регіональному рівні в Європей-
ському Союзі розглянемо етапи на яких було 
прийнято найбільш впливові рішення, що в 
подальшому сприяли розвитку ефективного 
врядування в європейських країнах. 

Європейська інтеграції стала наочною 
демонстрацією досягнення стабільності, миру 
та економічного добробуту на Європейському 
континенті. Завдяки їй була посилена роль 
Європейського Союзу у сучасному глобалізо-
ваному світі. У випадку, якби країни Європей-
ського континенту не були об’єднані у союз,а 
діяли поодинці, то скоріше за все їм би навряд 
чи вдалося досягти такого розквіту.

Європейською Комісією було запропо-
новано та прийнято в липні 2001 року Білу 
Книгу європейського врядування. Згідно неї 
виділено п’ять основоположних та ефектив-
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них принципів врядування, серед яких: від-
критість, участь, підзвітність, ефективність 
та злагодженість. Кожен принцип є надзви-
чайно важливим та незамінним. А всі разом 
об’єднані вони підтримують демократію та 
принцип верховенства права у державах-чле-
нах ЄС. Принципи можуть бути застосовані на 
усіх рівнях влади – світовому, Європейському, 
національному, регіональному і місцевому [5].

Для ефективного врядування необхідно 
чітко розуміти сутність кожного з принципів:

1. Відкритість. Інститути Європейського 
Союзу мають працювати відкрито. Разом з 
державами-членами їм слід активно обгово-
рювати питання діяльності Європейського 
Союзу та рішення, які приймаються на євро-
пейському рівні. Це особливо важливо з 
огляду на необхідність зміцнення довіри до 
інститутів Союзу. 

2. Участь. Якість, відповідність та ефектив-
ність політики Європейського Союзу забез-
печується за умови участі всіх зацікавлених 
сторін впродовж всього процесу вироблення 
політики. Більш широка участь підвищує 
рівень довіри до кінцевого результату полі-
тичного процесу та до інститутів, які беруть 
у ньому участь. 

3. Відповідальність. Ролі в законодавчих і 
виконавчих процесах мають бути більш чіт-
кими і зрозумілими. Відповідальність пови-
нна бути притаманною як інститутам Союзу, 
так і кожній державі-члену. Кожен з інститу-
тів повинен чітко пояснити, що він робить в 
Союзі і взяти за це відповідальність. Однак, 
існує також потреба в більшій відповідаль-
ності держав-членів та всіх, хто так чи інакше 
залучений до процесу вироблення та імпле-
ментації політики Європейського Союзу на 
будь-якому рівні. 

4. Ефективність. Напрями політики пови-
нні бути дійовими та своєчасними, відповідати 
реальним потребам на основі чітких цілей, 
оцінювання майбутнього впливу та, якщо 
можливо, минулого досвіду. Ефективність 
також залежить від належної імплементації 
політики Європейського Союзу та прийняття 
рішень на максимально відповідному рівні. 

5. Узгодженість. Напрямки політики та 
дії мають бути узгодженими та зрозумілими. 
Потреба в узгодженості політики Європей-
ського Союзу невпинно зростає: збільшується 
кількість завдань; розширення Союзу приво-
дить до зростання багатоманітності; виклики 
та проблеми сучасного світу (глобальне поте-

пління, демографічна криза тощо) впевнено 
перетинають кордони секторальних політик 
Європейського Союзу; зростає залучення регі-
ональних та місцевих органів влади в процес 
вироблення політики Європейського Союзу. 
Узгодженість вимагає політичного лідерства, 
політичної волі та високої відповідальності 
від інститутів Європейського Союзу у забез-
печенні несуперечливого підходу у межах 
складної системи Союзу.

Кожен з вищезазначених принципів є важ-
ливим, проте ефективність їх  можлива лише 
при одночасному застосуванні. Отже, немож-
ливо досягти поставлених завдань направ-
ляючи всі свої зусилля на реалізацію лише 
одного із них. 

Виходячи із вище перелічених принципів 
Україна повинна взяти за приклад їх та дотри-
муватися в реформування законодавства, сто-
совно врядування. Це дасть змогу вдоскона-
лити та наблизитися до європейського рівня.

На основі багатого досвіду обов’язкового 
або неофіційного консультативного забезпе-
чення процесів для підрозділів Європейської 
Комісії було встановлено п’ять мінімальних 
стандартів консультування. 

1. Зрозумілий зміст процесу консульту-
вання – всі контакти у межах процесу консуль-
тування мають бути зрозумілими та стислими, 
а також містити всю необхідну інформацію 
для отримання відповідей. 

2. Цільові групи консультування – визна-
чаючи цільові групи процесу консультування, 
Комісія має упевнитись, що відповідні заці-
кавлені гравці мають можливість висловити 
свої думки. 

3. Оприлюднення – Комісії слід забезпе-
чити адекватне висвітлення та гласність про-
цесу консультування, а також пристосувати 
свої комунікаційні канали до потреб усіх 
цільових груп. Не виключаючи інші засоби 
комунікації, відкриті публічні консультації 
мають розміщуватись в Інтернеті та анонсува-
тися за допомогою «пункту єдиного доступу». 

4. Часові межі участі – Комісія має виді-
ляти достатньо часу для планування, відпо-
відей на запрошення та надання друкованих 
матеріалів. Комісії має надавати щонайменше 
8 тижнів на отримання відповідей на письмові 
консультації та 20 робочих днів для повідо-
млення про комунікативні заходи. 

5. Підтвердження та зворотний зв’язок – 
отримання відгуків, пропозицій та зауважень 
має підтверджуватись. Результати відкритих 
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публічних консультацій слід розміщувати в 
Інтернеті.

Аналіз європейського досвіду належного 
врядування дав змогу уточнити структурно-
змістові характеристики визначень. Зокрема, 
з’ясовано, що в Україні на практиці непра-
вомірно плутають поняття: «добре вряду-
вання», «принцип належного врядування та 
адміністрування», «принципи ефективного 
демократичного врядування», «належне вря-
дування». У європейських країнах «належне 
врядування» сприймається як суспільна цін-
ність, якої всі країни-члени Ради Європи 
бажають досягти задля забезпечення добро-
буту своїх громадян. У широкому розумінні 
цей термін означає прозоре, демократичне, 
відповідальне, ефективне та підзвітне вряду-
вання на місцевому та регіональному рівнях. 
«Принципи ефективного демократичного 
врядування» та принципи «доброго вряду-
вання» – це інноваційний інструмент щодо 
розвитку місцевої та регіональної демократії, 
що включає 12 принципів «good goveance», 
затверджених Європейською Стратегією 
щодо інновацій та доброго врядування на міс-
цевому рівні, на яких вибудовуються засади 
врядування на різних адміністративно-тери-
торіальних рівнях у європейських країнах. 
Принцип «належного врядування та адміні-
стрування» багато в чому є інструментальним 
виразом принципів «ефективного демокра-
тичного врядування». Але якщо ці принципи 
ґрунтуються на підвищенні ефективності 
всієї системи врядування на регіональному 
рівні (у сукупності регіональної спільноти, 
її органів, громадських організацій та рухів 
тощо), то принцип «належного врядування і 
адміністрування» – на підвищенні ефектив-
ності механізмів діяльності виключно органів 
регіональної влади.

Порівняльний аналіз принципів діяльності 
органів місцевого самоврядування на основі 
перегляду відповідного законодавства виявив, 
що деякі з принципів належного врядування, 
прописані в чинному законодавстві України, є 
близькими за змістовим наповненням, а саме 
принципи: народовладдя – участі громадян; 
підзвітності та відповідальності перед терито-
ріальними громадами їх органів та посадових 
осіб – підзвітності та відповідальності; закон-
ності – дотримання закону; гласності – прозо-
рості.

При цьому обґрунтовано, що принципи, 
записані у Законі України «Про місцеве само-

врядування в Україні» [6], мають дещо інше 
змістове навантаження та практичну реаліза-
цію, ніж принципи належного врядування.

Доведено, що традиційно райони як адмі-
ністративно-територіальні утворення несуть 
на собі значно більше навантаження, ніж 
інші адміністративно-територіальні утво-
рення в Україні, а районні ради, формуючи 
соціальну та економічну політику району, є, 
по суті, відправним пунктом, у якому можуть 
концентруватись і відпрацьовуватись всі нові 
ідеї реформування системи місцевого само-
врядування України. Районні ради мають 
можливість розробити та затвердити цільову 
програму навчання посадових осіб місцевого 
самоврядування, депутатів сільських, селищ-
них і районної рад, представників громад-
ських організацій тощо, профінансувати цю 
програму із районного бюджету (залучити 
гранти), запросити фахівців з питань прак-
тичного впровадження принципів належного 
врядування до проведення лекцій та тренін-
гів, тобто провести фахову підготовку всіх 
осіб, причетних до формування якісно нових 
підходів до роботи органів місцевого само-
врядування на основі принципів належного 
врядування.

Обґрунтовано концептуальні положення, 
спрямування і зміст організаційно-правових 
заходів, пов’язаних із організацією діяльності 
районних рад, у контексті адаптації європей-
ського досвіду належного врядування до умов 
їх діяльності. При цьому розроблено заходи 
щодо впровадження концептуальних поло-
жень організації діяльності районних рад на 
основі принципів належного врядування з прі-
оритетністю напрямів на підвищення якості 
життя громадян, сталого розвитку терито-
ріальних громад району і захисту їх прав та 
інтересів, громадського контролю, відкритості 
та прозорості діяльності органів влади. 

Здійснений аналіз свідчить, що районна 
рада спроможна провести опитування грома-
дян району через районні газети, радіо, теле-
бачення, «гарячу» телефонну лінію тощо, роз-
галужену мережу освітніх, медичних закладів, 
правоохоронні органи, установи соціального 
захисту, а також отримати ґрунтовну, всебічну 
зворотну інформацію від населення щодо 
нововведень і розробити прийнятну для всіх 
територіальних громад схему залучення жите-
лів до вирішення питань місцевого і район-
ного значення.

Висновки, зроблені за результатами 
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дослідження. Отже, виникає необхідність 
у врегулюванні відповідності поняття «вря-
дування» у вітчизняному законодавстві до 
європейського, адже у європейських країнах 
сутність визначення «врядування» має значно 
ширший характер ніж у вітчизняному.

Особливостями європейського врядування 
є стосунки не підпорядкування, вертикальні 
та горизонтальні зв’язки, координація, спілку-

вання (комунікації), лідерство і партнерство. 
Очевидно, що зазначений перелік особливос-
тей європейського врядування не є вичерпним, 
що зумовлює потребу їх виявлення в процесі 
по- дальших наукових розвідок. 

Також предметом подальших досліджень 
мають стати питання адаптації існуючої в 
Україні системи врядування до європейських 
стандартів.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

У статті досліджено особливості протидії корупції в найрозвинутіших державах світу. Розглядаються 
механізми, що сприяють зниженню рівня корупційних проявів. Пропонуються заходи, направлені на підви-
щення ефективності боротьби з корупційними проявами в Україні.

Ключові слова: корупція, протидія, органи державної влади, антикорупційне законодавство.

В статье исследованы особенности противодействия коррупции в развитых странах мира. Рассматри-
ваются механизмы, способствующие снижению уровня коррупционных проявлений. Предлагаются меры, 
направленные на повышение эффективности борьбы с коррупционными проявлениями в Украине.

Ключевые слова: коррупция, противодействие, органы государственной власти, антикоррупционное 
законодательство.

In the article the features of combating corruption in most developed countries. We consider the mechanisms 
that contribute to the reduction of corruption. The measures aimed at improving the fight against corruption in 
Ukraine.

Key words: corruption, opposition, government agencies, anti-corruption legislation.

Корупція – це один із найголовніших чин-
ників, що зумовлює виникнення низки полі-
тичних, соціальних і економічних проблем 
як в Україні, так і у всьому світі. Вона впли-
ває на ефективність діяльності органів дер-
жавної влади та місцевого самоврядування, 
вповільнює економічне зростання держави, 
підриває засади демократичного устрою та 
довіру до влади, що справляє негативний 
вплив на авторитет нашої держави на міжна-
родній арені

У 2011 році за рівнем корумпованості в 
Україні зафіксовано самий високий рівень 
сприйняття корупції, країна посіла 152 місце 
(з 182 країн світу). У 2016 році у всесвіт-
ньому рейтингу СРІ Україна посіла 131 місце 
зі 176 країн, поділивши його із Казахстаном, 
Росією, Непалом та Іраном. Україна є однією з 
найбільш корумпованих держав світу, що дає 
змогу розглядати корупцію як одну із найзна-
чніших загроз національній безпеці та прогре-
сивному розвитку України [1].

З огляду на це, питання боротьби з коруп-
цією є надзвичайно актуальним для нашої 

держави, розв’язання якого потребує, в тому 
числі, і вивчення міжнародного досвіду запо-
бігання корупції, з метою подальшого напра-
цювання пропозицій щодо вирішення цієї 
проблеми.

Такі науковці, як Ф. В. Абрамов, 
В.Б. Авер’янов, М. Ю. Бездольний, О. М. Бан-
дурка, М. І. Мельник, Е. С. Молдован, 
Є. В. Невмержицький, О. Я. Прохоренко, 
С. С. Серьогін та В. П. Чабан розглядали в 
своїх працях окремі аспекти запобігання та 
протидії корупції в різних сферах життєдіяль-
ності суспільства і держави. Проте, незважа-
ючи на значні напрацювання в даній сфері, 
проблема високої корумпованості української 
влади не втрачає актуальності. 

Корупція є в усіх країнах, незалежно 
від політичного устрою та рівня економіч-
ного розвитку, справа лише в її масштабах 
[2, с. 52]. Проте, вона не завжди проявляється 
однаково й завжди має одинакові наслідки та 
мотивацію. Але, де і коли б вона не проявля-
лася, корупція завжди завдає шкоди нормаль-
ному функціонуванню суспільству, оскільки 
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важливі рішення приймаються на підставі 
прихованих мотивів без урахування інтересу 
громадськості [3, с. 28].

До найменш корумпованих держав відно-
сять Фінляндію, Сінгапур, Швецію, Німеч-
чину, Велику Британію, Францію, з огляду 
на це вважаємо за доцільне звернути увагу на 
досвід деяких із цих країну у протидії коруп-
ції. Заходи цих держав, як зазначає О. Я. Про-
хоренко, мають деякі особливості, але спіль-
ними для них є: бажання організації активної 
протидії корупційним проявам; створення від-
повідної правової бази; залучення до протидії 
корупційним проявам громадян і громадських 
організацій [4].

У Франції у 1993 році створено Центральну 
службу по боротьбі з корупцією, що виконує 
такі функції, як: 1) як централізація інфор-
мації, необхідної для попередження (вияв-
лення) фактів активної та пасивної корупції, 
зловживання службовим становищем як з 
боку державних службовців, так і приватних 
осіб, хабарництва, дій у корисливих цілях; 
2) надання допомоги судово-слідчим органам 
у випадках їх звернень про надання інформа-
ції, що свідчить про факти правопорушень; 
3) інформування Прокурора республіки щодо 
проведення розслідування [5, с. 46].

Варто зауважити, що чинне законодавство 
цієї країни включає цілу низку нормативних 
актів, спрямованих на протидію корупції, 
перш за все пов’язаних із фінансовими зло-
вживаннями. Так, у 1990 р. прийнято закон, 
згідно з яким кредитні установи мають осо-
бливо уважно ставитися до капіталів, похо-
дження яких пов’язане з організованою 
злочинністю. Мова йде про виявлення пору-
шень, пов’язаних із фальсифікацією чеків та 
векселів, переданих на інкасацію. Законода-
вець закріплює право на негайне зупинення 
функціонування рахунку, якщо буде встанов-
лено, що службовець відкрив його з метою 
ухилення від податків. Для захисту інтересів 
суспільства виконання контрольних функцій 
покладено і на недержавні комерційні струк-
тури, в тому числі на фінансово-кредитні 
установи. Окрім того, фінансові посеред-
ники зобов’язані встановлювати особу своїх 
клієнтів, враховуючи також і випадкових, 
надавати довідки про третіх осіб, на користь 
яких здійснюються перерахування, також 
передбачена відповідальність банківського 
працівника в разі прийняття фальшивого 
документа [6, с. 243].

У Франції міністри, а також депутати зане-
сені до особливого офіційного списку. Перед 
вступом на посаду всі вони мають подати 
звіт про власний матеріальний стан та роди-
чів – найближчих та не дуже далеких. До звіту 
записуються відомості про нерухомість, цінні 
папери, акції, банківські рахунки. Ці дані 
детально перевіряються спеціальною держав-
ною комісією. У випадку визнання звіту дер-
жавного діяча неповним або неправдивим, до 
нього можуть бути застосовані найсуворіші 
санкції [2, с. 222].

Варто зауважити, що у Франції не допус-
кається суміщення державних посад із член-
ством у парламенті. До того ж, антикоруп-
ційне законодавство: 1) забороняє депутату 
парламенту давати ради або одержувати вина-
городу під приводом участі в дослідницькому 
контракті; 2) забороняє депутату в період 
дії його мандату розпочинати фахову при-
ватну діяльність, якою він до свого обрання 
не займався; 3) оголошує несумісним мандат 
депутата з функціями члена кабінету прези-
дента або ради міністрів.

Сьогодні, на думку фахівців, особлива 
увага до проблеми боротьби з корупцією 
у Франції підігрівається засобами масової 
інформації та політиками, що використовують 
гасла боротьби з корупцією у власних інтер-
есах, що не виключає існування достатньо тіс-
них зв’язків між корумпованими політиками, 
діловими колами та представниками організо-
ваної злочинності.

У законодавстві Великої Британії  корупцію 
визначають доволі вузько, розуміючи під нею 
хабарництво або отримання винагороди чи 
іншого доходу в обмін на сприятливе рішення. 
Ця країна має найдавніші традиції протидії 
корупції. Перший Закон про корупцію у держав-
них органах був прийнятий ще у 1889 р. Закони 
про попередження корупції – 1906 та 1916 рр. 
були реакцією суспільства на наростання 
цього явища. Безпосередньо корупційні про-
цеси у Великій Британії відстежує так званий 
Комітет Нолана, який було засновано в жовтні 
1994 р. Його зусилля зосереджені на основних 
ділянках громадського життя, які викликають 
найбільшу стурбованість громадськості: це 
члени парламенту, які працюють консультан-
тами фірм, що прагнуть впливати на державну 
політику; це колишні міністри та інші поса-
дові особи, які працюють у тих галузях інду-
стрії, регулюванням яких перед тим займалися 
в уряді та інші аспекти громадського життя. 
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Необхідно зауважити, що національне зако-
нодавство Великої Британії у сфері боротьби з 
корупцією є досить розгалуженим, оскільки 
певні норми матеріального права, які стосу-
ються правовідносин, що виникають унаслі-
док вчинення тими чи іншими посадовими 
особами корупційних дій, можуть міститися у 
різних нормативних актах. Незважаючи на це, 
у Великій Британії здійснюється ефективний 
адміністративний контроль за державними 
службовцями  і британську політику тради-
ційно вважають мало корумпованою, осо-
бливо порівняно з «третім світом» [7, с. 15]. 
Окрім того, варто звернути увагу на високу 
правову культуру громадян та сталі традиції 
професійної етики державної служби. Таке 
ставлення суспільства до корупції в даній дер-
жаві багато науковців вважають зразковим.

Досвід боротьби з корупцією у Німеччині 
свідчить про ефективність залучення гро-
мадськості для боротьби з корупцією. Так, у 
Німеччині впроваджується прийом анонім-
них повідомлень від громадян про економічні 
злочини. Зазначене рішення було прийнято за 
результатами пілотного проекту, під час якого 
за чотири місяці до вищезазначеного спецпі-
дрозділу, який складається всього з 9 праців-
ників прокуратури та 33 поліцейських, надій-
шло 184 повідомлення. Карні справи було 
відкрито у 124 випадках, з яких 30% стосу-
ється справ щодо корупції  [6, с. 112–113]. 

В основу боротьби з корупцією в Німеччині 
покладено завдання знищення матеріальної, 
насамперед фінансової бази злочинних угру-
повань. Це досягається двома шляхами: кон-
фіскаційним (конфіскація майна) і створенням 
належної правової бази для унеможливлення 
«відмивання брудних» грошей. Особливу роль 
у боротьбі з корупцією відіграє зобов’язання 
банківських установ надавати правоохо-
ронним органам інформацію про операції з 
грошима у значних розмірах за умов, що ця 
інформація буде використана виключно для 
розслідування.

Серед антикорупційних механізмів, які 
запроваджуються в Німеччині, слід назвати 
намір створити реєстр корумпованих фірм. 
У даному разі Німеччина йде шляхом іно-
земного досвіду, зокрема ізраїльського. Його 
суть полягає в тому, що фірма, яка включена 
да такого реєстру, позбавляється права вико-
нувати будь-які державні замовлення, стає 
об’єктом більш пильної уваги з боку право-
охоронних органів. Загалом, генеральна лінія 

німецького уряду в сфері запобігання корупції 
полягає в тому, щоб внаслідок законодавчих, 
організаційних, кадрових та інших заходів 
унеможливити зловживання з боку держав-
ного службовця своїм посадовим становищем 
[8, с. 34].

Cистема боротьби з корупцією Фінлян-
дії є досить ефективною. Вона спирається на 
солідну нормативно-правову базу та одно-
значну підтримку суспільства. Для фінської 
правової системи не є характерними закони 
з використанням терміну «боротьба» з визна-
ченням певного виду злочину. Фінський зако-
нодавець заклав принципи попередження та 
застереження вчинення злочинів у кожному 
нормативно-правовому акті, що визначають 
конкретну сферу діяльності, а не вид злочину. 
Згідно з положеннями Кримінального кодексу 
Фінляндії, за вчинення дій, що можуть квалі-
фікуватися як «корупція», передбачено санк-
ції від штрафу до ув’язнення строком до чоти-
рьох років у залежності від ступеня суспільної 
небезпеки злочину [9, с. 115].

В Сінгапурі центральним органом у 
боротьбі з корупцією є Бюро по розсліду-
ванню випадків корупції, яке володіє політич-
ною і функціональною самостійністю. Даний 
орган є незалежним і займається розсліду-
ваннями, окрім того, він прагне запобігати 
випадкам корупції в державному і приватному 
секторі економіки Сінгапура. Бюро здійснює 
перевірки випадків зловживань серед дер-
жавних чиновників, повідомляючи про них 
відповідні органи для вживання необхідних 
заходів. Також вивчає методи роботи потен-
ційно схильних до корупції державних орга-
нів задля виявлення можливих слабкостей в 
системі управління та у випадку необхідності 
рекомендує вжити відповідних заходів главам 
цих відділів. 

У Бельгії, окрім встановлення кримінальної 
відповідальності за корупційні діяння, здій-
снюється і активне попередження корупції. 
Ця держава розширила поняття корупції сто-
совно зловживання владою, не обмежуючись 
лише кримінальним аспектом, а й залишивши 
місце для таких понять, як роз’яснення норм, 
їх нагадування, транспарентність поведінки, 
що приведе до вироблення кодексу поведінки 
[9, с. 117].

Проаналізувавши особливості здійснення 
боротьби з корупційними явищами в окремих 
державах світу, можна визначити елементи, 
що є складовими ефективних національних 



13

Актуальні питання публічного та приватного права
♦

антикорупційних стратегій інших держав. До 
них відносяться: 1) залучення громадськості 
до здійснення організованого соціального 
контролю за діяльністю органів державної 
влади; 2) існування незалежного державного 
органу по боротьбі з корупцією; 3) наявність 
ефективного антикорупційного законодавства; 
4) впровадження системного підходу щодо 
протидії корупційним проявам; 5) сильна 
політична воля політичних органів держави 
до боротьби з корупцією; 6) ефективний меха-
нізми відшкодування майнової шкоди та збит-
ків, завданих внаслідок вчинення суб’єктами 
владних повноважень корупційного правопо-
рушення.

Деякі заходи вже діють, а деякі активно 
впроваджуються і в нашій державі. Проте, 
варто зауважити, що ефективність стратегії 
боротьби з корупцією визначається не кіль-
кістю пропонованих заходів, а їх якістю. З 
огляду на це, запозичувати досвід іноземних 

держав у боротьбі з корупцією необхідно 
вибірково. 

З огляду на це, задля здійснення ефектив-
ної боротьби з корупцією в нашій державі 
необхідно:

– привести національне антикорупційне 
законодавство у відповідність з міжнародно-
правовими стандартами;

– здійснити чіткий розподіл діянь, що 
мають ознаки корупційних, на кримінальні, 
адміністративні, дисциплінарні та цивільно-
правові, в залежності від ступеня суспільної 
шкідливості;

– закріпити нормативно жорстку підзвіт-
ність осіб, які наділені владними повноважен-
нями, перед реально незалежним органом, що 
здійснює моніторинг чистоти діяльності дер-
жавних службовців;

– розробити чіткий механізм притягнення 
до відповідальності винних за вчинення 
корупційних діянь.
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У статті розглянута конституційна практика нормативного регулювання права інтелектуальної власності 
в Україні та державах континентальної Європи. Проаналізовано юридичний зміст права інтелектуальної 
власності, закріпленого в ч. 1,2 ст. 54 Конституції України, та в аналогічних нормах конституцій європей-
ських країн. Обґрунтовано необхідність викладення частини першої та другої цієї статті у новій редакції.

Ключові слова: конституція, права людини, конституційне закріплення прав людини, інтелектуальна 
власність, право інтелектуальної власності.

В статье рассмотрена конституционная практика нормативного регулирования права интеллектуаль-
ной собственности в Украине и государствах континентальной Европы. Проанализировано юридическое 
содержание права интеллектуальной собственности, закрепленного в ч. 1,2 ст. 54 Конституции Украины, 
и в аналогичных нормах конституций европейских стран. Обоснована необходимость изложения частей 
первой и второй этой статьи в новой редакции.

Ключевые слова: конституция, права человека, конституционное закрепление прав человека, интел-
лектуальная собственность, право интеллектуальной собственности.

The article deals with the constitutional practice of regulation of intellectual property in Ukraine and the conti-
nental Europe. Analyzed the legal content of intellectual property rights enshrined in ch.1,2 st.54 Constitution of 
Ukraine and norms similar constitutions of European countries. The necessity of presenting the first and second 
parts of this article in the new edition.

Key words: constitution, human rights, constitutional recognition of human rights, intellectual property, 
intellectual property law.

Постановка проблеми. Серед численних 
прав людини і громадянина, які закріплені в 
Конституції України, особливе місце посідає 
право інтелектуальної власності, що є загаль-
новизнаним, універсальним правом і охоплює 
різні галузі культури, включаючи мистецтво, 
літературу, творчу діяльність у сфері науки і 
техніки та об’єкти авторського права. Саме 
інтелектуальна власність стала невід’ємною 
частиною економічного, соціального та куль-
турного розвитку суспільства. І тому питання 
врахування зарубіжного досвіду та адаптації 
національного конституційного законодав-
ства до законодавства Європейського Союзу, 
а також проблема вдосконалення й подаль-
шого дослідження конституційно-правового 
регулювання права інтелектуальної власності 
в Україні є одним з пріоритетних завдань 
науки конституційного права та має важливе 
практичне і теоретичне значення. Це дає мож-
ливість виявити особливості конституційної 

регламентації досліджуємого права та окрес-
лити механізми, які передбачають європейські 
держави для належної його реалізації з ураху-
ванням національних особливостей.

Аналіз публікацій, в яких започатко-
вано розв’язання даної проблеми. Про-
блематиці права інтелектуальної власності 
в Україні присвячені праці багатьох відомих 
вчених і практиків. Окремі її аспекти зна-
йшли своє відображення в наукових працях 
Н. Бочарової, А.М. Колодія, С.Л. Лисен-
кова, О.А. Лукашевої, М. Мацькевича, 
А.Ю. Олійника, М.Ф. Орзіха, О.А. Під-
опригори, В.Ф. Погорілка, П.М. Рабіновича, 
І.О. Шумака та ін. Але незважаючи на це, 
досліджувана проблема потребує подаль-
шого наукового аналізу та розроблення кон-
кретних рекомендацій щодо вдосконалення 
нормативного регулювання права інтелекту-
альної власності під час підготовки змін до 
чинної Конституції України 
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Метою статті є проведення порівняльно-
правового аналізу нормативного закріплення 
права інтелектуальної власності в консти-
туціях України та держав континентальної 
Європи, а також формулювання конкрет-
них пропозицій щодо вдосконалення ч. 1,2 
ст. 54 Основного Закону України.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Зі змісту ст. 54 Конституції України 
випливає, що складовими елементами права 
інтелектуальної власності є: право вільно 
займатися різними видами інтелектуальної, 
творчої діяльності; право на інтелектуальну 
власність; право на результати своєї інте-
лектуальної, творчої діяльності. Це право, з 
одного боку, покликане застерегти державу 
щодо неприпустимості втручання в процес 
творчої діяльності громадян та їх об’єднань, 
а з іншого – покладає на державу обов’язок 
сприяти розвитку їх творчої ініціативи. При 
цьому слід враховувати, що творчість, як 
розумовий процес людини не підлягає регу-
люванню правовими нормами, а є її вільним 
виразом.

Право інтелектуальної власності є 
об’єктом правового регулювання міжнарод-
ного законодавства, що знайшло своє відо-
браження у ст. 27 Загальної декларації прав 
людини (1948 р.), у ст. 15 Міжнародного пакту 
про економічні, соціальні і культурні права 
(1966 р.), а також у Всесвітній декларації про 
інтелектуальну власність (2000 р.).

Враховуючи те, що інтелектуальна влас-
ність набула пріоритетного значення і пере-
творилася на стратегічний ресурс багатьох 
європейських держав, більшість з них на кон-
ституційному рівні закріпили інтелектуальну, 
творчу та інші види свобод (Австрія (ст.ст. 
17, 17а), Азербайджан (ст.ст. 30, 51), Албанія 
(ст. 58), Білорусь (ст. 51), Болгарія (ст. 54), 
Вірменія (ст. 40), Греція (ст. 16), Грузія (ст. 23), 
Естонія (ст.ст. 38, 39), спанія (ст. 20), Італія 
(ст. 33), Латвія (ст. 113), Литва (ст. 42), Ліх-
тенштейн (ст. 34), Македонія (ст. 47), Молдова 
(ст. 33), Німеччина (ст. 5), Польща (ст. 73), 
Португалія (ст. 42), Росія (ст. 44), Сан-Марино 
(ст. 6), Сербія (ст. 73), Словаччина (ст. 43), 
Словенія (ст.ст. 59, 60), Туреччина (ст. 27), 
Угорщина (§70/G), Фінляндія (§16), Хорватія 
(ст. 68), Чехія (ст.ст. 15, 34 Хартії основних 
прав і свобод), Чорногорія (ст. 76), Швейцарія 
(ст.ст. 20, 21), Швеція (§19). В інших європей-
ських державах це право регулюється галузе-
вим законодавством.

Зі змісту ч. 1,2 ст. 54 Конституції України 
випливає, що суб’єктом права інтелектуальної 
власності є лише громадяни України, що на 
нашу думку, є не вірним, оскільки по-перше, 
це суперечить ч. 2 ст. 27 Загальної деклара-
ції прав людини (1948 р.) та п.1 ст. 15 Між-
народного пакту про економічні, соціальні та 
культурні права (1966 р.), в яких суб’єктом 
цього права виступає «кожна людина» [1; 2]; 
по-друге, це не відповідає положенню ч. 1  
ст. 26 Основного Закону України, в якій зазна-
чено, що «іноземці та особи без громадянства, 
що перебувають в Україні на законних підста-
вах, користуються тими самими правами і сво-
бодами … як і громадяни України» [3].

Варто звернути увагу і на те, що в кон-
ституціях Азербайджану, Білорусі, Вірменії, 
Польщі, Росії та Туреччини застосовуються 
тільки безособовий термін «кожен», а в Кон-
ституції Албанії – «усім». Наприклад, у ст. 73 
Конституції Польщі зазначено, що «кожному 
забезпечується свобода художнього мисте-
цтва, наукових досліджень» [4]. І лише в Кон-
ституції Молдови (п.2 ст. 33) суб’єктом цього 
права є її громадяни. В інших основних зако-
нах держав континентальної Європи суб’єкт 
права інтелектуальної власності зовсім не 
визначений. У зв’язку з викладеним, пропо-
нуємо терміни «громадянам» (ч. 1 ст. 54) та 
«кожний громадянин» (ч. 2 ст. 54) замінити 
відповідно на терміни «кожному» та «кожен». 

Виходячи зі змісту положення ч. 1 ст. 54 
Конституції України можна констатувати, що 
право інтелектуальної власності знаходиться 
у тісному зв’язку із правом на свободу літе-
ратурної, художньої, наукової і технічної твор-
чості, якою володіють усі люди.

Положення про свободу літературної, 
художньої, наукової, технічної та інших видів 
творчості закріпили на конституційному рівні 
переважна більшість держав континентальної 
Європи. При цьому, Вірменія та Іспанія у своїх 
конституціях закріпили свободу літературної, 
художньої, наукової і технічної творчості, а 
Азербайджан і Росія ще доповнили цю норму 
положенням «про інші види творчості». Інші 
європейські країни в якості охороняємого 
блага виокремили той чи інший вид творчості. 
Так, регулювання художньої, наукової і техніч-
ної свободи зафіксовано у конституціях Біло-
русі, Болгарії, Литви; художньої і наукової – у 
конституціях Албанії, Молдови, Польщі, Сер-
бії, Словенії, Угорщини та Чехії; художньої, 
наукової і мистецької – у конституціях Австрії 
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та Чорногорії; наукової і мистецької – у кон-
ституціях Естонії, Сан-Марино, Словаччини, 
Туреччини, Фінляндії та Швейцарії; технічної 
і мистецької – у Конституції Італії; наукової, 
мистецької і інших видів творчості – у консти-
туціях Ліхтенштейну та Македонії; наукової 
і інших видів творчості – у Конституції Гре-
ції. І тільки Португалія і Хорватія у текстах 
своїх конституцій, крім художньої і наукової 
творчості, проголосили свободу інтелектуаль-
ної творчості, а у Конституції Грузії взагалі 
йдеться мова лише про одну свободу інтелек-
туальної творчості. 

При формулюванні норми стосовно сво-
боди різних видів творчості та їх захисту 
вітчизняний законодавець визнав за доцільне 
закріпити термін «інтелектуальна власність». 
Цей термін вживається, крім України, лише 
у конституціях Азербайджану, Білорусі, Гру-
зії, Молдови та Росії. В інших конституціях 
європейських держав замість цього терміна 
йдеться про «права на результати творчої і 
розумової діяльності» (п.1 ст. 34 Хартії осно-
вних прав і свобод Чехії; ч. 1 ст. 43 Консти-
туції Словаччини); «моральні і матеріальні 
права, що виникають у зв’язку з науковою, 
культурною, художньою, інтелектуальною і 
іншою творчістю» (ч. 4 ст. 68 Конституції Хор-
ватії); «авторські і інші права, що виникають у 
зв’язку з художньою, науковою, дослідною і 
винахідницькою діяльністю» (ст. 60 Конститу-
ції Словенії); «права винахідників, авторські і 
суміжні з ними права» (п.3 ст. 54 Конституції 
Болгарії); «авторські права» (п.2 ст. 58 Кон-
ституції Албанії; ст. 39 Естонії) тощо.

Аналіз положень конституцій європей-
ських країн свідчить, що в деяких із них, поряд 
зі свободами літературної, художньої, науко-
вої, технічної творчості закріплена і свобода 
викладання, яка відсутня у ст. 54 Основного 
Закону України. Свобода викладання, як пра-
вило, застосовується лише до вищої школи. 
Під цим поняттям розуміється наявність сво-
боди у педагогічних і науково-педагогічних 
працівників щодо вільного вибору ними мето-
дів та засобів навчального процесу. Норма-
тивного закріплення це положення дістало у 
конституціях Білорусі, Греції, Естонії, Іспанії, 
Італії, Литви, Німеччини, Польщі, Росії, Сан-
Марино, Туреччини, Угорщини, Швейцарії. 

У зв’язку з входженням України в єдиний 
європейський освітній і науковий простір та 
з урахуванням зарубіжного конституційного 
досвіду вважаємо за доцільне закріпити у ч. 1 

ст. 54 Конституції України серед інших свобод 
і «cвободу викладання», що дозволить зна-
чно розширити зміст і обсяг культурних прав 
людини.

Слід зазначити, що між ст. 54 Конституції 
України та відповідними нормами європей-
ських конституцій існують певні відмінності 
термінологічного і змістовного характеру. 
Так, у частині першій зазначеній статті поряд 
із терміном «інтелектуальна власність» вжи-
вається термін «захист», який запозичений із 
ч. 2 ст. 27 Загальної декларації прав людини 
та ст. 15 Міжнародного пакту про еконо-
мічні, соціальні і культурні права. Разом із 
тим, у конституціях Азербайджану, Албанії, 
Білорусі, Болгарії, Вірменії, Естонії, Латвії, 
Молдови, Росії, Словаччини, Чехії закріпле-
ний інший термін – «охорона». Наприклад, 
у ч. 3 ст. 51 Конституції Білорусі зазначено, 
що «інтелектуальна власність охороняється 
законом» [5].

На наш погляд, остаточне вирішення 
питання щодо забезпечення гарантій захисту 
інтелектуальної власності є неможливим без 
визначення змісту та співвідношення юридич-
них термінів «захист» та «охорона». 

Як зауважив С.Я. Вавженчук, «поняття 
«захист» та «охорона» не є чітко визначе-
ними та розмежованими за своїм змістом та 
сутністю, наявними є розбіжності у самому 
тлумаченні зазначених понять: одні дослід-
ники російської, української мови вважають, 
що вказані терміни є тотожними і можуть 
визначатися один через одного; інші – процес 
захисту включають до складу охорони як один 
з його складових елементів. Відповідно, і в 
правовій сфері чіткого визначення співвідно-
шення понять «охорона» прав та «захист» на 
сьогодні не існує» [6, с. 48].

Висновки. Враховуючи викладене, вважа-
ємо, що в ст. 54 Конституції України доціль-
ним буде вжити замість терміну «захист» 
термін «охорона» у словосполученні «охоро-
няється законом».

Конституція України в ч. 2 ст. 54 закріпила 
положення, згідно якого кожний громадянин 
має право на результати своєї інтелектуальної, 
творчої діяльності, і тим самим відтворила 
положення ч. 1 ст. 41, в якому також прямо 
говориться про визнання державою права 
власності кожного на результати своєї інте-
лектуальної, творчої діяльності. Тому постає 
питання: а чи потрібно одне й теж положення 
закріплювати у різних статях Основного 
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Закону України? На наш погляд, закріплю-
вати схожі за своїм змістом положення у двох 
статях одного і того ж розділу є недоцільним. 
У зв’язку з цим пропонуємо словосполучення 
«результатами своєї інтелектуальної, творчої 
діяльності» виключити із тексту ч. 1 ст. 41, 
а відповідні слова в ч. 2 ст. 54 залишити, що 
більш характерно для всіх конституцій євро-
пейських країн.

Право на результати своєї творчої і розу-
мової діяльності закріплено, крім України, в 
п. 1 ст. 43 Конституції Словаччини і в ст. 39 
Конституції Естонії. Проте в них відсутні 
положення, що забороняють використовувати 
або поширювати результати інтелектуальної 
та творчої діяльності без згоди власника. Крім 
того, подібного формулювання не містить 
жодна із конституцій держав континентальної 
Європи, а також відсутнє воно і у відповід-
них міжнародно-правових актах. Тому про-
понуємо положення ч. 2 ст. 54 «ніхто не може 
використовувати або поширювати їх без його 
згоди, за винятками, встановленими законом» 

вилучити із тексту Основного Закону України, 
а замість нього закріпити положення такого 
змісту «Інтелектуальна власність, авторські 
права, моральні і матеріальні інтереси, що 
виникають у зв’язку з різними видами інте-
лектуальної, творчої діяльності охороняються 
законом».

Отже, враховуючи постійний розвиток тех-
ніки і науки, та з метою сприяння посилення 
правової охорони інтелектуальної власності, 
а також застосовуючи європейський досвід 
конституційного регулювання цього права 
ми пропонуємо ч. 1 та ч. 2 ст. 54 Конституції 
України викласти у оновленій редакції:

«Кожному гарантується свобода літератур-
ної, художньої, наукової, технічної творчості і 
викладання.

Кожен має право на результати своєї інте-
лектуальної, творчої діяльності. Інтелекту-
альна власність, авторські права, моральні і 
матеріальні інтереси, що виникають у зв’язку 
з різними видами інтелектуальної, творчої 
діяльності охороняються законом»
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ 

В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ 

У статті досліджено юридичний зміст положень ст.43 Конституції України та здійснено порівняльно-
правовий аналіз з аналогічними нормами, які закріплені в конституціях держав континентальної Європи. 
Обґрунтована необхідність викладення цієї норми у новій редакції.

Ключові слова: конституція, праця, право на працю, примусова праця.

В статье исследовано юридическое содержание положений ст.43 Конституции Украины и осуществлен 
сравнительно-правовой анализ с аналогичными нормами, которые закреплены в конституциях государств 
континентальной Европы. Обоснована необходимость изложение этой нормы в новой редакции.

Ключевые слова: конституция, труд, право на труд, принудительный труд.

This article explores the legal content of the provisions of Article 43 of the Constitution of Ukraine and conduct-
ed comparative legal analysis with similar rules, which are enshrined in the constitutions of continental Europe. 
The necessity of presenting this provision in the new edition.

Key words: constitution, labor, the right to work, forced labor.

Постановка проблеми. У системі прав 
і свобод людини і громадянина центральне 
місце займає право на працю. Саме праця 
є визначальним явищем існування кожної 
людини та суспільства в цілому. Без праці не 
існувало і не може існувати жодне суспіль-
ство. Лише завдяки реалізації цього права 
створюються матеріальні блага та духовні цін-
ності, досягаються успіхи в усіх галузях гос-
подарства, науки і культури, забезпечується 
подальше зростання людей.

Одним з пріоритетних завдань конститу-
ційно-правової науки, що має важливе прак-
тичне значення, є врахування зарубіжного 
досвіду та адаптації національного законодав-
ства до вимог міжнародно-правових актів, а 
також проблема вдосконалення та подальшого 
дослідження конституційного регулювання 
права на працю в Україні.

Аналіз публікацій, в яких започатко-
вано розв’язання даної проблеми. Дослі-
дженням проблем конституційно-правового 
закріплення права на працю займались такі 
вчені: І.Я. Заяць, Є.О. Лукашєва, В.В. Макла-
ков, В.В. Молдован, А.Ю. Олійник, А.С. Пазе-
нок, Б.О. Страшун, Л.І. Чулінда, В.І. Чушенко 
та ін. Але при цьому слід наголосити, що ряд 
актуальних і практично значущих питань з 

аналізуємого права залишаються недостатньо 
дослідженими і потребують подальшого нау-
кового розвитку.

Метою роботи є дослідження юридич-
ного змісту ст. 43 Конституції України та 
порівняльно-правовий аналіз її положень з 
аналогічними нормами конституцій держав 
континентальної Європи, формулювання та 
обґрунтування конкретних пропозицій щодо 
вдосконалення положень зазначеної норми 
Основного Закону України.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Одним з основних чинників станов-
лення громадянського суспільства та розвитку 
його інститутів, показником рівня цивілізо-
ваності держави є права і свободи людини і 
громадянина. У системі конституційних прав 
і свобод людини і громадянина важливе місце 
займає право на працю, що вперше було про-
голошено в ст. 23 Загальної декларації прав 
людини (1948 р.) і набуло детального регла-
ментування у ст.8 Міжнародного пакту про 
громадянські і політичні права (1966 р.), у 
ст.ст. 6 та 7 Міжнародного пакту про еконо-
мічні, соціальні і культурні права (1966 р.), 
у ст.ст. 1-4 Європейської соціальної хартії 
(переглянутої) (1996 р.), у ст. 4 Конвенції про 
захист прав людини та основоположних сво-
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бод (1950 р.). Проголошені в цих документах 
міжнародні та європейські стандарти захисту 
прав людини на працю в різних формулюван-
нях і обсягах знайшло своє закріплення майже 
у всіх конституціях держав континентальної 
Європи, крім Швеції.

Відтворюючи та деталізуючи положення 
п.1 ст. 6 Міжнародного пакту про економічні, 
соціальні і культурні права, вітчизняний зако-
нодавець імплементував у ч. 1 ст. 43 Консти-
туції України положення, відповідно до якого 
«кожен має право на працю, що включає мож-
ливість заробляти собі на життя працею, яку 
він вільно обирає або на яку вільно погоджу-
ється» [1]. Тобто право на працю, яке в радян-
ській конституційній доктрині розглядалося 
як право на одержання гарантованої роботи, 
отримало новий зміст, значення якого полягає 
в тому, що Основний Закон проголосив кон-
цептуально інше право на працю і тепер його 
розуміють не як обов’язок держави забезпе-
чити кожного роботою, а як право на вільний 
вибір праці. 

Як свобода трудової діяльності право на 
працю знайшло своє закріплення і в положен-
нях конституцій Австрії, Азербайджану, Бель-
гії, Болгарії, Естонії, Іспанії, Латвії, Литви, 
Македонії, Молдови, Нідерландів, Німеччини, 
Польщі, Португалії, Румунії, Сербії, Словач-
чини, Туреччини, Угорщини, Фінляндії, Чехії 
та Чорногорії. Так, у п.II ст. 35 Конституції 
Азербайджану закріплено, що «кожен володіє 
правом вільно обирати для себе на основі своєї 
здібності до праці вид діяльності, професію, 
заняття і місце роботи» [2, с. 33], а у п.1 ст. 12¹ 
Основного Закону Німеччини зазначено, що 
«усі німці мають право вільно обирати профе-
сію, місце роботи і навчання» [3, с. 184].

На наш погляд, більш логічним було б 
поєднати право на працю та право вільно 
обирати вид трудової діяльності, професії та 
місця роботи в одній нормі, так як це здій-
снено в більшості європейських конституцій. 
Тому пропонуємо припис, який розташова-
ний в ч. 2 ст. 43 Конституції України і який  
«… гарантує рівні можливості у виборі профе-
сії та роду трудової діяльності …» перенести 
до ч. 1 ст. 43. При цьому слід звернути увагу 
на те, що в аналізуємому положенні вибір про-
фесії вказується раніше роду трудової діяль-
ності, хоча поняття «рід трудової діяльності» 
є ширшим ніж поняття «професія». Тобто 
людина спочатку обирає рід трудової діяль-
ності, визначається з професією, а потім уже 

і місце роботи, де вона хотіла б працювати. 
І тому з урахуванням цих зауважень ч. 1 ст. 43 
Конституції України у новій редакції матиме 
такий вигляд: «Кожен має право на працю, що 
включає можливість заробляти собі на життя 
працею, на вільний вибір роду трудової діяль-
ності, професії та місця роботи».

Водночас слід зазначити, що конститу-
ційні норми деяких держав континентальної 
Європи по-різному врегульовують це право. 
Так, у конституціях Іспанії (ст. 35), Італії 
(ст. 4), Португалії (ст. 58), Сан-Марино (ст. 9), 
Туреччини (ст. 49) та Франції (Преамбула) 
крім права на працю в одній нормі закріплено 
і обов’язок працювати. Наприклад, у п. 1 
ст. 35 Конституції Іспанії записано, що «усі 
іспанці зобов’язані працювати й мають право 
на працю» [3, с. 378], у ч. 2 ст. 4 Конститу-
ції Італії встановлено, що «кожен громадянин 
… зобов’язаний здійснювати діяльність або 
виконувати функції, які сприяють матеріаль-
ному чи духовному прогресу суспільства» 
[3, с. 422].

Відповідно до міжнародно-правових актів 
праву людині на працю повинен кореспонду-
вати обов’язок держави щодо забезпечення 
зайнятості. І тому більшість держав континен-
тальної Європи взяли на себе цей обов’язок. 
У той час в Україні це питання не знайшло 
свого конституційного закріплення, а лише 
регулюється нормами трудового законодав-
ства. Так, у ч. 1 ст. 2 Кодексу законів про 
працю України, в якій йдеться про основні 
трудові права працівників, проголошено, що 
«… держава створює умови для ефективної 
зайнятості населення …» [4]. У зв’язку з цим, 
П.М. Рабінович пропонує переформулювати 
ч. 2 ст. 43 Конституції України таким чином: 
«Держава зобов’язана забезпечувати та під-
тримувати якомога вищий і стабільний рівень 
зайнятості, прагнути до досягнення повної 
зайнятості її громадян» [5, с. 53]. В цілому 
підтримуючи зазначену пропозицію, ми вва-
жаємо, що перше речення ч. 2 ст. 43 Консти-
туції України слід викласти в іншому фор-
мулюванні, а саме: «Держава зобов’язана 
створювати умови для забезпечення повної 
зайнятості працездатного населення».

Текстуальний аналіз ч. 3 ст. 43 Конститу-
ції України свідчить, що в ній зафіксовано 
вичерпний перелік робіт, які не вважаються 
примусовою працею. Крім України, поло-
ження про заборону примусової праці на кон-
ституційному рівні закріпили Азербайджан 
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(п. III, V ст. 35), Албанія (ст. 26), Естонія (ч. 2 
ст. 29), Латвія (ст. 106), Литва (ч. 3-4 ст. 48), 
Молдова (ст. 44), Румунія (ст. 39), Чехія (ст. 9), 
Чорногорія (ст. 63). У той час в конституціях 
Болгарії (п.4 ст. 48), Вірменії (ч. 5 ст. 32), Росії 
(п. 2 ст. 37), Словенії (ч. 4 ст. 49) та Хорватії 
(ст. 23) закріплено положення щодо заборони 
примусової праці без розкриття її змісту.

З метою вдосконалення юридичної кон-
струкції положення ч. 3 ст. 43 Конституції 
України, пропонуємо цю частину викласти 
у такий спосіб: «Забороняється викорис-
тання примусової праці, за винятком роботи 
чи служби, яка виконується особою за виро-
ком чи іншим рішенням суду або відповідно 
до законів про військову і про альтернативну 
(невійськову) службу та про воєнний і про 
надзвичайний стан».

Закріплюючи положення про оплату праці 
законодавці європейських держав відзна-
чили, що трудящий має право на винагороду 
«… достатню для забезпечення йому та його 
сім’ї вільного і гідного існування» (ч. 1 ст. 36 
Конституції Італії), «… не нижчу встановле-
ного законом мінімального розміру оплати 
праці …» (ч. 2 ст. 32 Конституції Вірменії) 
та без будь-якої «… дискримінації …» (п. 3 
ст. 37 Конституції Росії), у тому числі «дис-
кримінація за статтю» (п. 1 ст. 35 Конститу-
ції Іспанії) [3, с. 428; 2, с. 346; 3, с. 378-379]. 
Але найбільш повно ці вимоги сформульовані 
в ст. 42 Конституції Білорусі, в частині другої 
якої зазначено, що «жінки і чоловіки, дорослі 
і неповнолітні мають право на рівну винаго-
роду за працю рівної цінності» [2, с. 127].

Враховуючи викладене, ми вважаємо, 
що ч. 4 ст. 43 Конституції України потребує 
доповнень насамперед в частині, що гарантує 
кожному право на справедливу винагороду 
та своєчасне одержання заробітної плати, що 
повинно втілюватися через заборону дискри-
мінації в оплаті праці. У зв’язку з цим, логічно 
було б ч. 7 цієї статті поєднати з аналізує-
мою частиною, яка мала б наступний вигляд: 
«Кожен, хто працює, має право на належні, 
безпечні і здорові умови праці, на справед-
ливу винагороду за працю без будь-якої дис-
кримінації та своєчасне одержання заробітної 
плати, не нижче від встановленого законом 
мінімального розміру».

 Гарантуючи рівність прав чоловіка та 
жінки Конституція України в ч. 5 ст. 43 вста-
новлює правові обмеження щодо реалізації 
права на працю за суб’єктною ознакою. Тобто 

це стосується певного кола осіб, які за сво-
їми фізіологічними властивостями організму 
не можуть бути залучені на небезпечних для 
їхнього здоров’я роботах або потребують 
соціального захисту. Із змісту аналізуємої 
частини випливає, що в ній закріплено два 
суб’єкта – жінки і неповнолітні. Цей перелік, 
на наш погляд, є неповним, оскільки це обме-
ження не поширюється на осіб зі зниженою 
працездатністю насамперед інвалідів, які не 
в змозі нарівні з іншими людьми конкурувати 
на ринку праці й потребують соціальної допо-
моги та особливого правового захисту. І тому 
використання праці таких осіб на небезпечних 
роботах видається неможливим. 

Враховуючи викладене, пропонуємо ч. 5 
ст. 43 Конституції України викласти у такій 
редакції: «Забороняється використання праці 
жінок, неповнолітніх і осіб із зниженою пра-
цездатністю на важких роботах і роботах 
зі шкідливими або небезпечними умовами 
праці».

У ч. 6 ст. 43 Конституції України проголо-
шено, що «громадянам гарантується захист від 
незаконного звільнення», із змісту якої випли-
ває, що вона адресована тільки громадянам 
України, тим самим обмежує право іноземців 
та осіб без громадянства на захист від неза-
конного звільнення. Ми вважаємо, що більш 
доречним було б вжити в цій частині замість 
терміну «громадянам» термін «кожен», що у 
разі прийняття цього уточнення розширить 
коло суб’єктів порівняно з тим, яке визначено 
у нинішньому тексті. 

Отже, з метою усунення протиріч між 
положеннями міжнародно-правових актів з 
прав людини і національним законодавством, 
а також враховуючи досвід держав континен-
тальної Європи щодо конституційно-право-
вого регулювання права на працю, пропо-
нуємо ст. 43 Конституції України викласти у 
такій редакції:

«Кожен має право на працю, що включає 
можливість заробляти собі на життя працею, 
на вільний вибір роду трудової діяльності, 
професії та місця роботи.

Держава зобов’язана створювати умови 
для забезпечення повної зайнятості працез-
датного населення, реалізовує програми про-
фесійно-технічного навчання, підготовки і 
перекваліфікації кадрів з урахуванням потреб 
ринку праці. 

Забороняється використання примусової 
праці, за винятком роботи чи служби, яка вико-
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нується особою за вироком чи іншим рішенням 
суду або відповідно до законів про військову 
і про альтернативну (невійськову) службу 
та про воєнний і про надзвичайний стан.

Кожен, хто працює, має право на належні, 
безпечні і здорові умови праці, на справед-
ливу винагороду за працю без будь-якої дис-

кримінації та своєчасне одержання заробітної 
плати, не нижче від встановленого законом 
мінімального розміру.

Забороняється використання праці жінок, 
неповнолітніх і осіб із зниженою працездат-
ністю на важких роботах і роботах зі шкідли-
вими або небезпечними умовами праці».
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ  
ВДОСКОНАЛЕННЯ МІСЦЕВОГО ВРЯДУВАННЯ  

ЗА УЧАСТЮ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

У статті розглянуто поняття врядування та місцевого врядування в конституційно-правовому аспекті їх 
визначення, проблеми вдосконалення місцевого врядування за участю громадянського суспільства. 

Ключові слова: врядування, місцеве врядування, публічне управління, територіальна організація пу-
блічної влади, громадянське суспільство.

В статье рассмотрено понятия управления и местного управления в конституционно-правовом аспекте 
их значения, проблемы совершенствования местного управления с участием гражданского общества. 

Ключевые слова: управление, местное самоуправление, публичное управление, территориальная 
организация публичной власти, гражданское общество.

This article examines the concept of governance and local governance in constitutionally legal aspect of their 
definition, the improvement of local governance with the participation of civil society. 

Key words: governance, local governance, public administration, territorial public authorities, civil society. 

Постановка проблеми. Категорії «вря-
дування», «місцеве врядування», їх зв’язок з 
громадянським суспільством знайшли відо-
браження у наукових дослідженнях з пробле-
матики державного управління, політології, 
адміністративного права і майже не вивча-
лися у конституційному, муніципальному 
праві. Проте, вони заслуговують на увагу кон-
ституційно-правових дослідників з огляду на 
комплексний підхід до розгляду організації 
та функціонування системи локальної демо-
кратії.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, в яких започатковано розв’язання 
даної проблеми. Зазначена проблематика 
стала предметом дослідження зарубіжних і 
вітчизняних науковців, серед них: В. Волес, 
С. Гоці, Ж. Зіллер, Т. Крістіансен, Л. Мет-
коф, А. Моравчик, Дж. Річардсон, а також 
О.В.Батанов, О.Ю. Оржель, Л.Л. Прокопенко, 
А.А. Пухтецька, О.М. Рудік, О.В.Скрипнюк, 
В.С. Стрельцов, О.І. Ющик та інші.

Концепція врядування почала активно 
розроблятися в 60-ті роки ХХ сторіччя пред-
ставниками економічної науки, політології 
в контексті вдосконалення системи управ-
ління, проведення адміністративної реформи 
в європейських країнах. Вона знайшла також 
відображення в документах ООН, МВФ, 
СОТ і, нарешті, Європейського Союзу, Ради 
Європи [1].

Метою статті є дослідження конститу-
ційно-правових проблем вдосконалення міс-
цевого врядування за участю громадянського 
суспільства.

Місцеве врядування – є інституційною та 
функціональною складовою системи публіч-
ного управління, а також локальної публічної 
влади, яка формується на місцевому та регі-
ональному рівнях її організації. Місцеве вря-
дування включає не лише елементи системи 
місцевого самоврядування (територіальні 
громади, представницькі, виконавчі органи, 
відповідних голів громад, органи самоорга-
нізації населення ), а й місцеві органи вико-
навчої влади, інститути громадянського 
суспільства, бізнес (громади) середовище. 
Тобто, це ті суб’єкти, які мають активно впли-
вати на розбудову сучасної системи місцевої 
демократії і які необхідно залучати в процес 
трансформації муніципальної влади. Місцеве 
врядування – це цілеспрямована діяльність 
суб’єктів місцевого самоврядування, місце-
вих органів виконавчої влади, організацій 
громадянського суспільства, бізнес асоціацій 
з публічного управління на територіальному 
рівні організації публічної влади. 

В процесі реформування місцевого вряду-
вання, як зазначається в Концепції реформу-
вання місцевого самоврядування та територі-
альної організації влади: «…для оптимального 
розподілу повноважень між органами місце-
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вого самоврядування та органами виконавчої 
влади на різних рівнях адміністративно-тери-
торіального устрою необхідно забезпечити: 
удосконалення системи залучення громад-
ськості до розроблення управлінських рішень 
і контролю за їх реалізацією; визначення 
достатньої податкової бази, що дасть змогу 
забезпечити виконання органами місцевого 
самоврядування власних повноважень з ура-
хуванням об’єктивних критеріїв фінансування 
державою делегованих повноважень; утво-
рення на кожному адміністративно-територі-
альному рівні представницьких органів місце-
вого самоврядування з власними виконавчими 
органами» [2].

На це зверталася увага автором ще у 
2006 році: «…необхідно визнати, що голо-
вними принципами реформування держав-
ного управління та місцевого самоврядування 
повинні бути децентралізація, деконцентра-
ція, субсидіарність, партнерські стосунки між 
державною владою і місцевим самоврядуван-
ням, міжсекторне співробітництво владних 
інституцій, політичних партій, неурядових 
громадських організацій та бізнесових кіл. 
Необхідною умовою трансформації держав-
ного управління та місцевого самоврядування 
є реформування адміністративно-територі-
ального устрою України, приведення його у 
відповідність до потреб суспільства, подаль-
ший розвиток економіки, інтеграція України 
у європейський та світовий простір …насам-
перед, слід визначити цілі і напрями реформи 
місцевого самоврядування. До них можна 
віднести: створення на базовому рівні само-
врядних, дієздатних, фінансово спроможних 
громад; формування повноцінного місцевого 
самоврядування на районному та обласному 
рівнях; перетворення місцевих державних 
адміністрацій в контрольно-наглядові органи 
виконавчої влади, що здійснюють функції 
контролю виконання Конституції і законів 
України, актів Президента України, Кабінету 
Міністрів України та інших органів виконав-
чої влади, забезпечення законності і правопо-
рядку, узгодження державних і регіональних 
програм соціально-економічного, культурного 
розвитку, програм охорони довкілля, реаліза-
цію заходів державної регіональної політики 
та державно-цільових програм подалання 
депресивності окремих територій; перероз-
поділ повноважень між органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування, 
удосконалення матеріально-фінансового їх 

забезпечення…Серед основних напрямів 
досягнення цих цілей – реформа адміністра-
тивно-територіального устрою, конститу-
ційне забезпечення процесу реформування 
(внесення змін до Конституції України щодо 
територіальної влади, адміністративно-тери-
торіального устрою тощо), забезпечення діє-
вого правового захисту місцевого самовряду-
вання, розвиток громадянського суспільства» 
[3, с. 360-365].

Сучасні, проєвропейські концептуальні, 
конституційні, політико-правові основи орга-
нізації публічної влади, побудованої на заса-
дах децентралізації, мають спиратися на: 
1) людино-центристську філософію органі-
зації публічної влади, в якій фактичним воло-
дарем є людина, громадянин, громадянське 
суспільство, народ, а держава, публічна влада 
та її інститути обслуговують, захищають, 
представляють їх інтереси. 2) належне міс-
цеве врядування, як комплекс взаємовідносин 
між органами публічної влади, інститутами 
громадянського суспільства та людиною, 
громадянами з пріоритетом їх прав і свобод, 
задоволення життєвих потреб та інтересів; 
3) відповідність принципам Європейської хар-
тії місцевого самоврядування та додаткового 
протоколу до неї щодо організаційної, адмі-
ністративної, правової, фінансової автономії 
місцевого самоврядування, його повсюдності, 
субсидіарності щодо надання публічних 
послуг населенню, а також безпосередньої 
участі населення в управлінні місцевими 
справами; 4) конституційну визначеність 
основних елементів системи територіальної 
організації публічної влади; 5) комплексне кон-
ституційно-правове забезпечення здійснення 
децентралізації публічної влади, функціону-
вання врядування та самоврядування.

Важливу роль у розбудові сучасної, децен-
тралізованої моделі врядування відіграють 
міжнародно-правові документи щодо стан-
дартів партисипативної демократії як однієї з 
форм децентралізації влади; розподілу повно-
важень між органами центральної, регіональ-
ної та місцевої влади; децентралізації фінан-
сів [4]. 

Категорія врядування, її зв’язок з грома-
дянським суспільством входить у науковий 
обіг конституційної теорії і знаходить зна-
чного поширення за часів помаранчевої рево-
люції і після неї.

Науковці, зокрема О. В. Скрипнюк, звер-
тають увагу на те, що: «… «громадянське 
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суспільство» це не просто поняття, а ще й 
важлива політико-правова концептуальна 
категорія, оскільки весь історичний розвиток 
цивілізації визначається врешті-решт саме 
розвитком громадянського суспільства … 
У найширшому тлумаченні громадянське сус-
пільство – це певний механізм неформального 
соціального партнерства, який уможливлює 
підтримку балансу інтересів у суспільстві та 
їх реалізацію»[5, с. 44-45]. О. І. Ющик зазна-
чає: «З нашої точки зору, найважливішою у 
визначенні концептуальних засад правової 
реформи в Україні стає проблема співвідно-
шення громадянського суспільства і держави, 
державного управління й самоврядування, 
організації громадського самоврядування … 
Визначити оптимальне співвідношення само-
регулювання суспільних процесів в економіці, 
політиці, інших сферах життя з державним 
управлінням у цих сферах – і теоретично, і 
практично надзвичайно складне завдання, 
проте воно стратегічної ваги, оскільки мова 
йде про місце і роль держави у процесі транс-
формації суспільства» [6, с. 464]. О. В. Бата-
нов підкреслює: «...місцеве самоврядування...
відіграє вагому роль у процесі формування 
громадянського суспільства, враховуючи, що 
усі права, свободи та масові види соціально-
політичної активності, різні недержавні про-
яви суспільного життя зароджуються та у 
кінцевому рахунку реалізуються у територі-
альних громадах, які утворюють соціальні 
базу громадянського суспільства» [7, с. 395]. 

Законотворча діяльність інститутів грома-
дянського суспільства у сфері реформування 
місцевого врядування має різні форми прояву:

– участі організацій, громадських об’єд-
нань, політичних партій, незалежних експер-
тів у законотворчому, нормотворчому процесі;

– участі представників інституцій грома-
дянського суспільства в діяльності утворень, 
сформованих органами державної влади, 
зокрема, Конституційної комісії, Національ-
ній раді реформ, Раді регіонального розвитку, 
Координаційній раді сприяння розвитку гро-
мадянського суспільства, Центрі підтримки 
реформ, громадських та експертних радах, 
створених при органах виконавчої влади і міс-
цевого самоврядування тощо;

– безпосередньої участі відповідних гро-
мадських організацій та об’єднань у нормот-
ворчому процесі у вигляді розробки власних 
концептуальних, проектів нормативно-право-
вих актів, зокрема асоціацій органів місце-

вого самоврядування, Інституту громадян-
ського суспільства, Центру політико-правових 
реформ та ін.; 

– організації та проведенні комунікатив-
них заходів (конференцій, семінарів, «круглих 
столів», платформ), а також інформаційно-
просвітницької роботи щодо лобіювання роз-
роблених законопроектів, впровадження та 
методичного супроводження прийнятих пра-
вових актів;

– залучення міжнародної технічної та екс-
пертної допомоги для опрацювання проек-
тних правових документів, їх експертизи на 
предмет відповідності європейським юридич-
ним стандартам, міжнародно-правовим доку-
ментам Ради Європи, Європейського Союзу;

– аналітичної роботи щодо вивчення та 
розповсюдження кращих практик реалізації 
положень законодавчих актів у сфері місце-
вого врядування, децентралізації, зокрема, 
об’єднання територіальних громад, прове-
дення соціологічних досліджень, врахування 
зарубіжного досвіду децентралізації;

– здійснення громадського контролю за 
процесами реформування місцевого вряду-
вання. 

Громадські організації та об’єднання 
активно включаються у законотворчий, кон-
ституційний процес, до якого вони підійшли 
з нормотворчими наробками і збереженням 
інституційної пам’яті минулих років. Так, в 
Інституті громадянського суспільства було 
розроблено низку законопроектів, які безпо-
середньо торкалися децентралізації публічної 
влади. Серед них проекти законів: «Про вне-
сення змін до Конституції України» (щодо 
децентралізації влади), «Про засади терито-
ріального устрою України», «Про місцеве 
самоврядування» (нова редакція), «Про міс-
цеві органи виконавчої влади», «Про столицю 
України місто Київ», «Про адміністративно-
територіальну реформу». Ці та інші розробки 
знайшли відображення в науково-популярних 
виданнях Інституту [8].

Зазначені проекти доопрацьовувались в 
Міністерстві регіонального розвитку, будівни-
цтва та житлово-комунального господарства, 
обговорювались на засіданнях його Експерт-
ної ради та Цільової команди реформ з питань 
децентралізації, місцевого самоврядування 
та регіональної політики, були представлені 
в Уряд і внесені до Парламенту, який в 2014-
2015 роках схвалив ряд вже згаданих законів, 
розроблених за участю інституцій громадян-
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ського суспільства. В Міністерстві створено 
також Міжвідомчу координаційну комісію з 
питань регіонального розвитку з представни-
цтвом громадських організацій та об’єднань.

Доволі інноваційною формою об’єднання 
зусиль інституцій громадянського суспіль-
ства, в тому числі з питань децентралізації 
став Реанімаційний Пакет Реформ (РПР) – 
громадська платформа, яка об’єднує провідні 
неурядові організації і експертів з усієї Укра-
їни та виконує функції координаційного цен-
тру з розробки та реалізації ключових реформ 
в Україні.

26 лютого 2016 року Президент України 
видав Указ «Про сприяння розвитку грома-
дянського суспільства в Україні», яким було 
затверджено Національну стратегію сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Укра-
їні на 2016–2020 роки [9]. Пункт 4.2. Націо-
нальної стратегії передбачає забезпечення 
ефективних процедур участі громадськості 
під час формування та реалізації державної, 
регіональної політики, вирішення питань міс-
цевого значення. За цим стратегічним напря-
мом ставляться наступні завдання: 

– унормування на законодавчому рівні: 
порядку проведення органами виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування 
консультацій з громадськістю щодо про-
ектів нормативно-правових актів під час їх 
розроблення зі встановленням вичерпного 
переліку випадків, коли такі консультації не 
проводяться, та механізму запобігання пору-
шенню вимог щодо обов’язковості таких 
консультацій; порядку ініціювання та про-
ведення місцевих референдумів; гарантій 
реалізації права на мирні зібрання із закрі-
пленням вичерпного переліку підстав для 
обмеження мирних зібрань; порядку ініці-
ювання, проведення загальних зборів (кон-
ференцій) членів територіальної громади за 

місцем проживання та реалізації їх рішень; 
обов’язковості затвердження у кожній тери-
торіальній громаді її статуту, що визначає, 
зокрема, порядки організації громадських 
слухань, внесення місцевої ініціативи та реа-
лізації інших форм демократії участі; спри-
яння запровадженню на рівні органів місце-
вого самоврядування публічних консультацій 
з громадськістю, громадської експертизи 
їх діяльності та діяльності їх виконавчих 
органів, посадових осіб, комунальних під-
приємств, організацій та установ; сприяння 
запровадженню обов’язкових публічних 
консультацій у процесі підготовки проектів 
Державного бюджету України та місцевих 
бюджетів; визначення порядку здійснення 
громадської експертизи діяльності з надання 
адміністративних послуг, а також діяльності 
бюджетних установ, які надають соціальні 
послуги; створення ефективного механізму 
реалізації права громадян на звернення до 
органів місцевого самоврядування з елек-
тронними петиціями; сприяння включенню 
до регламентів місцевих рад обов’язкових 
процедур забезпечення інформаційної прозо-
рості і відкритості, у тому числі питань залу-
чення громадськості до підготовки проектів 
актів, що мають важливе суспільне значення.

Висновки. Дослідження категорій «вряду-
вання», «місцевого врядування» як суспіль-
ного явища, елемента системи публічного 
управління в інституціональному та функціо-
нальному вимірах дає можливість окреслити 
нову парадигму конституційно-правового 
регулювання взаємовідносин суб’єктів міс-
цевого врядування, вдосконалення законо-
давства щодо засад територіальної організації 
публічної влади, впровадження в практику 
діяльності органів публічної влади, інституцій 
громадянського суспільства принципів належ-
ного врядування. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОВІЗОРА-КОСМЕТОЛОГА В УКРАЇНІ

У статті аналізується правовий статус провізора-косметолога за законодавством України. З’ясовуються 
права та обов’язки провізора-косметолога. Розглядається питання про укладення договору про надання 
косметологічних послуг.

Ключові слова: правовий статус провізора-косметолога, фармацевтичне право, договір про надання 
косметологічних послуг.

В статье анализируется правовой статус провизора-косметолога по законодательству Украины. Опре-
деляются права и обязанности провизора-косметолога. Рассматривается вопрос о заключении договора о 
предоставлении косметологических услуг.

Ключевые слова: правовой статус провизора-косметолога, фармацевтическое право, договор о пред-
оставлении косметологических услуг. 

In this article legal status of pharmacist-cosmetologist in the legislation of Ukraine is analyzed. Rights and du-
ties of the pharmacist-cosmetologist iis grounded. The question of agreement to provide beauty services is seen.

Key words: legal status of pharmacist-cosmetologist, pharmaceutical law, an agreement to provide beauty 
services.

Сфера здоров’я та краси в Україні, як і в 
світі, має динамічний розвиток. Водночас, 
аналізуючи правовий статус провізора-кос-
метолога стикаємось із численними прога-
линами в сфері правового регулювання його 
правового статусу та особливостей діяльності 
в Україні. Цим зумовлена актуальність обра-
ної теми дослідження. 

Метою статті є з’ясування окремих аспек-
тів правового статусу провізора-косметолога в 
Україні та особливостей здійснення ним своєї 
діяльності. 

Почати слід з того, що відповідно до Довід-
ника кваліфікаційних характеристик професій 
працівників (далі – Довідник), окремо виді-
ляється така професія як провізор-косметолог 
(особа, яка має повну вищу освіту (спеціаліст, 
магістр) за напрямом підготовки «Фармація», 
спеціальністю «Технологія парфумерно-кос-
метичних засобів» з наступною спеціаліза-
цією за фахом «Провізор-косметолог»). Окрім 
того для таких осіб є вимога отримати серти-
фікат провізора-спеціаліста. 

Водночас, правове регулювання діяльності 
провізора-косметолога в Україні застаріле та 
таке, що не відповідає вимогам часу. Воно 
здійснюється, зокрема, Наказом Міністерства 
охорони здоров’я СРСР «Про заходи щодо 
покращення косметологічної допомоги насе-
ленню» від 28.12.1982 року № 1290 [3], яким 
передбачено, що косметологічна допомога 
надається в «косметологических лечебни-
цах» (дослівно – прим. автора). Щодо поняття 
такого закладу, то ним є «лікувально-профі-
лактичний заклад, покликаний здійснювати 
надання косметологічної допомоги насе-
ленню, і який організовується в республікан-
ських, крайових, обласних центрах та інших 
містах з населенням не менше 200 тис. осіб» 
[3]. Звичайно сфера косметології активно роз-
вивається. Наразі косметологічна допомога та 
послуги надаються переважно в косметологіч-
них кабінетах. Порядок та особливості такої 
діяльності комплексно жодним нормативним 
актом в Україні не регламентується, що безпе-
речно є прогалиною правового регулювання. 
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До того ж ні поняття «косметологічна допо-
мога», ні «косметологічна послуга» законо-
давчо не визначені. Це становить складність 
для клієнтів таких косметологічних кабінетів у 
випадку завдання шкоди їх життю чи здоров’ю. 

Слід зазначити, що відповідно до класи-
фікатора професій ДК 003:2010 передбачені 
окремо такі професії як косметик та прові-
зор-косметолог. Окремо професія косметолог 
не виділяється. Тому не слід ототожнювати 
косметика (особа, яка має середню медичну 
освіту) та провізора-косметолога (особа з 
вищою фармацевтичною освітою). 

В процесі реалізації правового статус про-
візор-косметолог здійснює косметологічне 
обслуговування населення. Цікавим є визна-
чення цього поняття А.А. Герц: «Косметоло-
гічним обслуговуванням є діяльність закладів 
охорони здоров’я та фізичних осіб-підприєм-
ців, які зареєстровані та одержали відповідну 
ліцензію в установленому законом порядку, 
у сфері надання косметологічних послуг, що 
не обов’язково обмежується косметологічною 
допомогою» [1, c. 156]. 

Щодо завдань та обов’язків провізора-косме-
толога, то відповідно до Довідника, така особа: 

а) забезпечує технічну підготовку вироб-
ництва парфумерно-косметичних засобів у 
промислових умовах, впроваджує технологіч-
ний процес їх виробництва;

б) складає нормативно-технічну докумен-
тацію виробництва парфумерно-косметичних 
засобів;

в) розробляє нові та вдосконалює існуючі 
рецептури парфумерно-косметичних засобів, 
проводить маркетинговий пошук з питань їх 
конкурентоспроможності;

г) проводить стандартизацію та сертифі-
кацію парфумерно-косметичної продукції, 
контролює якість, досліджує ефективність та 
безпеку парфумерно-косметичних засобів;

д) виготовляє та контролює якість ліку-
вально-косметичних та косметичних засобів 
екстемпорального виробництва;

е) надає косметологічну допомогу насе-
ленню;

є) визначає та впроваджує раціональну 
технологію декоративного, гігієнічного та 
лікувально-косметичного догляду за шкірою 
та її придатками згідно з індивідуальними 
особливостями клієнта;

ж) здійснює фармацевтичну опіку з метою 
визначення патологічного стану шкіри та її 
придатків;

з) консультує населення з питань раціо-
нального застосування косметичних препара-
тів та косметичних процедур;

и) забезпечує населення та лікувально-
профілактичні заклади лікарськими косметич-
ними засобами та іншими товарами медич-
ного призначення;

і) постійно удосконалює свій професійний 
рівень [5]. 

Окрім того, обов’язками провізора-косме-
толога є знання чинного законодавства про 
охорону здоров’я та нормативних документів, 
що регламентують діяльність органів управ-
ління та закладів охорони здоров’я, підпри-
ємств та закладів парфумерно-косметичної 
галузі, організацію фармацевтичної служби; 
основ права в медицині; прав, обов’язків 
та відповідальності провізора-косметолога; 
номенклатури лікарських, парфумерно-кос-
метичних засобів; косметичних та фармако-
терапевтичних властивостей косметичних 
та лікарських засобів; методів дослідження 
ефективності та безпеки косметичних засобів; 
загальних принципів розробки нових та вдо-
сконалення існуючих рецептур парфумерно-
косметичних засобів; технології виготовлення 
парфумерно-косметичних та лікувально-кос-
метичних засобів промислового та екстем-
порального виробництва; системи контролю 
якості парфумерно-косметичних та лікар-
ських засобів на стадіях розробки, виготов-
лення, транспортування, зберігання та спожи-
вання; методів дослідження та оцінки ринку 
парфумерно-косметичних товарів та послуг; 
організаціюї підприємницької діяльності; 
нормальної та патологічної фізіології шкіри 
та її придатків; методів та засобів гігієнічного, 
декоративного та лікувально-косметичного 
догляду; правил оформлення документації; 
передових інформаційних та Iнтернет техно-
логій; сучасної наукової літератури та нау-
ково-практичної періодики за фахом, методи її 
аналізу та узагальнення [5].

Наступний аспект, на якому хотілося б 
зосередити увагу – це оформлення право-
вих відносин між провізором-косметологом 
та особою, яка бажає отримати косметоло-
гічну послугу. Такі відносини виникають в 
сфері здоров’я та краси. А відповідно до ст. 3 
Основ законодавства України в сфері охорони 
здоров’я, здоров’я – це стан повного фізич-
ного, психічного і соціального благополуччя, 
а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад 
[4]. Тому обґрунтованою видається позиція 
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М.М. Малеїної, яка зазначає, що право на 
здоров’я як право, позитивֺний зміст якого 
складаєֺться з правомоֺчностей володінֺня, 
розпоряֺдження власним здоров’ям та його 
викорисֺтання. Звичайнֺо ці правомоֺчності 
фактичнֺо здійснюֺються постійнֺо, «юри-
дично» начебто непомітֺно, але виявляюֺться 
у випадкаֺх порушенֺня здоров’я або інших 
випадкаֺх [2]. Тобто звертаючись до провізора-
косметолога за послугою, особа виявляє свою 
волю, і цим самим створює суб’єктивне право 
з метою задоволення своїх потреб у сфері есте-
тичної медицини. Наявність суб’єктивного 
права кореспондує об’єктивному обов’язку на 
надання косметологічної послуги в повному 
обсязі відповідно до умов договору. 

Водночас, оскільки спеціальна норма, яка 
б регулювала ці відносини відсутня, зверне-
мось до положень Цивільного кодексу України 
(далі – ЦК України). Такого роду відносини 
повинні оформлюватись шляхом укладення 
договору про надання послуг. Відповідно 
до ст. 901 ЦК України: «За договором про 
надання послуг одна сторона (виконавець) 
зобов’язується за завданням другої сторони 
(замовника) надати послугу, яка споживається 
в процесі вчинення певної дії або здійснення 
певної діяльності, а замовник зобов’язується 
оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо 
інше не встановлено договором» [7]. Оскільки 
косметологічна послуга має споживчий харак-
тер, звернемось й до Закону України «Про 
захист прав споживачів», де в п. 17 ч. 1 ст. 1 
зазначено, що послуга – це діяльність вико-
навця з надання (передачі) споживачеві пев-
ного визначеного договором матеріального 
чи нематеріального блага, що здійснюється за 
індивідуальним замовленням споживача для 
задоволення його особистих потреб [6]. Тобто 
косметологічна послуга має цивільно-право-
вий характер, оскільки породжує цивільно-пра-
вові відносини, які виникають внаслідок укла-
дення договору на виконання такої послуги. 

Таким чином, аналіз правового статусу 
провізора-косметолога дає можливість прийти 
до наступних висновків:

1. Правове регулювання діяльності про-
візора-косметолога в Україні є таким, що не 
відповідає вимогам часу. Наказ МОЗ СРСР 
від 28.12.1982 № 1290 є застарілим й не охо-
плює більшу частину правовідносин, що 
виникають у зв’язку з наданням косметоло-
гічних послуг.

2. Поняття косметологічної допомоги та 
косметологічної послуги в законодавстві 
відсутнє, що може мати негативний вплив 
перш за все для осіб, які отримують таку 
допомогу чи послугу у випадку незадовіль-
ного результату (наявності матеріальної чи 
моральної шкоди зокрема). Видається, що 
саме термін «послуга», а не «допомога» 
містить вказівку на характер правовідно-
син між провізором-косметологом та осо-
бою, яка прагне отримати таку послугу. Це 
в першу чергу цивільно-правовий харак-
тер, оскільки підставою виникнення таких 
відносин є цивільно-правовий договір про 
надання послуг. 

3. Під косметологічною послугою слід 
розуміти комплекс дій, які виконуються на 
замовлення та які направлені на покращення 
фізичного стану людини з метою задоволення 
її естетичних потреб.

4. За договором про надання косметоло-
гічних послуг одна сторона (виконавець), 
зобов’язується виконати на користь іншої 
сторони (замовника) комплекс дій, направле-
ний на покращення фізичного стану людини 
з метою задоволення її естетичних потреб 
відповідно до завдання замовника та згідно 
з вимогами встановленими чинним законо-
давством України, а замовник зобов’язується 
оплатити дану послугу.

5. Чітко не визначено в законі й межі спів-
відношення професійної допомоги чи послуги 
лікарем-дерматологом та провізором-космето-
логом в аспекті здійснення фармацевтичної 
опіки останнім. А зважаючи на те, що стан-
дартизація послуг провізора-косметолога нині 
не передбачена, виникає логічний висновок 
про можливі негативні наслідки за відсутності 
такого правового регулювання. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИСДИКЦІЇ ІЗ СПОРІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ  
ІЗ ДОГОВОРІВ СПОЖИВАННЯ ЗА РЕГЛАМЕНТОМ ЄС № 1215/2012

У статті досліджено питання визначення юрисдикції із спорів, що виникають із договорів споживання 
відповідно до законодавства Європейського Союзу. Охарактеризовано основні умови для кваліфікації дого-
вору як договору споживання. З’ясовано ключові аспекти визначення спрямованості комерційної активності 
підприємця до країни, де постійно проживає споживач.

Ключові слова: Регламент Брюссель І Рекаст, мміжнародне приватне право Європейського Союзу, 
захист прав споживачів, встановлення підсудності, спрямування комерційної активності, договори спожи-
вання. 

В статье исследованы вопросы определения юрисдикции по спорам, возникающим из договоров потре-
бления в соответствии с законодательством Европейского Союза. Охарактеризованы основные условия 
для квалификации договора как договора потребления. Выяснено ключевые аспекты определения направ-
ленности коммерческой активности предпринимателя в страну, где постоянно проживает потребитель. 

Ключевые слова: Регламент Брюссель І Рекаст, международное частное право Европейского Союза, 
защита прав потребителей, установление подсудности, направление коммерческой активности, договоры 
потребления.

The article examined the conflict of jurisdiction issues over disputes arising from consumer contracts in ac-
cordance with the legislation of the European Union. The essential elements for qualifying an agreement as a 
consumer contract were characterized. The key aspects for determining the fact that a professional directed his 
commercial activity in the country where the consumer resides were analyzed.

Key words: Regulation Brussels I Recast, European private international law, consumer protection, 
establishment of jurisdiction, directing commercial activity, consumer contracts.

Актуальність статті. Євроінтеграційний 
вектор розвитку українського законодавства 
призводить до зміни правової системи кра-
їни та її адаптацію відповідно до стандартів, 
запроваджених країнами західного партнер-
ства. Ухвалена Президентом Україна «Стра-
тегія-2020» спрямовує законодавців до при-
йняття відповідних рішень щодо прискорення 
цієї адаптації задля здобуття повноцінного 
членства в Європейському Союзі (Далі – ЄС).

Постановка проблеми. Гармонізація біль-
шості галузей законодавства є одним із клю-
чових елементів, встановлених Копенгаген-
ськими критеріями щодо набуття членства в 
ЄС. Відповідно до глави 24 («свобода, безпека 
та справедливість») стандартного поділу галу-
зей права ЄС щодо переговорного процесу із 
кандидатами на отримання членства, слід 
також гармонізувати і колізійне законодавство. 
Саме тому, для виокремлення необхідних змін, 
слід спершу проаналізувати законодавство 
ЄС у сфері міжнародного приватного права. 
При цьому, основою розвитку колізійного 
законодавства в ЄС стало його спрямування 
на захист прав споживачів, оскільки саме в 
такому разі дана організація змогла отримати 

підтримку громадян європейських держав. Як 
наслідок, ст. 153 Договору про заснування ЄС 
та ст. 38 Хартії основних прав ЄС відносить 
забезпечення високого рівня захисту прав 
споживачів до першочергових завдань ЄС  
[1, c. 109; 2, с. 42]. 

Окремими аспектами розвитку та станов-
лення колізійного законодавства щодо дого-
ворів споживання присвячені праці таких 
науковців, як: Л.П. Ануфрієва, К.А. Бекяшева, 
Х. Біспінга, М.М. Бірюкова, П.Н. Бірюкова, 
Г. Вагнера, Е.М. Дерябіна, С.В. Запольського, 
П.А. Калініченко, Г. Кемперінка, Г. Міклітца, 
В. Л. Приступлюка, Й. Стука, Ф. Цолля, 
І. Шляхтіна та ін. Однак, колізійне законо-
давство визначення юрисдикції із спорів, що 
виникають із договорів споживання вивчено 
недостатньо, тому це питання потребує 
подальших досліджень. 

Постановка завдання. Головною метою 
цієї роботи є подальше дослідження колізій-
ного законодавства щодо договорів спожи-
вання.

Виклад основного матеріалу. Основним 
нормативно-правовим актом, що регулює 
колізійні відносини в сфері захисту прав спо-
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живачів є Регламент ЄС № 1215/2012 про 
юрисдикцію, визнання та примусове вико-
нання судових рішень у цивільних і комерцій-
них справах (Далі – Регламент) [3]. 

Особливий статус договорів споживання 
зазначений у преамбулі до Регламенту. Від-
повідно до пункту 12: «щодо страхових, спо-
живчих і трудових контрактів вразливіша сто-
рона в зобов’язанні має бути захищена більш 
сприятливими правилами визначення підсуд-
ності, ніж загальні правила». Слід погодитися 
із думкою Приступлюка В.Л., який стверджує, 
що таким чином Регламент виокремлює спо-
живача як слабку сторону та наголошує на 
необхідності надання такій особі додаткового 
захисту. Слід проаналізувати, наголошує автор, 
які умови мають бути виконані для характе-
ристики договору, як договору споживання 
та визначенні особи як споживача [4, c. 42]. 

Основною характерною ознакою засто-
сування норм щодо споживачів є саме визна-
чення понять «споживач» (особа, яка укладає 
договір для цілей, що не стосуються її комер-
ційної діяльності) та «підприємець» (особа, 
яка діє в межах її комерційної діяльності), 
адже лише при наявності цих двох категорій, 
договір можна вважати договором спожи-
вання [3, c. 7]. 

 При цьому, остаточне рішення щодо 
поширення категорії «споживач» лише щодо 
фізичних осіб було запроваджено у Директиві 
2011/83/ЄС Європейського Парламенту і Ради 
ЄС від 25.10.2011 р. про права споживачів, що 
набрала чинності 13.06.2014 р. Відповідно до 
даної Директиви, «споживачем» є будь-яка 
фізична особа, яка діє в рамках договорів, 
що охоплюються цією Директивою, в цілях, 
відмінних від її торгової, комерційної, реміс-
ницької чи професійної діяльності [5]. 

 Директива є нормою матеріального права 
та покликана гармонізувати внутрішнє законо-
давство ЄС, уніфікувати його задля уникнення 
розбіжностей. При цьому, дане визначення 
автоматично поширюється на всі законодавчі 
акти ЄС, що стосуються споживачів.

До прийняття даного нормативно-пра-
вового акту, висновок щодо віднесення до 
споживачів лише фізичних осіб можна було 
зробити виходячи із суті законодавчих актів 
[6, c. 78]. Хоча, деякі країни ЄС у національ-
ному законодавстві надають можливість юри-
дичним особам отримати статус споживача 
[7, c. 1]. Погоджуємося з думкою вчених, що 
така практика не зумовлює проблем у інтер-

претації європейського законодавства, адже 
воно має вищу юридичну силу порівняно із 
законодавством країн-членів ЄС [8, c. 1]. 

Наступною, не менш важливою ознакою, 
є наявність самого «договору» між сторо-
нами в розумінні спеціальної юрисдикції для 
Регламенту. Як було зазначено Європейським 
Судом, категорію, що охоплюється поняттям 
«договір споживання», дуже важко визначити 
[9, c. 23].

 Отже, в Європейському Союзі існує від-
мінність між договором за загальною термі-
нологією та договором, що стосується спожи-
вачів. Дійсно, у рішеннях Gabriel and Engler 
суд зазначив, що договори споживання мають 
юридичну силу тільки коли споживач укладає 
договір не пов’язаний із його комерційною 
чи професійною діяльністю, який породжує 
взаємопов’язані та незалежні обов’язки між 
сторонами при умові спрямування активності 
підприємця в країну, де постійно мешкає спо-
живач [10, c. 16; 11, с. 14].

Більше того, даний договір має бути «спо-
живацький», тобто споживач має діяти поза 
комерційною чи професійною діяльністю. 
Варто зазначити, що трапляються випадки, 
коли придбана річ може слугувати в обох 
цілях, в приватних та в професійних, як це 
сталося у справі Європейського Суду Gruber 
[12]. У цьому рішенні, суд переглянув попере-
дню справу Benincasa, де було зазначено, що 
договорами споживання є лише ті договори, 
які укладені поза комерційною чи професій-
ною діяльністю та слугують лише для задово-
лення індивідуальних потреб в цілях приват-
ного використання [13, c. 8]. 

В новому рішенні судді встановили, що 
національні судові органи повинні брати до 
уваги не лише зміст, характер і мету дого-
вору, але і об’єктивні обставини, при яких він 
був укладений [12, c. 21]. Тобто, сторона, яка 
бажає наголосити на тому, що це є договір 
споживання та потребує захисту за відповід-
ними статтями Регламенту, повинна надати 
необхідні докази суду в тому, що викорис-
тання в професійних чи комерційних цілях є 
незначним. 

Останньою важливою ознакою є те, що 
«підприємець» повинен здійснювати комер-
ційну активність в країні, де постійно мешкає 
споживач, або спрямовувати активність в цю 
країну будь-якими шляхами. В іншому разі, 
договір не набуде відповідного статусу та, як 
наслідок, споживач не отримає додаткового 



33

Актуальні питання публічного та приватного права
♦

захисту. Регламент дозволяє трактувати дого-
вір як договір споживання і в разі відсутності 
активності особи, що здійснює комерційну 
діяльність в країні, де постійно мешкає спо-
живач. Але таких випадків є всього три. Перші 
два зазначають, що такий договір охоплюється 
спеціальними правилами визначення під-
судності, якщо це є договір купівлі-продажу 
товарів у розстрочку на умовах кредиту або це 
контракт про надання кредиту, який підлягає 
погашенню в розстрочку, або для будь-якої 
іншої форми кредиту, зробленого для фінансу-
вання продажу товарів [3, c. 8]. 

Дані випадки трапляються вкрай рідко. Як 
наслідок, слід вважати, що законодавець вніс 
дані обмеження лише задля позначення важ-
ливості спрямування комерційної діяльності у 
країну, де постійно проживає споживач. 

Третя категорія є найширшою, і тракту-
ється в ЄС як така, що включає в себе «всі інші 
випадки, коли договір укладений із особою, що 
здійснює комерційну або професійну актив-
ність в країну, де постійно мешкає споживач 
або, будь-яким шляхом, спрямовує таку актив-
ність до цієї країни або до кількох країн, вклю-
чаючи країну, де постійно проживає спожи-
вач, і договір охоплюється цією активністю». 
Впродовж останніх років, актуальним постало 
питання в контексті цієї категорії, чи проводить 
активність особа, яка здійснює комерційну 
діяльність у країні, де постійно мешкає спожи-
вач, якщо така комерційна діяльність здійсню-
ється через мережу Інтернет? На необхідності 
створення уніфікованого погляду щодо впливу 
цифрового світу на договори споживання 
вказувала у своїх текстах Z. Tang [14, c. 260]. 

Вирішити дане питання допоміг знову 
Європейський Суд, котрий у рішеннях Pammer 
and Alpenhof надав неповний перелік клю-
чових факторів, які вказують на проведення 
активності підприємцем у країні, де постійно 
мешкає споживач. До таких критеріїв нале-
жать: використання мови та валюти країни, 
де постійно мешкає споживач; наявність між-
народного телефонного коду; позиція компа-
нії у пошукових мережах; «суфікс» доменного 
імені; можливість доставки, тощо. При цьому, 
доступ до веб-сайту не вказує на здійснення 
комерційної активності у країні, адже веб-
сайт може бути доступним із будь якої країни 
в світі, якщо це дозволяє національне законо-
давство [15, c. 33].

Ключовим фактом також є відсутність 
необхідності доведення споживачем в суді 

зв’язку між тим, що професіонал здійснював 
комерційну діяльність до країни, де він про-
живає, та укладення договору [15, c. 67]. Така 
ситуація породжує також питання активного 
та пасивного споживача. Науковцями було 
підняте питання неможливості застосування 
додаткових норм захисту активному спожива-
чеві [16, c. 29].

В теорії, активним споживачем є особа, 
яка самостійно здійснила всі необхідні дії для 
придбання товарів чи отримання послуг від 
особи, яка здійснює комерційну діяльність  
[17, c. 19]. Європейський Суд у рішенні 
Muhlleitner вказав, що якщо товар було заре-
зервовано за допомогою мережі Інтернет та 
підтвердження було надіслано через мережу, 
то навіть якщо споживач здійснив подорож 
в іншу країну задля оплати та отримання 
товару – цей контракт все одно буде вважатися 
договором споживання «на відстані»[18]. На 
нашу думку, така позиція Суду є зрозумілою, 
адже, в іншому разі, особи втратять можли-
вість на отримання додаткового захисту.

Отже, за загальним правилом, кваліфікація 
договору як договору споживання надає змогу 
споживачеві вирішувати будь які питання у 
домашній юрисдикції незалежного від того, 
де проживає особа, яка здійснює комерційну 
діяльність. Така позиція зазнала нищівної 
критики іншими країнами, передусім США, 
адже підприємці із будь-якої країни світу 
будуть зобов’язані виступати відповідачем у 
судах ЄС. Більше того, у споживача є вибір. 
Він може подати також до суду за постійним 
місцем проживання або місцезнаходженням 
підприємця. Дійсно, вирішення питання у 
домашній юрисдикції може призвести до від-
мови у приведені у виконання такого рішення 
в іншій країні (де особа, яка здійснює комер-
ційну діяльність, має свої активи). В такому 
разі, споживач, навіть із позитивним для нього 
рішенням суду, може не отримати грошової 
компенсації. Окрім того, підприємець не має 
права вибору юрисдикції, він зобов’язаний, 
у разі виникнення конфлікту інтересів, звер-
тати до суду тієї країни, де постійно проживає 
споживач [3, c. 8]. Це, на наш погляд, також є 
додатковим захистом споживача, адже дозво-
ляє йому краще підготуватися до судового 
процесу, зекономити час на пересування до 
іншої країни, яка, більше того, може користу-
ватися іншою мовою. 

Регламент також встановлює імперативну 
норму щодо іноземних компаній, які мають 
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філії та представництва на території ЄС. Від-
повідно до п. 2 ст. 17 Регламенту, у випадку, 
якщо споживчий договір укладено з підпри-
ємцем, у якого немає постійного місця прожи-
вання ні в одній державі-члені ЄС, проте існує 
філія або представництво в одній із держав-
членів, місце знаходження філії або представ-
ництва для цілей Регламенту буде вважатися 
постійним місцем знаходження підприємця 
[3, c. 8].

Відповідно до статті 19 Регламенту, спо-
живач може уникнути спеціалізованого шляху 
визначення юрисдикції, що визначена для 
споживачів, у разі договору про вибір юрис-
дикції. Дійсно, вибір права сторонами, як 
основа існування ексклюзивної юрисдик-
ції, запроваджена іще Брюссельською Кон-
венцією 1968 року та затверджена у рішенні 
Weber v Weber у 2014 році [19]. За наслідками 
даної справи, Суд змінив свою позицію у 
справі Gasser та встановив новий принцип, за 
яким правила ексклюзивної юрисдикції пере-
важають принцип lis alibi pendens [20]. Отже, 
сторони у договорі можуть визначити суди 
країни, які мають ексклюзивне право встанов-
лення підсудності щодо даного договору. 

При цьому, визначення юрисдикції у дого-
ворах споживання має місце лише при настанні 
деяких випадків, перелік яких у Регламенті є 
вичерпним. Існує всього три таких випадки 
щодо можливості зміни захисту, запрова-
дженого Регламентом для споживачів. Отже, 
такий вибір юрисдикції має місце, якщо він: 

1. Набув чинності лише після того, як роз-
почато конфлікт між сторонами. Така ситуація 
є фактично неможливою, адже важко уявити, 
що сторони уклали договір про вибір юрис-
дикції при наявному конфлікті інтересів. Таке 
трапляється надзвичайно рідко.

2. Дозволяє споживачеві розпочати процес 
у судових органах іншої країни, порівняно із 
можливостями подання до суду, які зазначені 
у Регламенті. Тобто, існує презумпція, що суд 
іншої країни буде зручнішим для споживача, 
ніж той, де постійно проживає споживач. 
Можлива така ситуація, що споживач тим-
часово проживає на території іншої країни. 
При цьому, беручи до уваги період розгляду 
справи та тривалість судового процесу, слід 
зазначити, що споживач може не перебувати 
такий довгий час на території іншої країни, і 
тому йому не буде комфортно обирати інший 
суд, ніж суд тієї країни, де він постійно про-
живає. Такий критерій також не розрахований 

на успіх. Вважаємо, коли порушене питання 
потребуватиме приведення у виконання 
рішення у суді іншої країни, яка не є країною-
членом ЄС, тоді така вимога є корисною. Саме 
тому, зручніший шлях передбачає початок 
судового процесу одразу у іншій країні задля 
уникнення можливості відмови у приведенні 
у виконання рішення. 

3. Укладений між споживачем та особою, 
яка здійснює комерційну діяльність, і вони на 
час укладення договору постійно проживали 
в одній країні та такий договір укладено щодо 
обрання суду цієї країни. Слід зауважити, що 
навіть при зміні постійного місця проживання 
споживача, за загальним правилом ст. 4 Регла-
менту, споживач має змогу подавати позов 
до суду країни, де постійно проживає особа, 
яка здійснює комерційну діяльність. Отже, на 
нашу думку, зміна місця проживання спожи-
вача не змінює юридичної сутності питання. 
Щодо підприємця, то ймовірність зміни ним 
країни резиденства є надзвичайно низькою, 
адже цей процес займає досить багато часу та 
є фінансово незручним.

Саме тому, слід зазначити, що всі ці три 
критерії застосовуються надзвичайно рідко, 
так як вони не є зручними, в першу чергу, 
для споживача. Але така позиція законодавця 
є обґрунтованою, адже Європейський Союз 
налаштований на захист інтересів споживача 
і відступ від такого спеціального захисту є 
неприпустимим. 

Окремо слід зазначити про існування 
Директиви 2009/22/ЄС від 23 квітня 2009 р. 
про забезпечувальні заходи, що приймаються 
судами для захисту інтересів споживачів. Ця 
Директива регулює забезпечення захисту 
колективних інтересів споживачів в наслідок 
порушення положень нормативно-правових 
актів, імплементованих у законодавство дер-
жав-членів ЄС відповідно до визначеного 
переліку директив та вказує, які суди можуть 
розглядати колективні позови проти підпри-
ємців [21, c. 10]. Оскільки, відповідно до п. 
2 ст. 1 Регламенту, арбітраж не охоплюється 
дією Регламенту, ЄС створив окрему Дирек-
тиву, що охоплює і інші форми позасудового 
вирішення спорів. Відповідно до Директиви 
2013/11/ЄС про позасудове врегулювання спо-
живчих спорів, споживач має змогу вирішити 
конфлікт позасудовим шляхом [22, c. 1]. Однак 
застосування такої форми вирішення спорів 
не позбавляє споживача права в подальшому 
звертатися до судових органів. 
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Висновки. Отже, система вибору юрис-
дикції щодо споживачів є комплексною. Вона 
передбачає спеціальні норми щодо початку 
судового процесу як споживачем так і особою, 
яка здійснює комерційну діяльність. Підхід, 
запропонований в ЄС, є унікальним та адап-
тованим до сучасної ери цифрового зв’язку. 

Більше того, він вдало уніфікує законодав-
ство всіх країн-членів ЄС маючи за основу 
тлумачення Європейського Суду. Відповідно 
до набуття офіційного членства в ЄС, Укра-
їна повинна здійснити всі необхідні зміни для 
відображення вищезазначених норм у влас-
ному законодавстві. 
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Стаття присвячена дослідженню ролі та значення правового звичаю в регулюванні транспортних від-
носин в Україні в сучасних умовах. Аналізується ситуація на сьогодення з приводу застосування правового 
звичаю як джерела транспортного права.
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Статья посвящена исследованию роли и значения правового обычая в регулировании транспортных 
отношений в Украине в современных условиях. Анализируется сегодняшняя ситуация по поводу примене-
ния правового обычая как источника транспортного права.
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The article is devoted to the research of the role and significance of legal custom in the regulation of transport 
relations in Ukraine in modern conditions. There are analyzed the current situation regarding the application of 
legal custom as a source of transport law in the article.
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Актуальність теми. Роль і значення тран-
спорту для економіки України закріплено в 
ст. 1 Закону України «Про транспорт», в якій 
зазначено, що транспорт – одна з найважливі-
ших галузей суспільного виробництва і покли-
каний задовільнити потреби населення та 
суспільного виробництва в перевезеннях [1].

Сучасний стан транспортних відно-
син в Україні характеризується незавер-
шеністю реформ транспортної системи, 
невизначеністю подальших напрямів роз-
витку транспортного законодавства (пра-
вове регулювання організації перевезення 
вантажу, транзиту вантажу різними видами 
транспорту; відшкодування ПДВ за надані 
транспортні послуги). У зв’язку з цим, та 
враховуючи, що більшість правових норм 
транспортного права, як українського так 
і закордонного законодавства, беруть свій 
початок зі звичаїв, саме питання ролі право-
вого звичаю в системі джерел транспортного 

права необхідно поширювати з метою під-
вищення ефективності транспортно-право-
вого регулювання. Враховуючи той факт, 
що правовий звичай на транспорті пішов від 
морського транспорту, більшу частину цієї 
роботи буде присвячено саме водному тран-
спорту.

Особливостям застосування звичаєвих та 
звичаєво-правових норм до регулювання тран-
спортних відносин, особливо у морському 
праві, значну увагу приділяли такі відомі 
дослідники, як О.О. Балобанов, О.А. Брильов, 
В.М. Гуцуляк, В.В. Демиденко, О.В. Клепі-
кова, М.Л. Шелухін, О.М. Шемякін.

Постановка завдання. Мета даної нау-
кової статті полягає у розгляді проблемних 
питань ролі та місця правового звичаю в 
регулюванні транспортних відносин в Укра-
їні, аналізі застосування правового звичаю як 
джерела транспортного права, дослідженні 
першого історично відомого основного дже-
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рела права – правового звичая, а також роз-
гляді правових питань  застосування Зводів 
звичаїв деяких Морських портів.

Результати дослідження. За енциклопе-
дичними даними, звичай – соціальна норма, 
правило поведінки людей, що склалося у про-
цесі співжиття людей у результаті фактичного 
його застосування упродовж тривалого часу. 
Правовий звичай – звичай санкціонований 
державою і цим перетворений на джерело 
права. Звичай санкціонується державою у 
процесі судової або адміністративної діяль-
ності шляхом офіційного закріплення у нор-
мативних актах можливості використання 
правового звичаю для регулювання певних 
суспільних відносин або «мовчазної згоди» 
влади на факт застосування правового звичаю 
у певних правовідносинах, або включення 
правового звичаю у законодавчі акти – зводи 
звичаєвого права. У процесі санкціонування 
державою відбувається відбір правових зви-
чаїв і юридичної сили набувають лише ті 
звичаї які відповідають інтересам панівних 
верств [2, с. 568].

За сучасними трактовками відомо, що 
санкціонування звичаю відбувається шляхом 
визнання його судовою, господарською, адмі-
ністративною практикою і використання як 
основи судового рішення або шляхом відси-
лання до нього у нормі закону [3, с. 182].

Серед основних джерел права правовий 
звичай є історично першим, властивим всім 
правовим системам світу минулого, набув 
правової характеристики внаслідок тривалого 
застосування і визнання органами державної 
влади. Сучасне розуміння і місце правового 
звичаю в системі джерел права є результатом 
його еволюції, яка відбувалася по-різному у 
різних правових системах. Право Стародав-
нього Риму відносило правові звичаї до кате-
горії усних джерел права (jus non scriptum). 
З посиленням законодавчої діяльності дер-
жави звичай значною мірою втратив своє зна-
чення, хоч і не перестав бути джерелом права. 
Римські юристи розрізняли кілька видів право-
вих звичаїв. По-перше, звичаї secundum legem 
(на додаток до закону), які відіграють най-
важливішу роль, сприяють розумінню змісту 
тих термінів та висловів закону чи судового 
рішення, які вжито в особливому, відмінному 
від загальноприйнятого значенні (зловжи-
вання правом, розумна ціна тощо). По-друге, 
звичаї consuetudo praeter legem (крім закону) 
застосовуються у випадку прогалин у праві, а 

також, в-третіх, contra legem та adversus legem 
(проти закону), наявні при колізії закону та 
звичаю [4, с. 94-95].

Законодавство України в залежності від 
характеру звичаю розрізняє наступні його 
види: місцеві звичаї, звичаї національної мен-
шини, звичаї ділового обороту, міжнародні 
торгові звичаї, звичаї торговельного море-
плавства, банківські звичаї, судові звичаї, зви-
чаї війни. За територією дії всі звичаї можна 
класифікувати на внутрішньодержавні й між-
народні. За способом фіксації розрізняють 
звичаї, що зафіксовані у відповідних докумен-
тах та звичаї, що не зафіксовані у відповідних 
документах. В теперішній час – правовий зви-
чай в Німеччині визнається нарівні з законом. 
В сучасному праві Великої Британії та США 
звичаєві норми можуть установлювати пра-
вила, що відрізняються від положення нор-
мативно-правових актів і прецедентів. Однак 
в англо-американській системі звичай тільки 
тоді вважається джерелом права, коли він 
одержав санкцію судді.

Історично склалося, що у транспортному 
праві передусім розвивалося регулювання 
мореплавства та морської торгівлі. Норми 
морського торговельного права складалися 
спочатку у формі морських звичаїв рабов-
ласницьких держав, які були розташовані 
у середземноморському басейні і отримали 
назву «Родовське морське право» [5]. Із роз-
витком торговельного мореплавства зрос-
тала і кількість збірників морських звичаїв. 
Так в Італії у Х столітті діяли морські зви-
чаї Амальфі (Tabula Amalfitana); на Атлан-
тичному узбережжі у ХІІ-ХІV століттях 
застосовуються Олеронські правила (Lex de 
Oleron); на Середземномор’ї у ХІV–ХV сто-
літтях були широко відомі морські правила 
Консолота дель Маре (Concolato del Mare); у 
ХVІІ столітті набуває великої популярності 
морський ордонанс Людовіка ХІV; на Бал-
тиці у ХV-ХVІІІ століттях діяли Закони Вісбі 
та Кодекс Ганзи [6, с. 76]. В подальшому 
поширення мали звичаї морських торговель-
них портів. Так під час Першої світової війни 
у Сполучених Штатах Америки у правилах 
Нью-Йоркського порту передбачалося, що 
портова митна влада давала дозвіл підняти 
якір тільки після отримання спеціального 
маніфесту (декларації про вантажі, команду 
і пасажирів) від капітанів суден, що відпли-
вали. Зазвичай, такі маніфести оголошува-
лись щодня, що уможливлювало отримання 
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інформації усіма зацікавленими державами і 
використання її у своїх цілях [7, с. 53-54].

Сучасні вчені вважають, що правовий зви-
чай на транспорті – це правило поведінки, що 
виникло в процесі історичного розвитку тран-
спортних правовідносин та отримало офіційне 
визнання та забезпечення силою державного 
примусу. Саме забезпеченням силою держав-
ного примусу правовий звичай відрізняється 
від простого звичаю. Як правило, правові зви-
чаї у транспортному праві набувають більшої 
ваги за умови відсутності відповідних норм у 
законодавстві, особливо в тому, що регулює 
міжнародну торгівлю та міжнародні пере-
везення. Можливість застосування правових 
звичаїв виникає за умови прямої вказівки на це 
у відповідних законодавчих актах, а у разі від-
сутності такої вказівки – у тих випадках, коли 
ті чи інші питання діяльності суб’єктів тран-
спортного права врегульовані не повністю або 
їхня законодавча регламентація відсутня. При 
цьому диспозитивна норма законодавства має 
пріоритет над правовим звичаєм, а застосу-
вання правових звичаїв за умови існування 
імперативної правової норми взагалі заборо-
няється [8, с. 23-25].

На сьогодні в діючому законодавстві 
України термін «звичай», як загальна норма, 
міститься у ст. 7 Цивільного кодексу Укра-
їни (далі у тексті – ЦК), у якій зазначено, що 
цивільні відносини можуть регулюватися 
звичаєм, зокрема звичаєм ділового обороту, 
а звичаєм є правило поведінки, яке не вста-
новлене актами цивільного законодавства, 
проте є усталеним у певній сфері цивільних 
відносин. Звичай може бути зафіксований у 
відповідному документі. Звичай, що супер-
ечить договору або актам цивільного зако-
нодавства, у цивільних відносинах не засто-
совується [9]. Виходячи з вищезазначеного 
можна прийти до висновку, що правило пове-
дінки, яке розглядається як звичай, повинне 
бути стійким у відповідній сфері діяльності. 
Тобто, варто говорити про сформоване пра-
вило поведінки, яке широко застосовується 
в будь якій області діяльності. В даному 
випадку – в транспортній. Термін «звичай», 
як спеціальна норма, вживається у Кодексі 
торговельного мореплавства України (далі у 
тексті – КТМ) [10]. Наприклад, в ч. 1 ст. 146 
КТМ, зазначено, що вантаж розміщується на 
судні за розсудом капітана, але не може бути 
поміщений на палубі без письмової згоди від-
правника, за винятком вантажів, перевезення 

яких на палубі допускається відповідно до 
чинних правил і звичаїв. Серед правових зви-
чаїв широко застосовується у транспортному 
праві термін «звичаї торговельного море-
плавства». Наприклад, по-перше, згідно зі ст. 
6 КТМ, щодо дозволу включення в договори, 
передбачені КТМ, умов про застосування 
іноземного законодавства і звичаїв торго-
вельного мореплавства у разі, коли сторони 
можуть відповідно до КТМ відступати від 
його правил. По-друге, згідно зі ст. 293 КТМ, 
щодо можливості визначення виду аварії, 
обчислення розмірів загальної аварії та скла-
дання диспаші диспашер в умовах неповноти 
закону керується міжнародними звичаями 
торговельного мореплавства. По-третє, 
згідно зі ч. 1 ст. 295 КТМ, щодо невизнання 
загальною аварією збитками вартість викину-
того за борт вантажу, що самозайнявся, і ван-
тажу, що перевозився на судні не у відповід-
ності з правилами і звичаями торговельного 
мореплавства. Крім термінів «звичай» та 
«звичаї торговельного мореплавства», також 
застосовується у морському праві, як спеціа-
лізована норма, термін «звід звичаїв порту». 
Наприклад, по-перше, в Законі України «Про 
морські порти України» існує ст. 9, в якій 
зазначено, що Звід звичаїв морського порту 
встановлює правила надання послуг у мор-
ському порту, обслуговування суден і паса-
жирів, що склалися і тривалий час застосову-
ються на практиці у цьому морському порту; 
при яких умовах може застосовуватися Звід 
звичаїв морського порту та які певні правила 
повинен містити в собі; хто видає, завіряє і 
де оприлюднюється Звід звичаїв морського 
порту [11]. Крім того, згідно зі ч. 1 ст. 78. 
КТМ, щодо своїх функцій начальник мор-
ського порту видає певні постанови, видає 
звід звичаїв порту... [10].

В кожному порту України діє свій Звід зви-
чаїв. Основними факторами, що впливають на 
характер формування Зводу звичаїв порту є: 
специфіка масштабу діяльності та спеціаліза-
ції порту; специфіка географічного положення 
порту; а також наявність певних операцій, 
які здійснює порт. Звід звичаїв, як правило, 
регламентує: режим роботи портів; порядок і 
умови заходу суден в порт і їх вихід з порту; 
навантаження, розвантаження й обслугову-
вання суден, що перебувають в порту; поря-
док і умови прийому, зберігання, завезення 
до порту і відправлення з порту вантажів; 
порядок і умови обслуговування пасажирів. 
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А також інші взаємини порту з його клієнтами 
та ін. [12, с. 64].

Наведемо правові підстави застосування 
Зводів звичаїв деяких Морських портів (далі – 
МП), розташованих на території України.

Звід звичаїв МП Іллічівськ розроблений на 
підставі: 1) КТМ; 2) Закону України «Про 
морські порти України»; 3) Закону України 
«Про зовнішньоекономічну діяльність»; 4) 
Закону України «Про транспорт»; 5) міжна-
родної практиці роботи у МП [13].

Звід звичаїв Ренійського МП ґрунтується 
на: 1) міжнародній практиці роботи МП; 2) 
Законі України «Про підприємства в Україні»; 
3) КТМ; 4) Статуті порту; 5) обов’язкових 
постановах по порту [14].

Звід звичаїв Ренійського МП є основним 
документом регламентуючим: порядок і 
умови заходу і виходу суден в/із порт/а; [14].

Звід звичаїв морського порту Одеса  розро-
блений на підставі: 1) КТМ; 2) Закону Укра-
їни «Про Морські порти України»; 3) Закону 
України «Про зовнішньоекономічну діяль-
ність»; 4) Закону України «Про транспорт»; 
5) міжнародної практики роботи у Морських 
портах [15, ст. 1, п. 1.1.].

Звід звичаїв морського порту Одеса  Одесь-
кого МТП застосовується: 1) за наявності в 
договорі морського перевезення умов щодо 
застосування звичаїв морського порту Одеса; 
2) відсутності в договорі морського переве-
зення відповідних правил з питань, які регу-
люються Зводом звичаїв у Морських портах; 
3) за наявності в договорі морського переве-
зення умов, що суперечать звичаям морського 
порту Одеса [15, ст. 1, п. 1.4.].

Провівши нескладний порівняльний ана-
ліз Зводів звичаїв вищенаведених МП Укра-
їни можна погодитись з висновками авторів 
[16, с. 47-49; 17], які детально проаналізували 
в своїх роботах правові підстави розробки та 
застосування Зводів звичаїв МП України. А 
само, що Зводи звичаїв МП України мають 
спільні правові підстави: міжнародна прак-

тика роботи МП, КТМ, Закони України та 
те, що підстави застосування Зводів звичаїв 
різних МП не є однаковими. В свою чергу, 
провівши порівняльний аналіз правових 
основ МП України та Російської Федерації 
Мамедов Р.М. прийшов до висновку, що в 
Україні діє єдина модель Зводів звичаїв МП 
і така структура відрізняється від існуючої 
в Російській Федерації, де єдиним правовим 
началом всіх Зводів звичаїв МП є Цивільний 
Кодекс [18, с. 51].

Отже, правовий звичай є джерелом права, 
що застосовується у випадках: 1) прогалини 
у позитивному праві за умови «мовчазної 
згоди» влади; 2) відсилання закону до звичаю; 
3) прийняття на підставі звичаю судового чи 
адміністративного рішення.

Висновки. Правовий звичай характери-
зується постійним виконанням, дотриман-
ням на практиці. Як тільки його припиняють 
дотримуватись, звичай зникає. Правові звичаї 
мають характер конкретного правила пове-
дінки, не встановленого актами цивільного 
законодавства, але усталеного в певній сфері 
цивільних відносин. Окремі звичаї фіксуються 
у відповідному документі (наприклад, Законі 
України «Про морські порти України», КТМ). 
Найпоширенішими є зібрання торговельних 
звичаїв, що застосовуються в міжнародному 
торговельному обороті. Формалізація звичаїв 
відбувається шляхом тлумачення міжнарод-
них торговельних термінів, уніфікації правил 
та звичаїв, неофіційної систематизації звичок, 
які можуть набувати правового значення за 
умови посилання на них учасників договір-
них відносин. Застосування правових звичаїв 
дає змогу вирішувати проблеми колізій та 
прогалин у транспортному праві, підвищує 
ефективність правового регулювання тран-
спортних відносин, створює додаткові гаран-
тії захисту прав суб’єктів транспортних пра-
вовідносин. Правовий звичай є самостійним 
джерелом транспортного права, що відіграє 
важливу роль в системі сучасного права.
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СУБ’ЄКТІВ СТРАХОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА

У статті досліджені особливості правового статусу суб’єктів страхового посередництва; конкретизоване 
поняття суб’єктів страхового посередництва, а також уточнені деякі особливості їх статусу у якості суб’єктів 
господарювання.
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В статье исследованы особенности правового статуса субъектов страхового посредничества; конкре-
тизировано понятие субъектов страхового посредничества, а также уточнены некоторые особенности их 
статуса в качестве субъектов хозяйствования. 
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The article investigated the problematic issues of insurance intermediaries of subjects, it was concretized 
definition insurance intermediaries subjects and formulated the features of legal status as management subjects.

Key words: insurance intermediaries subjects, insurance intermediation, insurance and reinsurance brokers, 
insurance agents, legal status, economic competence.

Постановка проблеми. Процес станов-
лення та розвитку страхового ринку в Україні 
об’єктивно обумовлює необхідність вдоскона-
лення надання страхових послуг за допомо-
гою страхових посередників. Тому створення 
ефективного механізму правового регулю-
вання діяльності суб’єктів страхового посе-
редництва відіграє значну позитивну роль в 
розвитку страхового ринку в цілому.

В Україні, до прийняття у 1996 р. Закону 
України «Про страхування» правового регу-
лювання діяльності суб’єктів, що здійсню-
вали посередницьку діяльність у страхуванні 
фактично не відбувалося. Так, за деякими 
даними на 1996 рік налічувалося близько 5000 
страхових агентів, і жодного страхового бро-
керу з легальної точки зору. Але, і з прийнят-
тям спеціального Закону, чіткої регламентації 
щодо здійснення посередницької діяльності 
суб’єктами в сфері страхування, так і не від-
булось. Так, з 1996 р. можна прослідити дина-
міку кількісних змін зареєстрованих страхо-
вих та перестрахових брокерів, в той же час 
державний регулятор в сфері страхування не 
веде облік страхових агентів, що проваджу-
ють діяльність в Україні, крім страхових аген-
тів, що здійснюють діяльність по укладанню 
полісів з обов’язкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників назем-
ного транспорту, де реєстрація таких агентів 
імперативно передбачається Законом з 2013 р. 

[1] Починаючи з 1996 року, кількість зареє-
строваних страхових брокерів постійно зрос-
тала від 10 до 80 – станом на 01.01.2004 року, 
а потім з 2004 року кількість страхових броке-
рів постійно зменшується – до 57, станом на 
01.01.2017 р. [2] Тому, дослідження особли-
востей правового статусу суб’єктів страхового 
посередництва має як теоретичне, так і прак-
тичне значення, оскільки воно є базовим для 
забезпечення належного рівня реалізації прав 
та обов’язків суб’єктів страхових правовідно-
син, надання можливості окремим суб’єктам 
організовувати та здійснювати підприєм-
ницьку діяльність з надання посередницьких 
та представницьких послуг страховикам та 
страхувальникам.

Актуальність статті зумовлена тим, що 
в чинному українському законодавстві та 
правовій науці відсутній єдиний підхід щодо 
поняття та правового становища суб’єктів 
страхового посередництва. 

Стан дослідження. Дослідженню питань 
щодо особливостей правового статусу 
суб’єктів страхового посередництва вченими 
приділяється недостатньо уваги. Окремі 
питання щодо цієї проблеми розглядалися 
такими вченими як, Вінник О.М., Войцехов-
ська І.М., Головачова А.С., Пацурія Н.Б., Рєз-
нікова В.В., Щербина В.С. і ін. Але питання 
щодо конкретизації кола суб’єктів страхового 
посередництва, особливостей їх статусу у 
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якості суб’єктів господарювання та ін. зали-
шаються невирішеними і потребують подаль-
шого дослідження.

Мета дослідження. Уявляється необхід-
ним дослідити ознаки суб’єктів страхового 
посередництва та виходячи з цього конкрети-
зувати поняття суб’єктів страхового посеред-
ництва, а також уточнити деякі особливості їх 
статусу у якості суб’єктів господарювання.

Викладення основного матеріалу. Розви-
нений страховий ринок містить, як правило, 
декілька учасників, які надають страхові 
послуги, до яких слід віднести страховиків, 
що безпосередньо укладають договори стра-
хування; страховиків, що займаються пере-
страхуванням; страхових посередників, а 
також різні об’єднання страховиків, які утво-
рюються з певною метою [3]. Відповідно 
суб’єктами страхових правовідносин, які 
виникають в процесі здійснення страхової 
діяльності, є досить широке коло осіб, до яких 
можна віднести страховика, страхувальника, 
застраховану особу, вигодонабувача та страхо-
вих посередників (страхові брокери, перестра-
хові брокери, страхові агенти) та ін. Кожен із 
вказаних суб’єктів виконує свою функцію, має 
свою специфіку та механізм реалізації еконо-
мічних інтересів.  

Тому, виникає об’єктивна необхідність роз-
різняти суб’єктів господарювання, які мають 
статус учасників страхових правовідносин та 
суб’єктів посередницької діяльності у сфері 
страхування. Для цього необхідно звернутися 
до аналізу загальних положень ГК України. 
Так, ст. 55 ГК України визнає суб’єктами гос-
подарювання учасників господарських від-
носин, які здійснюють господарську діяль-
ність, реалізуючи господарську компетенцію 
(сукупність господарських прав та обов’язків), 
мають відокремлене майно і несуть відпові-
дальність за своїми зобов’язаннями в межах 
цього майна, крім випадків, передбачених 
законодавством. При цьому, суб’єктами гос-
подарювання є: 1) господарські організа-
ції – юридичні особи, створені відповідно до 
Цивільного кодексу України, державні, кому-
нальні та інші підприємства, створені відпо-
відно до цього Кодексу, а також інші юридичні 
особи, які здійснюють господарську діяль-
ність та зареєстровані в установленому зако-
ном порядку; 2) громадяни України, іноземці 
та особи без громадянства, які здійснюють 
господарську діяльність та зареєстровані від-
повідно до закону як підприємці [4].

У науковій літературі такий підхід законо-
давця при визначенні поняття «суб’єкта гос-
подарювання» викликав різну оцінку юристів 
науковців, які вказують на певну проблематику, 
яка існує щодо розмежування наукових кате-
горій «суб’єкт» та «учасник» у сфері госпо-
дарських правовідносин до яких відноситься 
страхове посередництво. Зокрема, В.С. Щер-
бина, вказує на те, що є всі підстави розгля-
дати термін суб’єкт господарського права і 
учасник господарських відносин як тотожні 
[5]. В свою чергу, О.М. Вінник, звертає увагу, 
що суб’єкти господарського права (господар-
ських відносин) це учасники господарських 
відносин, що безпосередньо здійснюють гос-
подарську діяльність або управляють такою 
діяльністю, створені у встановленому зако-
ном порядку, мають необхідне для здійснення 
такої діяльності майно і володіють господар-
ською правосуб’єктністю [6]. 

Уточнюючи зміст поняття суб’єкт посе-
редницької діяльності у сфері страхування як 
учасника господарських відносин, слід звер-
нути увагу на різні точки зору, висловлені у 
науковій літературі щодо цього питання. Так, 
Н.Б. Пацурія вважає, що в якості «учасників 
страхових правовідносин» у вузькому розу-
мінні можна визначити фізичних осіб або 
суб’єктів господарювання, що виступають 
стороною зобов’язальних страхових право-
відносин та/або надають страхову послугу. 
Відповідно поняття учасника страхових від-
носин є ширшим за поняття суб’єкта стра-
хової діяльності [7]. Також заслуговує на 
підтримку позиція В. Рєзнікової, яка підкрес-
лює, що суб’єктами страхових правовідно-
син є страховик, страхувальник, застрахована 
особа, вигодонабувач, страхові посередники 
та страхові об’єднання [8]. З урахуванням 
такого підходу, а також приймаючи до уваги 
що посередницька діяльність у сфері стра-
хування є частиною страхової діяльності, 
можна зробити висновок, що поняття учас-
ників страхових правовідносин є ширшим за 
поняття суб’єктів посередницької діяльності 
у сфері господарювання. Тому вважаємо за 
доцільне конкретизувати коло суб’єктів посе-
редницької діяльності у сфері страхування, 
виходячи із комплексного аналізу норм ГК 
України, Закону України «Про страхування» 
та інших нормативно-правових актів, метою 
яких є регулювання суспільних відносин, що 
виникають у сфері страхування, в т.ч. щодо 
визначення кола суб’єктів посередницької 
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діяльності, їх прав та обов’язків як учасників 
правовідносин. [9]

Так, у ст. 15 Закону «Про страхування» 
в Україні вперше на законодавчому рівні 
було визначено суб’єктів страхового посе-
редництва, до яких віднесено наступних 
суб’єктів – страхові брокери, перестрахові 
брокери та страхові агенти, які об’єднуються 
таким загальним терміном як «страхові посе-
редники», відносно якого у науковій літера-
турі були висловлені різні точки зору. Так, 
В.В. Рєзнікова вказує, що страховий посеред-
ник – це передусім страховий брокер чи стра-
ховий агент, через якого укладається договір 
страхування і вирішуються окремі питання 
щодо врегулювання претензій [10]. Частково 
погоджуючись з таким підходом слід вказати, 
що посередницька діяльність страхових аген-
тів та страхових брокерів багато в чому має 
спільні риси, але юридичний статус таких 
суб’єктів різний. Так, Закон України «Про 
страхування» закріплює підхід, згідно якого 
страхові брокери це суб’єкти підприємниць-
кої діяльності, тоді як перестрахові брокери 
та страхові агенти визначаються як суб’єкти 
страхового посередництва, які здійснюють 
діяльність у сфері страхування без визначення 
їх правового статусу у якості суб’єктів госпо-
дарської діяльності. 

В той же час у Положенні про порядок 
провадження діяльності страховими посе-
редниками, передбачено, що провадження 
діяльності страховими посередниками (стра-
ховими агентами і страховими брокерами) – 
суб’єктами підприємницької діяльності на 
ринку страхових послуг і спрямоване на поси-
лення захисту майнових інтересів підпри-
ємств, установ, організацій та громадян під 
час отримання страхових послуг через стра-
хових посередників. При цьому, брокерська та 
агентська діяльність визначається як підпри-
ємницька діяльність [11].

Досліджуючи вищевказані положення 
Закону «Про страхування» щодо поняття 
страхового брокера, перестрахового брокера 
та страхового агента, слід звернути увагу на 
загальні положення законодавства, яке регу-
лює посередницьку діяльність у різних сфе-
рах господарювання. Зокрема, представляють 
інтерес загальні положення ГК України щодо 
правового регулювання комерційного посе-
редництва, до якого, відноситься страхове 
посередництво. Так, ст. 295 ГК України перед-
бачає, що комерційне посередництво (агент-

ська діяльність) є підприємницькою діяль-
ністю, що полягає в наданні комерційним 
агентом послуг суб’єктам господарювання 
при здійсненні ними господарської діяльності 
шляхом посередництва від імені, в інтересах, 
під контролем і за рахунок суб’єкта, якого він 
представляє. Відповідно комерційним агентом 
може бути суб’єкт господарювання (громадя-
нин або юридична особа), який за повнова-
женням, основаним на агентському договорі, 
здійснює комерційне посередництво.

Відповідно до Закону України «Про фінан-
сові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг», посередницькі послуги 
на ринках фінансових послуг, це діяльність 
юридичних осіб чи фізичних осіб – підприєм-
ців, що включає консультування, експертно-
інформаційні послуги, роботу з підготовки, 
укладення та виконання (супроводження) 
договорів про надання фінансових послуг, 
інші послуги, визначені законами з питань 
регулювання окремих ринків фінансових 
послуг [12].

Таким чином, можна констатувати, що у 
різних нормативно-правових актах національ-
ного законодавства України має місце різний 
підхід до визначення суб’єктів посередниць-
кої діяльності у сфері страхування у якості 
суб’єктів підприємницької діяльності. Такий 
підхід законодавця викликав різні оцінки 
щодо визначення суб’єктів посередницької 
діяльності у сфері страхування. На думку 
деяких вчених, має місце конфлікт правових 
норм профільних законів, які регулюють одну 
сферу суспільних відносин – посередницькі 
відносини на ринку страхових послуг [3].

Також представляє інтерес положення пер-
спективного законодавства, щодо визначення 
поняття «страховий брокер» та «страховий 
агент» як суб’єктів посередницької діяль-
ності у сфері страхування. Так, проект Закону 
України «Про внесення змін та доповнень до 
Закону України «Про страхування» у ст. 78 
закріплює визначення страхових посередни-
ків: 1) страхові агенти; 2) страхові агентства, 
які внесені до Державного реєстру страхових 
посередників; 2) страхові брокери, які внесені 
до Державного реєстру страхових посередни-
ків; 3) страхові та/або перестрахові брокери – 
нерезиденти, які в установленому порядку 
повідомили про намір здійснювати діяльність 
на території України [13].

Таким чином, з урахуванням основних 
положень господарського та страхового зако-
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нодавства України, перспективного законо-
давства, різних точок зору, висловлених у 
науковій літературі, уявляється необхідним 
уточнити поняття страхових брокерів, пере-
страхових брокерів та страхових  агентів як 
суб’єктів страхового посередництва, з ура-
хуванням ознак, які характеризують їх як 
суб’єктів господарювання. 

Для конкретизації поняття суб’єкта стра-
хового посередництва варто зупинитися на 
загальному понятті суб’єктів господарю-
вання, закріпленому в ст. 55 ГК України. Ана-
ліз визначення дозволяє виділити такі ознаки 
суб’єкта господарювання: даний суб’єкт є 
учасником господарських відносин; безпо-
середньо здійснює господарську діяльність; 
характеризується майновою відокремленістю; 
володіє певною господарською компетенцією; 
легітимно існує в якості суб’єкта господарю-
вання; самостійно несе відповідальність за 
результати господарської діяльності. 

Вказані ознаки характерні для всіх 
суб’єктів господарювання, у тому числі для 
суб’єктів посередницької діяльності у сфері 
страхування. При цьому слід зазначити, що 
вказані ознаки щодо означених суб’єктів, 
мають ряд особливостей, аналіз яких дозво-
лить уточнити поняття суб’єктів посередниць-
кої діяльності у сфері страхування.

Перша ознака суб’єктів посередниць-
кої діяльності у сфері страхування полягає в 
тому, що суб’єкт посередницької діяльності 
у сфері страхування є насамперед учасником 
відносин у сфері господарювання. Це жодним 
чином не обмежує його права бути учасником 
яких-небудь інших відносин (цивільних, адмі-
ністративних, фінансових тощо), однак метою 
створення такого суб’єкта є саме здійснення 
підприємницької діяльності, шляхом надання 
посередницьких послуг іншим учасникам 
страхових правовідносин.

Друга ознака встановлює, що господарюю-
чий суб’єкт повинен бути зайнятим здійснен-
ням певного виду господарської діяльності. 
Так, суб’єкти, правовий статус яких аналізу-
ється, здійснюють страхове посередництво, 
яке згідно КВЕД визначено як окремий вид 
діяльності (клас 6622), основні вимоги до 
такої діяльності визначені ГК України, Зако-
ном України «Про страхування» та іншими 
нормативно-правовими актами, і суб’єкт гос-
подарювання зобов’язаний дотримуватись 
даних вимог у своїй господарській діяльності 
[14].

Третя ознака суб’єкта господарювання – 
майнова відокремленість – означає наявність 
у страхового посередника майна, необхідного 
для здійснення господарської діяльності і 
досягнення певних результатів. Особливістю 
майнової відокремленості суб’єктів посеред-
ницької діяльності у сфері страхування є те, 
що, окрім загальної вимоги мати відокрем-
лене майно, необхідне для здійснення певного 
виду господарської діяльності, у законодав-
чому порядку може встановлюватись вимоги 
до мінімального розміру майна, порядку його 
формування, та ін.

Четверта ознака – самостійна майнова 
відповідальність – є характерною для всіх 
суб’єктів господарювання і не містить якої-
небудь специфіки для суб’єктів посередниць-
кої діяльності у сфері страхування.

П’ята ознака – легітимність суб’єкта гос-
подарювання, державне підтвердження закон-
ності входження суб’єкта в господарський 
оборот (іншими словами, його легітимація). 
Таке поняття головним чином використову-
ється у зв’язку з державною реєстрацією, яка 
проходить у порядку визначенням в Законі 
України «Про державну реєстрацію юридич-
них осіб, фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань» від 15 травня 2003 року 
[15]. Легітимація охоплює більш широке коло 
процедур визнання суб’єкта страхового посе-
редництва учасником господарських відносин 
у сфері страхування. Зокрема, для суб’єктів 
посередницької діяльності у сфері страху-
вання, легітимація включає декілька етапів: 
державну реєстрацію як юридичної особи, 
внесення суб’єкта до реєстру фінансових 
установ, тощо. Слід відзначити, що кожен етап 
повинен закінчитися для суб’єкта господарю-
вання отриманням відповідного документа, 
наявність яких буде свідченням визнання дер-
жавою права такого суб’єкта виступати від 
свого імені в господарському обороті.

Остання ознака суб’єктів посередницької 
діяльності у сфері страхування  полягає в наяв-
ності господарської компетенції (правоздат-
ності) як системи юридичного забезпечення 
реалізації функцій суб’єктів господарювання. 
ЇЇ основним елементом є права та обов’язки, 
оскільки саме в них найбільш чітко, ясно і з 
необхідною повнотою проявляється правове 
становище суб’єкта господарювання, закрі-
плене правом конкретне значення, роль і місце 
даного суб’єкта серед інших суб’єктів права 
[16].
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Специфікою суб’єктів посередницької 
діяльності у сфері страхування є їх наділення 
виключною господарською компетенцією, 
це обумовлюється чіткою вказівкою у Законі 
України «Про страхування» про те, що діяль-
ність має виключний характер. Таким чином, 
вказана ознака має істотне значення для 
суб’єктів посередницької діяльності у сфері 
страхування.

При аналізі такої складової господарської 
правосуб’єктності, як господарська дієздат-
ність, слід виходити з того, що її зміст пови-
нен відповідати господарській правоздатності, 
оскільки перша спрямована на реалізацію 
другої. Суб’єкт посередницької діяльності у 
сфері страхування може вчиняти тільки такі 
юридичні дії в сфері страхового посередни-
цтва він здатен мати в силу своєї господар-
ської правоздатності. 

Господарська правосуб’єктність виконує 
функцію ключової і об’єднуючої категорії, 
оскільки представляє собою господарську 
правоздатність і господарську дієздатність 
разом взяті, що дозволяє суб’єкту посеред-
ницької діяльності у сфері страхування 
виступати одночасно господарсько право-
здатним і дієздатним. Основне значення 
господарської правосуб’єктності суб’єктів 
посередницької діяльності у сфері страху-
вання полягає в тому, що вона визначає межі 
правового поля, у якому можуть діяти такі 
суб’єкти, а також відмежовує суб’єктів посе-
редницької діяльності у сфері страхування 
від інших учасників страхових правовідно-
син, які мають загальну правосуб’єктність, 
та від суб’єктів, які мають спеціальну госпо-
дарську правосуб’єктність.

Висновки. З метою удосконалення наці-
онального законодавства України, а також з 
урахуванням процесів інтеграції та гармоні-
зації пропонується єдиний підхід щодо визна-
чення поняття суб’єктів страхового посеред-
ництва. Для цього пропонується внести зміни 

до ст. 15 Закону України «Про страхування» та 
викласти в наступній редакції:

Стаття 15. Страхове посередництво 
Страхова діяльність в Україні може про-

вадитися за участю страхових посередників, 
якими є господарські організації та фізичні 
особи – підприємці, які здійснюють посеред-
ницьку діяльність у сфері страхування, реалі-
зуючи господарську компетенцію, мають від-
окремлене майно і несуть відповідальність за 
своїми зобов’язаннями в межах цього майна, 
крім випадків, передбачених законодавством.

Страховими посередниками можуть бути 
суб’єкти господарювання – страхові та/або 
перестрахові брокери, страхові агенти та 
особи, які набувають прав страховика у стра-
хових правовідносинах (організація асистанс, 
М(Т)СБУ та ін.).

Страхові брокери – юридичні особи, 
фізичні особи-підприємці та/або постійні 
представництва юридичної особи-нерези-
дента та здійснюють за винагороду посеред-
ницьку діяльність у страхуванні від свого імені 
на підставі брокерської угоди з особою, яка 
має потребу у страхуванні як страхувальник. 

Перестрахові брокери – юридичні особи, 
постійні представництва юридичної особи-
нерезидента, що провадить за винагороду 
посередницьку діяльність з перестрахування 
від свого імені на підставі брокерського дого-
вору в інтересах та за рахунок перестраху-
вальника (цедента).

Страхові агенти – юридичні особи або 
фізичні особи-підприємці та діють від імені 
та за дорученням страховика і виконують 
частину його страхової  діяльності, а саме: 
укладають договори страхування, одержують 
страхові платежі, виконують роботи, пов’язані 
із здійсненням страхових виплат та страхових 
відшкодувань. Страхові агенти є представни-
ками страховика і діють в його інтересах за 
винагороду на підставі договору доручення із 
страховиком.
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ПРОБЛЕМАТИКА ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ  
ДЛЯ СТАБІЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

У статті розглядаються та аналізуються проблемні питання інституту державної служби в контексті 
функціонування правової держави. Досліджуються правові засади здійснення державної служби, важли-
вості її як інституту державного управління та значення для суспільства.

Ключові слова: державна служба, посадова особа, інститут, правовий статус, регулювання, проблеми, 
функціонування.

В статье рассматриваются и анализируются проблемные вопросы института государственной службы 
в контексте функционирования правового государства. Исследуются правовые основы осуществления го-
сударственной службы, важности ее как института государственного управления и значение для общества.

Ключевые слова: государственная служба, должностное лицо, институт, правовой статус, регулиро-
вания, проблемы, функционирование.

The article examines and analyzes the issues of the public service in the context of the operation of law state. 
Study the legal principles of public service, its importance as an institution of governance and value to society.

Key words: civil service, an official institution, legal status, regulatory, problems, functioning.

Постановка проблеми. Становлення 
України як суверенної, незалежної, демокра-
тичної та соціальної держави, вибраний нею 
курс на європейську інтеграцію зумовлю-
ють необхідність суттєво підвищити дієвість 
системи державного управління та її підсис-
теми – державної служби. 

Державна служба належить до складної 
соціальної системи і є державним правовим 
і соціальним інститутом, який здійснює в 
рамках своєї компетенції реалізацію цілей 
та функцій органів влади та управління 
шляхом професійного виконання службов-
цями своїх посадових обов’язків і повнова-
жень, що забезпечують взаємодію держави 
і громадян у реалізації їх інтересів, прав і 
обов’язків.

Актуальність теми дослідження. На сьо-
годнішній день, як ніколи, актуальна тема 
ефективної організації державної служби в 
Україні. Адже саме належне проходження 
державної служби є основою для функціо-
нування державних органів, незалежно від 
напрямку їх роботи та функцій покладених на 

ці органи. В свою чергу на державні органи 
покладається найвідповідальніше завдання 
сьогодення нашої держави – забезпечення 
державно-політичної стабільності України. 
Тому проблема реформування державної 
служби є загальнодержавною і її вирішення 
буде служитиме як внутрішнім інтересам сус-
пільства і держави, забезпечуючи нову якість 
державного управління, так і зовнішньополі-
тичним цілям української нації, спрямованим 
на інтеграцію з Європейським Союзом.

Стан дослідження. Науково-практична 
дискусія щодо запровадження нових підходів 
до визначення принципів, правових та орга-
нізаційних основ державної служби в Україні 
триває практично від самих основ заснування 
інституту державної служби в незалежній 
Україні. Окремі аспекти стратегій реформу-
вання державної служби, тенденцій її модерні-
зації, засади сучасної кадрової політики щодо 
проходження державної служби висвітлені 
в працях Т. Е. Василевської, Н. Т. Гончарук, 
С. Д. Дубенко, В. М. Олуйка, Т. І. Пахомової, 
С. М. Сєрьогіна та ін..
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Мета та завдання дослідження. Визна-
чити проблематику інституту державної 
служби для стабільного функціонування пра-
вової держави; проаналізувати сучасне зако-
нодавство в сфері державної служби; дослі-
дити напрямки вдосконалення проходження 
державної служби в Україні.

Виклад основного матеріалу. Державна 
служба в Україні визнається одним з важли-
вих інститутів у справі формування і розви-
тку державності, від якого залежить функці-
онування всієї суспільно-політичної системи, 
вирішення різноманітних завдань і функцій 
сучасної держави. Державна служба є осно-
вою сучасного державного будівництва, здій-
снює свій вплив на всі найважливіші консти-
туційно-правові формування. 

Негативні фактори і тенденції у системі 
державної служби спричиняють низку про-
блем: недостатній професійний рівень держав-
них службовців та їх професійної підготовки 
у відповідності до сучасних потреб держав-
ного управління, низький престиж державної 
служби та невідповідність статусу державного 
службовця рівню покладеної на нього відпові-
дальності, суб’єктивізм у відборі, просуванні 
та матеріальному стимулюванні державних 
службовців, низьку ефективність механізмів 
запобігання корупції, а також недостатню про-
зорість у діяльності органів державної влади та 
контроль з боку суспільства. У вирішенні цих 
проблем зацікавлені суспільство, керівництво 
держави, а також самі державні службовці.

Невід’ємною складовою державної служби 
як правового інституту є службова кар’єра, 
яка не тільки характеризує її як особливий вид 
діяльності але й, власне, забезпечує її дина-
мічну та мотиваційну сутність.

Одним із негативних явищ, що впливають 
на якість державної служби, репутацію дер-
жавних службовців та ставлення до них грома-
дян, а самих державних службовців – до дору-
ченої справи, є корупція, яка створює серйозні 
перепони в розвитку демократичних перетво-
рень, у становленні держави як соціальної, 
правової. У механізмі боротьби з корупцією в 
державних органах, органах місцевого само-
врядування та правоохоронній сферах необ-
хідно вирішити значну кількість проблем.

Ще одним надважливим питанням на 
шляху вдосконалення інституту державної 
служби України є врегулювання конфлікту 
інтересів та запобігання корупції. Саме кон-
флікт приватних інтересів державного служ-

бовця з його професійними призводить до 
виникнення такого негативного явища як 
корупція. Проблема й у тому, що до корупцій-
них стосунків втягнуто більшість громадян 
України, які вважають її виправданою у разі 
вирішення важливої справи.

В умовах соціально-економічної еволюції 
нашого суспільства передбачається визна-
чення нових пріоритетів і критеріїв якості 
державної діяльності, напрямів її розвитку і 
правового регулювання. Є потреба не тільки 
у створенні законодавчої бази, механізму роз-
витку і функціонування державної служби на 
різних рівнях управління, але й подолання 
існуючих стереотипів сприйняття самої дер-
жавної служби, діяльності державних служ-
бовців.

Все це пояснює цілком зрозумілий інтерес 
до проблематики організаційно-правових 
основ функціонування і подальшого розвитку 
державної служби [1, c. 16].

Конституція України (ст. 38) закріплює за 
громадянами України рівні права у доступі 
до державної служби незалежно від її виду та 
сфери її здійснення. І хоча Конституція вклю-
чає ряд правових приписів, які тією чи іншою 
мірою стосуються державного апарату, а, від-
так, і державної служби, створюючи підґрунтя 
для подальшого удосконалення правового 
регулювання у цій сфері, однак подальший 
розвиток суспільства та демократичні пере-
творення в Українській державі зумовлюють 
необхідність якісного оновлення законодав-
ства про державну службу [2].

Так, вдосконалення правових засад функ-
ціонування державної служби потребує більш 
чіткого законодавчого визначення основ дер-
жавної служби, її місця в системі державного 
управління, кола осіб, які належать до дер-
жавних службовців, критеріїв віднесення їх 
до відповідних категорій посад та механізмів 
порівняння певних посад виходячи зі змісту 
роботи, її впливу на прийняття кінцевого 
рішення, рівня посадової відповідальності, 
порядку та умов переведення державних 
службовців з одного державного органу до 
іншого, а також посилення соціальних гаран-
тій державних службовців, у тому числі в разі 
звільнення з посади з не залежних від них 
причин, що висвітлено в новому Законі Укра-
їни «Про державну службу» від 10.12.2015.

Подальший розвиток державної служби 
відбувається одночасно з проведенням право-
вої реформи. Державна служба нерозривно 
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пов’язана з процесом формування української 
державності й розвитку повноцінного гро-
мадянського суспільства; багато в чому вона 
сприяє визначенню векторів розвитку держав-
ності та громадянського суспільства.

Державна служба як системний правовий 
інститут містить правові норми різних галузей 
права. З розвитком законодавства, що регу-
лює державно-службові відносини, ймовірно, 
будуть прийматися нормативні акти виключно 
державно-службового характеру.

Важливість державної служби для функ-
ціонування правової держави можна просте-
жити через її завдання та функції. Одним із 
завдань державної служби є досягнення стій-
кості засад і цілісності держави. Державний 
апарат має поряд з виконанням вимог Кон-
ституції та законів України виконувати поста-
нови органів державного управління. У цьому 
полягає основний обов’язок держслужби, 
який забезпечує управління державою.

Ще одним вагомим завданням державної 
служби є забезпечення ефективності діяль-
ності державних органів на основі постійного 
вдосконалення функціонування апарату, впро-
вадження нових досягнень науки, прогресив-
них методів вирішення управлінських завдань.

До завдань державної служби можна 
віднести також подальшу демократизацію 
шляхів формування та діяльності апарату, 
викорінення бюрократизму, протекціонізму, 
корупції, створення соціальних, правових та 
інших умов, необхідних для успішної роботи 
чиновників.

Функції, притаманні державній службі як 
суспільному інституту, відображають її роль 
і призначення в суспільстві. Вона має забез-
печити ефективне функціонування усіх трьох 
гілок влади, з її допомогою можуть бути реалі-
зовані інтереси, права і свободи громадян.

Системно-інтегративний аспект інституту 
державної служби полягає в тому, що організа-
ція і функціонування державної служби регу-
люється нормами багатьох галузей права (кон-
ституційного, адміністративного, трудового, 
кримінального тощо); системно-елементний 
аспект інституту державної служби полягає в 
тому, що він складається з певних під інсти-
тутів. Їх розвиток має відбуватися синхронно.

У період становлення демократичної, пра-
вової держави, реформування законодавства 
про державну службу, особливого юридич-

ного значення набуває її правова регламен-
тація. Значний вплив на визначення правової 
природи правовідносин державної служби 
здійснюють норми адміністративного права, 
оскільки державні службовці є суб’єктами 
управлінських правовідносин, а державна 
служба розглядається як один із інститутів 
цієї галузі права й об’єктом адміністративної 
реформи [3, c. 74].

Удосконалення правового статусу дер-
жавних службовців має супроводжуватися 
створенням і запровадженням механізмів їх 
правової захищеності. Захист прав та інтер-
есів державних службовців сприятиме досяг-
ненню стабільності статусу державного служ-
бовця й запровадження механізмів контролю 
політичної нейтральності державної служби. 
Доцільно, поряд з цим, вивчити практику роз-
винутих країн світу щодо використання інсти-
тутів захисту прав, соціально-економічних і 
професійних інтересів державних службовців 
через законодавче оформлення можливості їх 
об’єднання у професійні спілки. Також необ-
хідно передбачити посилення впливу трудових 
колективів органів влади на процеси просу-
вання по службі, присвоєння чергових рангів, 
атестації державних службовців тощо, тим 
самим зробити механізм службової кар’єри 
об’єктивним, прозорим, відкритим і гласним.

Висновок. Діюча система державної 
служби в Україні має певні проблеми, які 
потребують дальшого вирішення, в тому 
числі шляхом адаптації цього інституту до 
стандартів ЄС. Зокрема, це стосується: сумі-
щення політичних і адміністративних повно-
важень у межах однієї посади; підвищення 
ефективності системи управління державною 
службою; проходження державної служби в 
державних органах, діяльність яких регламен-
тується спеціальним законодавством; функцій 
державних службовців щодо їх участі у роз-
робленні та забезпеченні реалізації державної 
політики; впровадження єдиної системи оці-
нювання та стимулювання роботи державних 
службовців; удосконалення системи оплати 
праці державних службовців; питання щодо 
порядку надання державних послуг та нор-
мативного врегулювання вимог професійної 
етики державних службовців; системи добору, 
призначення на посади, просування по службі, 
ротації державних службовців та їх професій-
ного навчання.
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ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ СМЕРТНОЇ КАРИ

У статті досліджено та розкрито сутність смертної кари, історичні етапи створення та причини виникнен-
ня. Наведено приклади з історії тих країн, які застосовують смертну кару. Розкрито проблеми та дискусійні 
питання «за і проти» смертної кари в Україні та історія розвитку покарання даного виду. 

Ключові слова: смертна кара, покарання, злочин, злочинець, Кримінальний кодекс України.

В статье исследовано и раскрыто сущность смертной казни, исторические этапы создания и причины 
возникновения. Приведены примеры из истории тех стран, которые применяют смертную казнь. Раскрыты 
проблемы и дискуссионные вопросы «за и против» смертной казни в Украине и история развития наказа-
ния данного вида.

Ключевые слова: смертная казнь, наказание, преступление, преступник, Уголовный кодекс Украины.

In the article has been explored and revealed the essence of the death penalty, the historical stages of creation 
and causes. Has been given examples from history of those countries that apply the death penalty. Has been 
uncovered the problems and discussion questions "for and against" the death penalty in Ukraine and the history 
of punishment of this kind.

Key words: death penalty, punishment, crime, criminal, Criminal Code of Ukraine.

Актуальність даної статті полягає у роз-
критті історичного аспекту смертної кари, що 
наведенний на прикладі країн світового зна-
чення, які застосовували даний вид покарання, 
розгляді основних проблем та вирішення на 
даному етапі питання застосування смертної 
кари на міжнародному рівні. 

Постановка проблеми. Смертна кара 
почала існувати ще з років античності, і до 
сьогодні відома більшості країнам світу. Зрос-
тання кількості злочинів дало змогу розви-
вати смертну кару не залежно від епохи. На 
сьогодні смертна кара в більшості країн ска-
сована, проте після зростання злочинності 
в Україні та інших державах, знову обгово-
рюють питання про введення такого виду 
покарання. Наша країна займає 11-те місце у 
світовій класифікації щодо кількості тяжких 
злочинів на 100 тис. осіб. Тому ця проблема є 
центральною для суспільства всього світу [1].

Основною метою статті є аналіз історич-
ної і юридичної інформації стосовно смертної 
кари. Тема смертної кари досить поширена і, 
перш за все, важлива для вивчення. Чимало 

науковців та практиків-юристів бажають 
дослідити важливість введення даних термі-
нів покарання в юридичне законодавство. На 
даний час багато публікацій у періодичних 
виданнях та Інтернет-ресурсах. Саме вони 
пропонують інформацію, що спрямована на 
обговорення життєво важливих тем для сус-
пільства. Науковці, що досліджували цю тему 
є: О.Ф. Шишов, Б.Й. Тищик, О.А. Гавриленко, 
С.К. Бостан, В.С. Макарчук та ін.

Виклад основного матеріалу. Серед люд-
ства вже довгі роки йдуть суперечки з приводу 
того, чи має право на існування такий вид пока-
рання, як смертна кара. Як відомо, смертна 
кара є найсуворішою мірою покарання; страта 
злочинця, засудженого на смерть за вчинення 
особливо тяжких злочинів. З’явилася смертна 
кара з моменту, коли держава взяла на себе 
функцію виконання покарання за вчинені зло-
чини. В суспільстві на певних стадіях розви-
тку застосовували смертну кару до криміналь-
них і політичних злочинців. 

Так наприклад, вид покарання у Вавілоні 
за часів Хаммурапі завжди залежав від соці-
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ального становища позивача та відповідача: 
жертвами закону ставали найменш захищені 
верстви населення, які не могли відкупитися. 
Поширення смертної кари в стародавньому 
світі зумовлене кількома причинами. З-поміж 
них передовсім слід назвати сакральне під-
ґрунтя ранніх правових систем. Злочинець у 
багатьох випадках вважався не лише поруш-
ником загальнолюдських норм моралі, а й 
єретиком, який свідомо чинив злодіяння всу-
переч волі богів, і тим самим міг викликати 
божественний гнів у відповідь. Наприклад, 
в античних Афінах безумовній страті підля-
гали убивці іноземних послів не тому, що це 
могло призвести (і реально призводило) до 
погіршення відносин з іншими полісами, а й 
тому, що посли перебували під захистом богів. 
Також в античному світі суворо каралися зло-
чини, які полягали у викраденні, знищенні чи 
пошкодженні присвячених богам предметів 
(ієросілія). За такий злочин зазвичай виноси-
лася смертна кара [2, с. 62]. Пояснення слід 
шукати у тому, що прояви гніву божеств пер-
соніфікувалися забобонними людьми, пере-
дусім, у явищах природи (землетрус, потоп, 
цунамі, епідемія та інше), відтак злочинний 
гріх одного відступника падав на голови усієї 
громади. В інтересах суспільства було випе-
редити цей справедливий божественний гнів і 
видати голову відступника в жертву.

 Другою важливою обставиною був від-
носно вузький набір покарань, реально можли-
вих для застосування. У наш час здебільшого 
кримінальні злочини караються ув’язненням 
чи позбавленням волі. В стародавньому світі 
такі покарання не були поширеними. Позбав-
лення волі не зафіксоване в праві жодної зі 
східних деспотій. 

 Ще однією обставиною було наївне пере-
конання законодавця, що засобами правового 
терору можна якщо не викорінити, то суттєво 
стримувати злочинність. Хрестоматійний 
приклад – закони Дракона, прийняті в Афінах 
621 р. до н.е. Як відомо, смертна кара вводи-
лася навіть за крадіжку зерна чи овочів. Така 
жорстокість, пояснювалася тим, що іншого 
покарання ніж смерть будь- який злочин не 
заслуговує, а більшого – він придумати не 
зміг. З метою запобігання народним завору-
шенням кримінальне законодавство Дракона 
було пом’якшене Солоном уже 594 р. до н. е. 
[3, с. 193]. 

 У Римі в період імперії простолюд страчу-
вали, кидаючи на розтерзання звірам, або спа-

лювали, «благородним» – відрубували голови 
[4, с. 229]. 

 Сакральні моменти в праві античного 
світу ставали юридичним обґрунтуванням 
неминучості застосування саме смертної 
кари, а не альтернативного покарання, навіть 
якщо йшлося про пересічне кримінальне 
діяння без зовнішніх ознак святотатства. Так, 
Закони XII таблиць найтяжчими злочинами, 
що каралися смертною карою, вважали зраду 
держави, знищення чужого врожаю, підпал 
будинку чи поля, злісні наклепи. За нічну 
крадіжку злодія можна було вбити на місці, 
за денну – він потрапляв у рабство до потер-
пілого. Вищі магістрати самі вирішували, що 
є злочином або таким не виступає. Тілесні 
покарання (крім смертної кари) не застосо-
вувалися. Вільний за злочин міг відкупитися, 
раб відповідав життям. Крім того, для страти 
вільного громадянина вимагалося рішення 
центуріатних коміцій. За засудженими віль-
ними зберігалося право апеляції до народних 
зборів [5, c. 178].

 Застосування смертної кари в античному 
суспільстві диктувалося внутрішніми потре-
бами цього суспільства. Розвиток цивілізації 
та зменшення загрози зовнішньої небезпеки 
у відносно розвинутих рабовласницьких дер-
жавах призводили до звуження сфери застосу-
вання смертної кари, особливо якщо йшлося 
про можливість застосування цієї міри до 
повноправних громадян. Спостерігаємо появу 
альтернативних покарань, ускладнення проце-
дури винесення вироку, можливість апеляції 
та помилування тощо. Смертна кара стає ква-
ліфікованою у тому розумінні, що виконання 
вироку має на меті завдати якомога більших 
страждань реальному чи уявному злочинцеві, 
засудженому до смерті.

Історично існування смертної кари на 
теринах сучасної України було запроваджено 
ще з Київської Русі. Багато вчених мають різні 
точки зору чому виник даний вид покарання. 
Його виникнення відображає продовження 
звичаю кровної помсти, а інші – як вагом 
вплив візантійців. Як відомо євископи Візантії 
намагалися залучити Київську Русь до кано-
нів Кормчої книги, де прописано про необхід-
ність страти осіб, що вчинили розбійні напади 
[6, c. 85-86]. Як відомо смертної кари як виду 
покарання в законодавчих актах Київської 
Русі не було, проте це не означає відсутність 
її реального застосування. Слід зазначити, що 
окремі дослідники стверджують, що нібито не 
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тільки законодавству, але й епосу Київській 
Русі смертна кара не була відома [7, c. 132-
134, 146].

Перша найдавніша згадка «страти», 
як такого поняття загалом, датується 996 
роком. У зв’язку з чим більшість дослідників 
пов’язують це з християнізацією країни Воло-
димиром Великим. Церква, як носій християн-
ської віри, намагалася викоренити кровну пом-
сту як пережиток язичництва, отже, для цього 
їй потрібен був еквівалент-страта. Проте не 
можна стверджувати, що це їй вдалося одразу, 
адже навіть у 996 році смертна кара застосо-
вувалася тільки за грабіж на торгових шляхах. 
В Уставі Ярослава Мудрого 1016 року кровна 
помста взагалі була санкціонована у систему 
звичаєвого права, як спроба примирити старі 
звичаї з ранньофеодальним ладом. Кровна 
помста була заборонена тільки під час прав-
ління синів Ярослава Мудрого, у тому числі 
Всеволода Ярославича(батька Володимира 
Мономаха). Остаточне законодавче закрі-
плення страти як покарання за злочини від-
булося вже за часів існування Московського 
князівства у 1397 році у Двінській грамоті, яка 
повністю замінила застарілу «Руську Правду» 
Ярослава Мудрого [8, с. 137-144].

За часів Війська Запорізького правові 
інститути ґрунтувалися на Литовських ста-
тутах, що передбачали розгалужену систему 
покарань. Страта за часів Гетьманщини була 
досить розповсюдженим явищем. Треба зазна-
чити, що запорожці добре натренувалися у 
способах позбавлення життя. Найстрашніше 
для козака було закопування у землю жив-
цем, до чого засуджували вбивць побрати-
мів. Вбивцю ховали у труні разом із жерт-
вою. Проте найрозповсюдженою стратою 
було забивання киями біля ганебного стовпа. 
Найганебнішим покаранням для засудженого 
була страта через шибеницю: і козаки, і турків 
вважали, що після такої смерті душа не може 
потрапити у рай. Єдиним порятунком для при-
реченого могла стати дівчина, яка би побажала 
одружитися з ним [9]. 

На початку ХХ ст. смертна кара засто-
совувалася в Російській імперії як знаряддя 
боротьби з опозицією влади. За Радянський 
Союз було введено її за державні та деякі інші 
злочини. Кримінальне законодавство Союзу і 
союзних республік 1958 р. не внесли смертну 
кару до системи покарання, але виокремили 
статтею «як виняткову міру покарання». Було 
визначено перелік злочинів, за вчинення яких 

присуджували смертну кару. Серед зазначених 
були: зрада батьківщині, шпигунство, дивер-
сія, терористичний акт, бандитизм, умисне 
вбивство за обтяжуючих обставин. Окремо 
було зазначено, що не застосовувався даний 
вид покарання до осіб, які не досягли повно-
ліття, тобто 18 р., до вагітних жінок на момент 
вчинення злочину, винесення або виконання 
вироку. Саме ці положення заклали в кримі-
нальних кодексах усіх союзних республік, 
зокрема в Кримінальному кодексі УРСР 
1960 р. [10]. 

Зараз у світі 96 країн скасували смертну 
кару щодо всіх злочинів, а саме: 9 – скасували 
частково, за винятком особливих обставин; 
35 – зберігається, хоча і не використовується, 
принаймі 10 років; 58 – зберігається (серед 
європейських країн – Білорусія) [11] . 

Для прикладу розглянемо країни в яких 
відмінна система покарань та власне як відбу-
валася смертна кара за всі історичні часи. 

Так, у США культура страти була запози-
чена з метрополії, тому що країна почалася 
розвиватися тільки в 13 ст. У старі часи там 
були настільки ж жорстокі закони, як в Англії. 
У Великобританії не було такого величезного 
безправного населення, як негри й індіанці; 
між тим в США негрів вішали, принаймні 
на Півдні (суд Лінча має величезну кількість 
жертв навіть у XX столітті: у 1901 році було 
лінчовано 130 осіб), індіанців часто страчували 
карателі, які здійснювали помсту, втім, за вирі-
зування білого населення. Смертна кара засто-
совувалася в США також з політичних причин 
проти соціалістів, комуністів та анархістів.

У кінці XIX століття був винайдений елек-
тричний стілець, вперше застосований у 1890 
році і незабаром увійшов у загальний ужиток, 
так що в багатьох штатах він витіснив пові-
шення. Газову камеру ввели ще раніше, ніж 
у Німеччині, а саме в 1924 році, але вона не 
отримала такого широкого поширення.

З 1960-х років правозахисники повели 
боротьбу зі смертною карою. У 1972 році суд 
Джорджії, у справі «Фурман проти Джор-
джії», визнав смертну кару болісною, а отже 
таку що суперечить Конституції. Внаслідок 
цього одинадцять років (з 1967 по 1979 рік) у 
всіх штатах нікого не страчували. У 1976 році 
Верховний суд знайшов кару, що є «цілком 
конституційної» (мова про електричний сті-
лець). Вона була повернута в тих 38 штатах, 
де не була скасована раніше, а також на феде-
ральному рівні [12, c. 53]. 
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В даний час закони різних штатів перед-
бачають п’ять способів смертної кари: пові-
шення, розстріл, електричний стілець, газова 
камера, смертельна ін’єкція.

Проте останнім часом (з початку XXI сто-
ліття) переважна більшість страт здійснюється 
шляхом смертельної ін’єкції. Зрідка застосову-
ється також електричний стілець. Інші методи 
не застосовувалися з кінця XX століття. Вони 
збереглися лише в законах невеликого числа 
штатів, причому у всіх цих штатах застосо-
вується і смертельна ін’єкція, а використання 
альтернативних методів у багатьох випадках 
обмежене різними умовами.

 Наступною країною для дослідження істо-
ричного аспекту смертної кари є Німеччина. 
В цій країні традиційно відсікали голову, при 
чому для виконання цього виду покарання 
використовували не сокиру, а меч. Крім цього 
в середньовіччі існували й інші покарання 
(полювання на відьом, страта через спалення 
застосовувалась за фальшивомонетчество і 
підпал та інше). За подружню зраду четвер-
тували. При цьому для жінок, які вчинили 
подружню зраду, а також для матерів, які 
вбили свою дитину, була передбачена осо-
блива вища міра: утоплення.

Існували й інші види смертної кари (коле-
сування, поховання живцем, посадження 
на палі і т. д.). Нерідко перед самою вищою 
мірою застосовувалися тортури та інші пока-
рання [13, с. 68-72]. 

У XX столітті, вже при Гітлері, була вве-
дена страта через повішення (березень 
1933 року) і гільйотину (нім. Fallbeil – початок 
1934 року). Учасники невдалого змови проти 
Гітлера 20 липня 1944 року були повішені не 
на звичайних мотузках, а на тугих струнах, що 
посилювало муки. В армії застосовувався роз-
стріл. Газова камера, саме знаменитий засіб 
масового знищення, застосовувалася в осно-
вному в концентраційних таборах (маються на 
увазі не тільки табори для інших народів, але й 
табори для німців – супротивників існуючого 
режиму). Усіх засуджених до смерті нацист-
ських злочинців у Нюрнберзі повісили, при-
чому Кейтеля, Йодлю і Герінгу було відмов-
лено в заміні повішення розстрілом, чого вони 
домагалися, як військовослужбовці. Наступні 
Нюрнберзькі процеси винесли ще кілька 
смертних вироків, частина з яких були при-
ведені у виконання (також через повішання).

Смертна кара на території ФРН та Захід-
ного Берліна була скасована в 1949 році (хоча 
деякі з нюрнберзьких страт були приведені  
у виконання в 1951 році, це було лише пра-
восуддя США, здійснене на території Німеч-
чини). У НДР смертна кара була скасована 
в 1987 році (до 1966 року вживалася гіль-
йотина, замінена в тому році розстрілом)  
[14, c. 156-187]. 

Щодо України, то смерна кара була в усіх 
епохах. Кримінальний кодекс України, що 
набув чинності 2001 року визначає найвищу 
міру покарання – довічне позбавлення волі за 
вчинення особливо тяжких злочинів [15]. 

Висновки. На нашу думку, суспільство 
сьогодні хоче повернути смертну кару, як 
найсуворіший вид покарання. По-перше, 
одні вважають її ефективним засобом для 
попередження особливо жорстоких злочи-
нів, або справедливою відплатою за вчинене 
насильство чи захист суспільства від зло-
чинців. По-друге, деякі обурені, що мають 
платити податки на «фінансування» вбивць 
і маніяків. По-третє, більшість вважає ста-
родавній принцип Таліона « око за око, зуб 
за зуб» справедливістю, оскільки особа, яка 
умисно позбавила життя іншої, повинна роз-
платитися такою же мірою. 

Однак є й інша сторона – це перешкода 
перебування України в Раді Європи; судова 
помилка порушення ст. 27 Конституції Укра-
їни, що кожна людина має невід’ємне право 
на життя; релігійне переконання «Життя дає 
лише Бог, і лише він може його забрати».

Отже, покарання – смертна кара є склад-
ним, неоднозначним поняттям. Дискусії 
навколо нього далі тривають, оскільки ця тема 
є актуальною завжди. На сьогодні не існує 
універсальних міжнародно-правових норм 
щодо заборони смертної кари. Ми знаємо, 
що це є жахливим видом покарань, тому між-
народна правозахисна організація «Amnesty 
International» закликає всі влади тих країн, 
у яких смертна кара ще й досі існує, вжити 
відповідних заходів щодо безумовного обме-
ження та подальшого скасування цього виду 
покарання, а доки це не відбулося, в подаль-
шому організація пропонує державним влад-
ним структурам відмовитися від здійснення 
смертних вироків відповідно до закликів 
Генеральної Асамблеї Оон про введення мора-
торію на смертну кару в усьому світі [16].
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МОМЕНТ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА НА ЖИТТЯ:  
ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

У статті на основі використання сучасних наукових досягнень у сфері молекулярної й лінгвістико-хви-
льової генетики, ембріології, інтегральної й перинатальної психології, а також ідей філософської антропо-
логії визначено момент виникнення основоположного права людини – права на життя.

Ключові слова: людина, право на життя, біологічні риси, психічні структури, розвиток, розгортання.

В статье на основании использования современных научных достижений в области молекулярной и 
лингвистико-волновой генетики, эмбриологии, интегральной и перинатальной психологии, а также идей 
философской антропологии определен момент возникновения основополагающего права человека – пра-
ва на жизнь.

Ключевые слова: человек, право на жизнь, биологические черты, психические структуры, развитие, 
развертывание.

In the article, on the basis of using of modern scientific achievements in the sphere of molecular and linguis-
tic-wave genetics, embryology, integral and prenatal psychology and ideas of philosophical anthropology, the 
moment of the emergence of the fundamental human right – the right to life – is determined.

Key words: human, the right of life, biological features, mental structures, development, deployment.

Право на життя є найважливішим і най-
ціннішим з-поміж інших особистих немай-
нових прав і свобод людини, первинним 
соціальним і правовим базисом їх існування 
і належної реалізації.  Без дотримання цього 
права всі інші права не мають ніякої цінності 
та значення. Саме тому є дуже важливим чітко 
визначити часовий момент виникнення права 
на життя, адже з цього моменту починає своє 
розгортання і процес взаємодії із навколишнім 
середовищем індивідуальна правова матерія 
кожної особи. 

Отже, метою даного дослідження є точне й 
науково обґрунтоване встановлення моменту 
виникнення права на життя людини, що є 
вкрай актуальним з огляду на надмірну поши-
реність в Україні абортивної практики та від-
сутність усталеної відповіді на це питання у 
наукових колах.

Проблема визначення моменту виник-
нення права на життя людини неодноразово 
досліджувалась у численних підручниках, 
монографіях, наукових статтях різних авторів, 
серед яких – С.Г. Стеценко (автор підручника 
«Медичне право України»), К.О. Черевко, 
Н.М. Борисевич, Ю. Підлісний, П. Гусак та 
інші. Але, незважаючи на досить велику кіль-
кість наукових праць з даного питання, на 
нього, як вже було вище зазначено, досі немає 
чіткої відповіді, насамперед через деяку неви-
значеність та недостатню змістовну комплек-
сність аргументів дослідників.

Для того, щоб чітко встановити часовий 
момент виникнення права на життя людини, 
необхідно передусім з’ясувати, чому людина 
як жива істота взагалі повинна мати право на 
життя, що гарантується на вищому законодав-
чому рівні, на відміну від інших видів живих 
організмів? Відповідь на дане питання є 
наступною: тільки людина як жива істота виду 
homo sapiens здатна жити і розвиватися авто-
номно (але не незалежно) від навколишнього 
природного середовища і біосфери в цілому, 
здатна створювати якісно іншу реальність. 
Тільки людина може самостійно реалізову-
вати безмежний внутрішній творчий потен-
ціал – іншими словами, бути Творцем з вели-
кої літери. А причиною і передумовою цього є 
той факт, що тільки у homo sapiens існує сві-
домість, що здатна повноцінно усвідомлювати 
саму себе та мислити на рівні таких ідеальних 
структурних одиниць, як поняття, тобто пси-
хічні і фізичні структури організму людини 
диференційовані між собою і не є єдиним 
цілим, як, наприклад, у тварин. Така дифе-
ренціація стала можливою внаслідок еволюції 
ідеальної складової живих істот, що набула 
більшої організованості й складності. «З поя-
вою homo sapiens вперше в історії Всесвіту 
між духом і матерією була проведена грань» 
[1, c. 65].

Таким чином, критерієм визначення того, 
чи має право на життя певна жива істота, 
є наявність у неї, по-перше, біологічних 
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рис виду homo sapiens (зовнішній аспект), 
по-друге, високорозвинутих і складних пси-
хічних структур, що мають вищенаведені 
ознаки свідомості (внутрішній аспект). Форма 
існування таких рис і структур не є важливою, 
адже їх сутнісний зміст залишається незмін-
ним. З даних тверджень можна зробити наступ-
ний висновок: моментом виникнення права на 
життя у живої істоти є момент виникнення у 
неї біологічних рис виду homo sapiens і від-
повідної високорозвинутої психічної системи 
у будь-якій зовнішній формі. Отже, якщо ми 
зможемо точно визначити цей момент, то одно-
часно дамо відповідь і на попереднє питання.

Є доречним почати з того, що на сучасному 
етапі розвитку біологічних наук, а конкрет-
ніше – молекулярної генетики, вже абсолютно 
точно встановлений той факт, що вся необ-
хідна для побудови та розвитку людського 
організму генетична інформація є закодова-
ною у послідовностях нуклеотидів хромосом-
ної ДНК. Кожна соматична клітина людини 
включає в себе 46 хромосом і містить повний 
структурний набір даної інформації, яка фак-
тично являє собою згорнуту форму біологіч-
ної структури всього людського організму. 
Таким чином, в момент появи на світ першої 
такої клітини майбутнього організму автома-
тично з’являється й система всіх біологічних 
рис виду homo sapiens у згорнутій формі, яка 
в процесі подальшого розвитку тільки посту-
пово розгортається відповідно до інструкцій 
ДНК. У свою чергу, загальновідомо, що перша 
соматична клітина людського організму вини-
кає в момент зачаття людини – злиття двох 
статевих клітин. Отже, можна постулювати, 
що час виникнення всіх біологічних струк-
тур організму людини співпадає з моментом 
її зачаття. 

Крім того, враховуючи сучасні досягнення 
новітнього наукового напряму в генетиці – 
лінгвістико-хвильової генетики, можна ска-
зати, що система ДНК функціонує не тільки 
на безпосередньо речовому, а й на інформа-
ційно-польовому рівні, і тому містить у собі 
також всю інформацію для побудови ціліс-
ної ментально-енергетичної структури орга-
нізму, яка в згорнутій формі теж з’являється в 
момент зачаття людини. «ДНК може і повинна 
розглядатися як реальний багатосмисловий 
текст-інструкція з управління розвитком орга-
нізму» [2].

Тепер перейдемо до аналізу процесу онто-
генезу психічних структур людини. Викорис-

товуючи наукові положення інтегральної пси-
хології, можна сказати, що всі такі структури 
поділяються на два види: глибинні, або базові, 
й перехідні, або поверхові. Усі глибинні пси-
хічні структури існують у несвідомому стані 
в людському організмі з самого початку його 
розвитку; іншими словами, «індивідуальна 
істота з самого початку містить у собі всі гли-
бинні структури, згорнуті в її власному бутті. 
Розвиток, або еволюція, складається з серії 
ієрархічних трансформацій або послідовних 
розгортань базових структур з фонового (фун-
даментального) несвідомого, починаючи з 
найнижчих і закінчуючи найвищими. Зародок 
вже «володіє» фоновим несвідомим; по суті, 
це всі глибинні структури, існуючі як потен-
ційно готові виникнути у свідомості в якійсь 
точці майбутнього через спогад» [3, c. 24].

«Ми повинні запам’ятати: всі базові струк-
тури в процесі розвитку людини пригаду-
ються, а всі поверхові – вивчаються. Ніхто не 
вчиться якийсь глибинній структурі, вона вже 
існує незалежно від бажань особистості, люди 
просто виявляють або згадують її. Це неспрос-
товний факт вічної філософії, нещодавно 
доведений й науково обґрунтований психоло-
гією. Наприклад, люди не вчаться мати фор-
мально-рефлексивний тип свідомості (базова 
структура), тобто свідомості, яка здатна опе-
рувати самими думками; проте вони вчаться 
вирішувати математичні й логічні задачі (еле-
мент поверхової структури).

 Повторюємо ще раз: навчитись базовій 
структурі неможливо, тому, якщо її немає 
з початку розвитку організму, вона ніколи 
не реалізується. І навпаки, коли ми бачимо 
процес «виникнення» такої структури, це 
обов’язково означає, що вона існувала завжди. 
Саме тому неможливо вивчити тварин читати: 
найвища психічна структура у них функціо-
нує на рівні емоцій, а більш розвинутих – не 
існує» [4, c. 231].

Отже, є науково доведеним, що вже в 
момент свого зачаття організм має усі гли-
бинні психічні структури, притаманні дорос-
лій людині, які в процесі подальшого розви-
тку просто розгортаються. Підтвердженням 
цього є і той факт, що матеріальна й іде-
альна складові будь-якого об’єкта завжди 
тісно взаємопов’язані і виникнення першої 
обов’язково тягне виникнення другої. Тому, 
якщо ми чітко довели, що усі біологічні 
структури людського організму з’являються 
в згорнутій формі в момент його зачаття, то 



58

№ 1 (15) / 2017 р.
♦

відповідно тоді ж виникають і їх ідеальні 
кореляти – психічні структури – і теж у згор-
нутій формі. Пренатальна психологія непрямо 
погоджується з цим твердженням, визначаючи 
термін «пренатальний розвиток» як «доро-
довий, утробний розвиток індивіда, під час 
якого відбувається розгортання успадкова-
ного ним потенціалу (який, відповідно, пере-
бував у «згорнутому» стані – Авт.)» [5, c. 57].

Таким чином, визначивши, що моментом 
виникнення всіх біологічних рис і психічних 
структур людського організму, які далі просто 
змінюють зовнішню форму свого існування, є 
момент його зачаття, можна зробити висновок, 
що саме з цього моменту і виникає в людини 
право на життя. Слід сказати, що з такою дум-
кою погоджується багато науковців. Зокрема, 
за висловом відомого німецького ембріолога 
XX сторіччя Еріха Блехшмідта, «індивідуаль-
ність живої людини зберігається від моменту 
запліднення, протягом усього розвитку і аж до 
смерті, змінюється лише фенотип (зовнішній 
вигляд). Сьогодні це доведено як елементар-
ний принцип біології. Досліджувати, на якій 
стадії розвитку з людської зиготи виникає 
людина, – хибно вже в засновку. Адже людина 
не стає людиною, а є людиною, починаючи 
від моменту запліднення… Бути людиною – 
це не феномен, що випливає з онтогенезу, а 
дійсність, яка є передумовою онтогенезу» 
[6, c. 24-25]. Подібної думки дотримується і 
П. Гусак. Зокрема, у своїй статті «Природне 
право як підстава позитивного права на життя» 
він стверджує: «Сама етимологія та належне 
розуміння поняття «розвиток» вказують на те, 
що воно означає «розгортання», «розкриття» 
вже наявних у задатках (зачатковій формі) 
властивостей. Ніщо не може розвинутися 
у якусь істоту, якщо воно нею перед тим не 
було, якщо воно не мало задатків, тобто спе-
цифічних властивостей даної істоти у зачат-
ковій стадії. Це є одним з фундаментальних 
тверджень філософської антропології.

Сучасна ембріологія говорить нам, що 
життя людини починається з моменту злиття 
статевих клітин. З цього моменту, завдяки 
неповторному генетичному кодові, почина-
ється розвиток нової людини. Таким чином, 
зигота вже є людиною, а отже – особою, хоча 
її специфічно особові здатності та особові 
акти (такі, як мислення, воління, любов, сміх і 
т.д.) проявляться далеко пізніше. Всі подальші 
стадії пренатальної фази онтогенезу людини – 
типово людські. В цьому розвитку не існує 

якогось «порогу гомінізації», до якого ембріон 
ще не був би людиною, а після нього – став 
би» [7].

Схожі за характером вислови робить у 
своїй книзі «Біоетика» й італійський кардинал 
Еліо Сгречча, у 2005-2008 роках – президент 
Папської Академії захисту життя, говорячи, 
що «хоча плід, як і вже народжена дитина, 
зовнішньо залежить від материнської під-
тримки, проте сам імпульс розвитку плоду 
походить від автономної генетичної струк-
тури самого ембріона, а не від материнської 
системи органів. Тому вважати плід частиною 
матері, а не відносно автономною живою сис-
темою, є або помилкою, або антинауковою 
містифікацією» [8, c. 162].

Таким чином, використавши об’єктивні 
наукові аргументи зі сфери молекулярної й 
лінгвістико-хвильової генетики, ембріоло-
гії, інтегральної й пренатальної психоло-
гії, а також ідеї філософської антропології, 
ми довели, що людина має право на життя з 
моменту свого зачаття. З даного твердження 
безпосередньо випливає, що вчинення аборту 
в теорії є недопустимим, адже така дія грубо 
порушує фундаментальне право людини на 
життя, закріплене у ст.27 Конституції Укра-
їни й численних міжнародних докумен-
тах, зокрема, ст.3 Загальної декларації прав 
людини і громадянина, ч.1 ст.2 Конвенції про 
захист прав людини й основоположних сво-
бод, ч.1 ст.6 Міжнародного пакту про грома-
дянські і політичні права, ч.1 ст.6 Конвенції 
про права дитини та в інших. 

Отже, однією з складових курсу держав-
ної політики має стати проведення системи 
взаємопов’язаних заходів з метою якнайшвид-
шого скорочення кількості абортів в Україні. 
Замало тільки ввести заборону на законодав-
чому рівні, адже за відсутністю реальних прак-
тичних кроків це може призвести до таких 
негативних наслідків, як-от: збільшення кіль-
кості нелегальних (по суті – кримінальних) 
абортів в десятки разів та підвищення рівня 
злочинності у сфері торгівлі людськими орга-
нами; створення загрози життю та здоров’ю 
жінок, оскільки існують медичні показання, 
згідно з якими вагітність протипоказана; 
збільшення кількості покинутих дітей, які в 
подальшому залишаться дітьми-сиротами та 
інших. Скорочення кількості абортів має бути 
досягнуто шляхом проведення соціально-еко-
номічних перетворень, спрямованих на покра-
щення життя громадян України, як-от: 
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– дотримання законодавчо встановлених 
державних соціальних стандартів та держав-
них соціальних гарантій, забезпечення умов 
для впровадження здорового способу життя; 

– посилення заходів по підвищенню ролі 
сім’ї в суспільстві та зміцненню сім’ї, заохо-
чення народжуваності, поліпшення плану-
вання сім’ї, вдосконалення системи надання 
кваліфікованої медичної допомоги сім’ям, які 
бажають мати дітей; 

– поліпшення здоров’я населення, насампе-
ред підлітків та молоді, забезпечення доступ-
ності освіти; проведення комплексу виховних, 
інформаційно-пропагандистських та адміні-
стративних заходів щодо запобігання соціаль-
ному сирітству, безпритульності та бездогляд-
ності дітей, а також інформаційно-виховної 
кампанії щодо створення у суспільстві пози-
тивного іміджу багатодітних сімей та підви-
щення ролі батька у вихованні дитини тощо [9].

Дані реформи, за умови їх компетентної 
і належної реалізації, забезпечать не тільки 
скорочення кількості абортів в Україні й від-
повідно – право людини на життя з моменту 
зачаття, а й повноцінний характер й гідний 
рівень самого людського життя, що є дуже і 
дуже важливим. Адже не можна не погодитися 
з висловом відомого чилійського філософа 
Даріо Саласа Соммера: «Через свою етичну 
підоснову тема аборту справляє сильне вра-
ження, а деякі лицемірно використовують її як 
димову завісу, щоб приховати від суспільства 
інші непрямі форми позбавлення людей життя, 
більш приховані, повільні й хитромудрі, 
спрямовані на дітей, дорослих і цілі країни.

Чому з тим же завзяттям противники 
аборту не захищають сім’ї, які повільно 
вмирають через брак продуктів харчування, 

нестачу кваліфікованої медичної допомоги 
і приховане поневолення через необхідність 
сплати певних податків і фінансових боргів? 
Чому ніхто не засуджує залишення стариків 
напризволяще, забруднення продуктів харчу-
вання та повітря?

Чому не намагаються зменшити бюрокра-
тичний апарат і за рахунок цього поліпшити 
систему освіти для найбідніших, спрямувати 
сили на запобігання абортів, зниження зло-
чинності та наркозалежності?

Неможливо описати всі витончені способи, 
за допомогою яких в рамках закону зазіхають 
на людське життя» [10, c. 290-291].

Але слід зазначити, що з огляду на сучасну 
складну економічну й політичну ситуацію в 
державі, уряд не має можливостей повноцінно 
здійснювати необхідні заходи. Тому автор про-
понує на деякий час зосередитись на прове-
денні агітаційно-пропагандистської кампанії за 
допомогою засобів масової інформації з метою 
вплинути непрямим шляхом на свідомість насе-
лення, більшість якого, за умови належної реалі-
зації даної кампанії, абсолютно «добровільно» 
відмовиться від проведення абортів, за винят-
ком окремих випадків, коли воно є необхід-
ним. Для досягнення цієї мети, зокрема, можна 
застосувати 44 надійні і перевірені часом при-
йоми пропаганди, наведені в книзі «Епоха про-
паганди: механізми переконання, повсякденне 
використання та зловживання» американських 
психологів Ентоні Пратканіса та Еліота Арон-
сона. Однак це обов’язково має стати лише 
першим кроком на шляху скорочення кількості 
абортів, покращення демографічної ситуації в 
країні, підвищення рівня моральної та право-
вої свідомості населення і посилення гаран-
тій забезпечення людині права на гідне життя.
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ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
У ЗВ’ЯЗКУ З ДІЙОВИМ КАЯТТЯМ В УКРАЇНІ ТА ПОСТРАДЯНСЬКИХ 

КРАЇНАХ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

У статті проводиться аналіз зарубіжного досвіду застосування кримінально-правових норм про звіль-
нення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям. Виділено основні підходи зарубіжного 
законодавця щодо кримінально-правового значення дійового каяття особи, яка вчинила злочин. Акценто-
вано на перспективних напрямках подальших компаративних досліджень у цій сфері.

Ключові слова: кримінальна відповідальність, дійове каяття, відшкодування завданих збитків, усунен-
ня заподіяної шкоди, щире каяття, визнання вини.

В статье анализируется зарубежный опыт применения уголовно-правовых норм об освобождении от 
уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Выделены основные подходы зарубежного 
законодателя в оценке значения деятельного раскаяния лица, совершившего преступление. Акцентирова-
но на перспективных направлениях дальнейших компаративных исследований в этом направлении.

Ключевые слова: уголовная ответственность, деятельное раскаяние, возмещение причиненного 
ущерба, устранение причиненного вреда, чистосердечное раскаяние, признание вины.

The article gives analyses of foreign experience in the use of criminal-legal norms on release from criminal 
liability in connection with effective repentance.  It deals with the release from criminal liability as the variety of the 
positive postcrime behavior of the subject of active contrition. It considers the problem of regulating the institution 
of effective repentance in the penal codes of states formed after the deintegration of the USSR. 

Key words: criminal liability, effective repentance, compensation caused damages, the elimination caused of 
the damage, sincere repentance, an admission of guilt.

Постановка проблеми. Дійове каяття є 
самостійним комплексним міжгалузевим пра-
вовим інститутом, що охоплює норми Загаль-
ної та Особливої частини кримінального 
закону, а також норми кримінально-проце-
суального законодавства, які регламентують 
процедуру застосування цього інституту.

На сучасному етапі розвитку криміналь-
ного законодавства України прослідковується 
тенденція до подальшого розвитку та удоско-
налення інституту дійового каяття з врахуван-
ням реалій сьогодення та теоретичних напра-
цювань. Свідченням цього є зміни, внесені до 
кримінального законодавства України з метою 
збільшення ефективності застосування норм 
про дійове каяття. Так, норма про звільнення 
від кримінальної відповідальності у зв’язку 
з дійовим каяттям, закріплена у ст. 45 Кри-
мінального кодексу України, отримала більш 
широку сферу застосування, розповсюджую-
чись не лише на злочини невеликої тяжкості, 
але й необережні злочини середньої тяжкості. 

Враховуючи, що наразі Кримінальний 
кодекс України передбачає кількасот злочинів 
невеликої та середньої тяжкості, вказана під-
става з формальної точки зору передбачена у 
кримінальному законі, як така, що розрахована 

на широке застосування. Проте слід зазначити, 
що на практиці кількість випадків звільнення 
від кримінальної відповідальності у зв’язку з 
дійовим каяттям щорічно зменшується. Так, 
за даними судової статистики, у 2008 р. у 
зв’язку з дійовим каяттям звільнено від кри-
мінальної відповідальності 3,4 тис. осіб, у 
2010 р. – 3,5 тис. осіб, у 2014 р. – 1,7 тис. осіб, 
у 2015 р. – 1,3 тис. осіб. У середньому цій 
показник відповідає 7% від загальної кількості 
осіб, щодо яких були закриті кримінальні про-
вадження [1]. Звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям 
набуло значної актуальності як у судовій прак-
тиці, так і у теорії кримінального права.

Стан наукової розробки проблематики. 
Українські науковці вже звертались до ком-
паративного аналізу норм про звільнення від 
кримінальної відповідальності, проте біль-
шість з них розглядає або загальні види звіль-
нення від кримінальної відповідальності 
у зарубіжному кримінальному праві або 
інші види звільнення, не враховуючи дійове 
каяття. Так, М.І. Хавронюк проаналізував 
загальні види звільнення від кримінальної 
відповідальності за кримінальним зако-
нодавством Росії, Білорусі, Латвії, Литви, 
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Молдови, Естонії, Болгарії, Албанії, Польщі, 
Швейцарії, Австрії, Франції, Швеції, Іспанії, 
ФРН, Нідерландів, Фінляндії, Італії тощо 
[20]. Мандриченко Ж.В., досліджуючи про-
блеми звільнення від кримінальної відпові-
дальності у зв’язку із примиренням винного 
з потерпілим, вивчала кримінальне законо-
давство пострадянських держав в цій сфері 
[6, с. 14]. Суттєвий внесок у висвітлення 
проблеми звільнення особи від кримінальної 
відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям 
вніс О.О. Житний, який в своєму дисерта-
ційному дослідженні (2003 р.) проаналізу-
вав законодавство Німеччини, Англії, Фран-
ції, Іспанії, Італії, Голландії, Польщі, США, 
Японії, Китаю, Білорусі, Латвії, Російської 
Федерації та на підставі виокремлених осо-
бливостей, властивих інституту звільнення 
від кримінальної відповідальності показано, 
що за законодавством більшості з указаних 
країн застосування цих норм зумовлене 
позитивною посткримінальною поведінкою 
особи [5].

Мета статті – порівняльно-правове дослі-
дження кримінального законодавства постра-
дянських країн про звільнення від кримі-
нальної відповідальності у зв’язку з дійовим 
каяттям, виявлення тенденцій і закономірнос-
тей розвитку кримінального законодавства в 
цій сфері.

Виклад основного матеріалу. Оскільки 
після розпаду Радянського Союзу кожна рес-
публіка стала самостійно визначати кримі-
нально-правову політику, позитивним резуль-
татом процесу  реформування кримінального 
законодавства колишніх радянських республік 
стало включення до кримінальних кодексів 
більшості республік спеціальної норми про 
звільнення від кримінальної відповідальності 
у зв’язку з дійовим каяттям.

Співдружність Незалежних Держав було 
створено 8 грудня 1991 р. як господарський, 
економічний та політичний союз Білорусі, 
Російської Федерації та України. Пізніше до 
неї приєдналися ще вісім республік колиш-
нього СРСР. 17 лютого 1996 р. Міжпарламент-
ська асамблея держав-учасниць СНД схвалила 
проект Модельного Кримінального кодексу.

Враховуючи всі відмінності, тим не менш, 
кожна держава-учасниця СНД, створюючи 
національне кримінальне законодавство, 
повинна була при цьому забезпечити вирі-
шення наступних спільних задач: 1) привести 
кримінальне законодавство у відповідність 

з сучасною ієрархією соціальних цінностей, 
прийнятих у демократичному суспільстві, 
забезпечити захист прав людини і громадя-
нина; 2) врахувати нові характеристики зло-
чинності; 3) забезпечити сувору диференціа-
цію кримінальної відповідальності шляхом: 
а) посилення відповідальності осіб, що 
вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини; 
б) пом’якшення відповідальності за менш 
небезпечні злочини і для осіб, що виявили 
каяття після вчинення злочину, усунули запо-
діяну шкоду; 4) використати світовий досвід у 
боротьбі зі злочинністю [3, с. 89].

Модельний Кримінальний кодекс не є нор-
мативно-правовим актом у вузькому сенсі. 
Він не має обов’язкової сили, а є лише нау-
ково-аргументованою рекомендацією законо-
давцям держав при розробці власного націо-
нального кримінального законодавства. Отже, 
розглянемо відповідну норму Модельного 
КК щодо звільнення від кримінальної від-
повідальності у зв’язку з дійовим каяттям та 
порівняємо її з відповідними національними 
кримінально-правовими нормами. Інституту 
дійового каяття присвячено ст. 74 Модельного 
КК, що міститься у розділі IV глави 11 «Звіль-
нення від кримінальної відповідальності» 
[7]. Ч. 1 цієї статті встановлює, що особа, яка 
вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, 
може бути звільнена від кримінальної відпові-
дальності, якщо вона після вчинення злочину 
добровільно з’явилася з повинною, сприяла 
розкриттю злочину, відшкодувала збитки або 
іншим чином усунула заподіяну злочином 
шкоду. Відповідно до ч. 2 ст. 74 Модельного 
КК, особа, яка вчинила злочин іншої катего-
рії, за наявності умов, передбачених у ч. 1 цієї 
статті, звільняється від кримінальної відпові-
дальності лише у випадках, спеціально перед-
бачених статтею Особливої частини цього 
Кодексу.

При аналізі кримінального законодавства 
країн-учасниць СНД, необхідно наголосити, 
що нові Кримінальні кодекси мають Російська 
Федерація, Республіки Білорусь, Казахстан, 
Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан. 
Реформу кримінального законодавства здій-
снила також Грузія, але ця країна з 2009 р. не є 
учасницею СНД.

Норма про звільнення від кримінальної 
відповідальності міститься зазвичай у роз-
ділі «Звільнення від кримінальної відпові-
дальності і покарання» (Російська Федерація 
(далі – РФ), Латвійська Республіка, Грузія) або 
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«Звільнення від кримінальної відповідаль-
ності» (Україна, Молдова). На нашу думку, 
другий підхід слід визнати більш вдалим.

Більш детально проаналізуємо законодав-
ство РФ та Білорусі про звільнення від від-
повідальності у зв’язку з дійовим каяттям, 
оскільки історично воно розвивалось ближче 
до законодавства України, ніж законодавство 
інших країн. Інститут дійового каяття у РФ як 
самостійний комплексних правовий інститут 
був сформований з прийняттям Криміналь-
ного кодексу РФ та в нормах Кримінально-
процесуального кодексу РФ 2001 р. У КК 
РФ 1996 р. вперше з’явилася окрема норма 
Загальної частини – ст. 75 КК «Звільнення 
від кримінальної відповідальності у зв’язку з 
дійовим каяттям», проте в тексті самої статті 
термін «дійове каяття не вживається». В цьому 
деякі вчені вбачають прогалину у російському 
кримінальному праві, яка полягає у супер-
ечності між назвою та змістом відповідної 
статті. Проте відсутність у тексті норми тер-
міну «дійове каяття» вказує лише те, що для 
її правильного розуміння норма повинна ана-
лізуватися саме з врахуванням назви. У цьому 
зв’язку юридичні ознаки, встановлені в ч. 1 
ст. 75 КК РФ, не можуть розумітися та засто-
совуватися у відриві від її назви. Принагідно 
зазначимо, що така ситуація має місце і в  кри-
мінальному законодавстві більшості постра-
дянських країн.

Ч. 1 цієї статті встановлювала, що особа, 
яка вперше вчинила злочин невеликої тяжко-
сті, може бути звільнена від кримінальної від-
повідальності, якщо після вчинення злочину 
вона добровільно з’явилася з повинною, спри-
яла розкриттю злочину, відшкодувала заподі-
яні збитки чи іншим чином усунула заподі-
яну в результаті злочину шкоду. Змінами, що 
були внесені у 2016 р., до перелік вчинених 
злочинів, окрім невеликої тяжкості, був роз-
ширений за рахунок злочинів середньої тяж-
кості. У ч. 2 ст. 75 вказується, що особа, яка 
вчинила злочин іншої категорії, за наявності 
умов, передбачених ч. 1 цієї статті, може бути 
звільнена від кримінальної відповідальності 
лише у випадках, що спеціально передбачені 
відповідними статтями Особливої частини КК 
[18, с. 32]

Слід відмітити, що хоча ч. 2 ст. 75 КК РФ 
містить відсильну норму, підстави звільнення 
від кримінальної відповідальності, передба-
чені у відповідних статтях Особливої частини 
КК, не є окремим випадками дійового каяття. 

Вони являють собою створені на умовах 
компромісу спеціальні підстави. В юридичній 
літературі зазначається, що при наявності кон-
куренції між підставами звільнення від кримі-
нальної відповідальності, передбаченими ч. 1 
ст. 75 (дійове каяття) та ст. 76 (примирення з 
потерпілим), практика надає перевагу інсти-
туту дійового каяття, елементом якого іноді 
є примирення винної особи з потерпілим. 
Ця позиція опосередковано підтверджується 
російським законодавцем [2, с. 44].

Кримінальний кодекс Республіки Білорусь 
(далі – РБ) 2001 р., суттєво розширив сферу 
застосування інституту дійового каяття, закрі-
пивши його у ст. 88. Крім того, окремим фор-
мам дійового каяття наданий статус обставин, 
що пом’якшують відповідальність (ст. 63 КК). 
Слід зазначити, що звільнення від криміналь-
ної відповідальності у зв’язку з дійовим каят-
тям як норма Загальної частини вперше була 
передбачена на рівні кримінального закону. 
Попередній КК БРСР 1960 р. передбачав таке 
звільнення лише щодо окремих злочинів від-
повідно до норм Особливої частини. Нові 
підходи до законодавчої оцінки інституту 
дійового каяття білоруським законодавцем 
викликали певні труднощі із правозастосу-
ванням. У КК РБ вказівка на поведінку, що 
характеризується дійовим каяттям, міститься 
у 12 кримінально-правових нормах Особли-
вої частини, зазначених у примітках до ст.ст. 
235,287, 289, 291, 295, 328, 358, 401, 431, 432, 
а також у п. 5 примітки до розділу 24.

Розглянемо деякі з них. Так, щодо особи, 
яка приймає участь у легалізації грошей або 
майна, здобутих злочинним шляхом (при-
мітка до ст. 235 КК Республіки Білорусь), 
дійове каяття є добровільною заявою про 
вчинене та сприянням розкриттю злочину. 
При створенні незаконного збройного форму-
вання (примітка до ст. 287 КК) дійове каяття 
полягає у добровільному припиненні участі 
у такому формуванні та складанні зброї.  Для 
учасника заколоту з метою захоплення дер-
жавної влади дійовим каяттям є своєчасна 
та добровільна заява про злочин державним 
органам та активне сприяння у його роз-
критті (примітка до ст. 357 КК). Для свідка, 
потерпілого, експерта або перекладача, що 
вчинили завідомо неправдиве показання, 
дійове каяття полягає у добровільній заяві 
до завершення судового слідства про неправ-
дивість їх показань, висновку або перекладу 
(примітка до ст. 401 КК).
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Вищезазначені положення про дійове 
каяття, що містяться в Особливій частині КК 
Республіки Білорусь, дозволяють зробити 
висновок про те, що основною формою його 
виявлення є добровільна заява про вчинений 
злочин. Лише в окремих випадках воно пред-
ставлено у сукупності з активним сприянням 
розкриттю злочину чи іншими діями (здача 
предметів злочину, звільнення заручників, 
припинення злочинної діяльності тощо).

Кримінальний кодекс Республіки Біло-
русь вирішив проблему, на яку звертали увагу 
російські фахівці, – регламентував звільнення 
від кримінальної відповідальності учасника 
злочинної організації. Так, особа, окрім орга-
нізатора або співучасника,  буде звільнена від 
відповідальності за участь у злочинній орга-
нізації та вчинені нею її складі злочини (за 
виключенням особливо тяжких чи тяжких), 
якщо вона добровільно зробить заяву про існу-
вання цієї злочинної організації і буде сприяти 
її викриттю (ст. 20 КК Республіки Білорусь) 
[13, с. 214]. Такий підхід є подібним до того, 
що закріплений у ч. 5 ст. 258 КК України. 

Ще однією новелою білоруського зако-
нодавця є положення про звільнення особи 
від кримінальної відповідальності не лише у 
зв’язку з тим, що вона добровільно відшкоду-
вала завдані нею збитки, але й вимога влади. 
Так, не підлягає відповідальності особа, яка 
добровільно або на вимогу влади звільнила 
заручника, чи добровільно, у тому числі на 
вимогу влади, здала вогнепальну зброю, боє-
припаси, вибухові речовини, холодну, газову, 
пневматичну чи метальну зброю.

Кримінальний кодекс Республіки Казах-
стан (далі – РК) передбачає дійове каяття як 
обставину, що пом’якшує кримінальну відпо-
відальність та покарання (сприймаючи кон-
цептуальний підхід російського законодавця) 
відповідно до п. «к» ч. 1 ст. 53 КК, водночас 
визнає його підставою звільнення від кримі-
нальної відповідальності (ст. 65 КК). Звертає 
на себе увагу той факт, що норма ст. 65 КК РК 
передбачає фактично два види режиму звіль-
ненні від відповідальності у зв’язку з дійовим 
каяттям – залежно від того, чи було вчинено 
злочин вперше або повторно. Так, відповідно 
до ч. 1 цієї статті, особа, яка вперше вчинила 
злочин невеликої або середньої тяжкості, 
може бути звільнена від кримінальної відпо-
відальності, якщо вона після вчинення зло-
чину добровільно з’явилася з повинною або 
сприяла розкриттю злочину чи іншим чином 

усунула шкоду, що була заподіяна злочином. 
Ч. 2 ст. 65 КК Республіки Казахстан встанов-
лює іншу правову ситуацію, за наявності якої 
особа полягає звільненню від кримінальної 
відповідальності: «Особа, що вчинила злочин, 
за виключенням тяжкого чи особливо тяжкого 
злочину проти особистості, може бути звіль-
нена від кримінальної відповідальності, якщо 
вона активно сприяла попередженню, роз-
криттю чи розслідуванню злочинів, вчинених 
організованою групою (злочинною організа-
цією), викриттю інших співучасників злочи-
нів, вчинених організованою групою (злочин-
ною організацією) [14, с. 98].

Вважаємо, що такий законодавчий досвід є 
позитивним та може бути використаний й дея-
кими іншими пострадянськими країнами.

Кримінальний кодекс Азербайджанської 
Республіки, подібно до кодексів інших країн, 
законодавство яких аналізується, передбачає 
таку загальну підставу застосування дійового 
каяття, як активне сприяння розкриттю зло-
чину (ст. 72 КК) [8, с. 84]. Крім того, у нор-
мах Особливої частини КК передбачено спе-
ціальні підстави звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям: 
ст. 187 «Знищення або пошкодження майна з 
необережності» (за умови вчинення злочину 
вперше, ненастання тяжких наслідків, повного 
усунення заподіяної шкоди); ст. 209 «Ухи-
лення від сплати митних платежів»; ст. 213 
«Ухилення від сплати податків». Принагідно 
зазначимо, що при ухиленні від сплати мит-
них платежів та податків підстави звільнення 
від кримінальної відповідальності не містять 
вказівки на обов’язок винної особи сприяти 
розкриттю злочину. Такий підхід законодавця 
видається нам спірним.

Окремо слід звернутися до ст. 53 Кримі-
нального кодексу Республіки Молдова, що, 
поряд з іншими підставами звільнення від 
кримінальної відповідальності, передбачає й 
дійове каяття [15, с. 93]. У цілому конструкція 
норми ч. 1 ст. 57 «Звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям» 
є подібною до норм кримінальних кодексів 
інших країн – республік колишнього СРСР: 
умовами звільнення особи за вчинення незна-
чного злочину або злочину середньої тяжко-
сті є явка з повинною,  активне сприяння роз-
криттю злочину, усунення заподіяної майнової 
шкоди або компенсація іншим чином завданих 
збитків. Проте, звільнення особи від відпові-
дальності є правом суду, тобто визначається 
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його дискреційними повноваженнями, адже 
молдавський законодавець сформулював від-
повідний припис як «…може бути звільнена 
від кримінальної відповідальності…». Ч. 2 
ст. 57 КК Республіки Молдова містить вка-
зівку на звільнення особи відповідальності за 
умов вчинення злочину іншої категорії, чим 
зазначено у ч. 1, лише в прямо передбачених 
відповідними статтями Особливої частини 
випадках.

Подібна регламентація міститься в кримі-
нальному законодавстві Республіки Вірменія 
[12, с. 99],  Республіки Таджикистан [16, с. 86] 
та інших [17, с. 98].

Специфіка кримінального законодавства 
Республіки Грузія полягає у тому, що особа 
може бути звільнена від кримінальної відпо-
відальності у зв’язку з дійовим каяттям, серед 
інших умов, якщо особа вчинила злочин, мак-
симальне покарання за який не перевищує 
трьох років позбавлення волі (ч. 1 ст. 68 КК) 
[9, с. 35]. Тобто законодавець оперує не кате-
горією тяжкості вчиненого злочину, а зазначає 
конкретну санкцію.

Окремо розглянемо законодавство країн 
Балтії, які після розпаду СРСР не увійшли до 
СНД.

Ст. 58 КК Латвійської Республіки дифе-
ренціює звільнення від кримінальної відпо-
відальності залежно від того, яке злочинне 
діяння вчинюється – злочин (ч. 1) або про-
ступок (ч. 2). При чому в першому випадку 
йдеться про малозначність діяння, а у дру-
гому – про примирення винного з потер-
пілим. Лише ч. 3 зазначеної кримінально-
правової норми присвячена регулюванню 
інституту дійового каяття, похідною метою 
якого є, зокрема, боротьба з організованою 
злочинністю. Так, ч. 3 ст. 58 КК Латвійської 
Республіки закріплює, що «від кримінальної 
відповідальності може бути звільнена особа, 
яка надала суттєву допомогу у розкритті 
вчиненому організованою групою тяжкого 
чи особливо тяжкого злочину, який є більш 
тяжким або більш небезпечним, чим той, 
що вчинила ця особа» [10, с. 96]. Це зако-
нодавче положення не розповсюджується га 
осіб, що притягуються до кримінальної від-
повідальності за вчинення особливо тяжких 
злочинів. Литовський законодавець взагалі 
не передбачає звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв’язку з дійовим каят-
тям [11, с. 150], так само, як й естонський 
[19, с. 72-73] .

Висновки. Таким чином, аналіз кримі-
нально-правових норм, що передбачають 
звільнення від кримінальної відповідальності 
у зв’язку з дійовим каяттям, дає можливість 
зробити наступні висновки щодо загальних 
тенденцій розвитку кримінального права 
колишніх республік СРСР. Дійове каяття як 
самостійний правовий інститут, що включає як 
норми Загальної, так й Особливої частин кри-
мінальних кодексів, повною мірою є власти-
вим лише законодавству країн-учасниць СНД, 
що зумовлюється, перш за все, існуванням у 
минулому єдиного кримінального законодав-
ства СРСР, а також прийняттям Модельного 
кримінального кодексу держав-учасниць СНД. 
Без суттєвого розриву у часі їх законодавство 
поповнилося відповідними нормами, поява 
яких перш за все свідчить про усвідомлення 
законодавцями недоцільності проголошення 
лише репресивної кримінально-правової полі-
тики, готовність до розумного компромісу під 
час здійснення правозастосовної діяльності, 
заохочення позитивної посткримінальної 
поведінки, зокрема щодо усунення наслідків 
злочину, намагання мінімізувати процесуальні 
та матеріальні витрати, пов’язані з розкриттям 
та розслідуванням злочинів тощо. Отже, поява 
у законодавстві  пострадянських країн інсти-
туту дійового каяття, процес його формування 
та становленні зумовлені сучасними тенденці-
ями кримінально-правової політики цих країн.

На сучасному етапі розвитку криміналь-
ного законодавства має місце тенденція щодо 
удосконалення інституту дійового каяття з 
врахування теоретичних здобутків, свідчен-
ням чого є ті зміни та доповнення, що вно-
сяться у відповідні кримінальні кодекси. При 
розробці нових кримінальних кодексів зако-
нодавці загалом використовували рекоменда-
ції, запропоновані Модельним кримінальним 
кодексом держав-учасниць СНД. Порівняль-
ний аналіз структури та змісту норм кри-
мінальних кодексів республік колишнього 
СРСР щодо правових підстав звільнення від 
кримінальної відповідальності у зв’язку з 
дійовим каяттям свідчить про їх принципову 
подібність, хоча, зазвичай, є й відмінності, 
на які впливає регламентація та техніко-юри-
дичні особливості конструювання відповід-
них кримінально-правових норм. Перш за 
все відмінність полягає у визначенні імпера-
тивності відповідної норми в КК України та 
віднесення такого звільнення на розсуд суду 
(РФ, Білорусь). 
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Слід визнати, що вивчення криміналь-
ного законодавства зарубіжних держав, 
зокрема кримінально-правових норм, які 
передбачають звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв’язку з дійовим каят-
тям, дозволяє виявити переваги та недо-
ліки кримінального права України, перш 

за все визначити напрями його подальшого 
вдосконалення. Вважаємо також, що про-
аналізовані нами окремі положення чинного 
законодавства зарубіжних держав являють 
собою науковий і практичний інтерес у 
світлі застосування чинного Кримінального 
кодексу України.
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В статье исследована необходимость привлечения к уголовной ответственности лиц, которые совер-
шили насилие в семье. Делается вывод о совершенствовании современного уголовного законодательства 
в данной сфере преступлений.
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У статті досліджена необхідність притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили на-
сильство в сім’ї. Робиться висновок про вдосконалення сучасного кримінального законодавства у даній 
сфері злочинів.
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In the article the necessity of bringing to criminal justice people who commit family violence has been re-
searched. The conclusion about the improvement of modern criminal law in this area of crimes is made.

Key words: criminal law, family violence, victim of violence.

Постановка проблемы. В современном 
мире проблема семейного насилия, к сожале-
нию, становится всё более актуальной. Такой 
вывод можно сделать исходя из статистиче-
ских данных, указывающих на число постра-
давших от насилия в стенах родного дома. 

К примеру, в июне 2015 года представитель 
Фонда народонаселения ООН в Украине и 
Беларуси Нузхат Эсан сообщила, что согласно 
расчётам Фонда народонаселения ООН в 
Украине от физического насилия страдают  
4 млн женщин, а от сексуального – 1,8 млн. 

Последствия и статистика бытового наси-
лия над женщинами в Украине повергает в шок:

– 30% самоубийств и 60% убийств женщин 
связаны с семейным насилием;

– 35% женщин, госпитализированных с 
телесными травмами, являются жертвами 
регулярных домашних избиений;

– 15-30% женщин во время беременности 
сталкиваются с насилием [1]. 

Кроме того, от насилия страдают и самые 
маленькие члены семьи – дети, чья психика 
является наиболее уязвимой во всей этой 
ситуации. Насилие со стороны родного чело-
века накладывает отпечаток на всю дальней-
шую жизнь ребёнка.

Цель статьи заключается в анализе изме-
нений в законодательстве Украины в области 
криминализации насилия в семье.

Изложение основного материала. Сог-
ласно п. 1 ст. 1 Закона Украины «О предупреж-
дении насилия в семье», насилием в семье 
признаются любые умышленные действия 
физического, сексуального, психологического 
или экономического направления одного члена 
семьи по отношению к другому члену семьи, 
если эти действия нарушают конституционные 
права и свободы члена семьи как человека и 
гражданина и наносят ему моральный ущерб, 
вред его физическому или психическому здо-
ровью. Жертвой насилия может быть исклю-
чительно член этой семьи, который постра-
дал от какого-либо вышеуказанного вида 
насилия со стороны другого члена семьи [2]. 

В Украине на сегодняшний день предусмо-
трена административная ответственность за 
совершение насилия в семье. Она закреплена в 
статье 173-2 Кодекса Украины об администра-
тивных правонарушениях (далее – КУоАП) 
(«Cовершение насилия в семье, невыполне-
ние защитного предписания или непрохожде-
ние коррекционной программы») [3].

Изначально ответственность по данной 
норме предусматривала штраф, обществен-
ные работы, или исправительные работы с 
отчислением 20% заработка в доход государ-
ства, или административный арест. 

25 февраля 2015 года был принят Закон 
Украины «О внесении изменений в Кодекс 
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Украины об административных правонаруше-
ниях относительно урегулирования вопроса 
ответственности за совершение насилия в 
семье» [4], в соответствии с которым было 
исключено из ст. 173-2 КУоАП наказание в 
виде штрафа и исправительных работ. При 
этом сохранялось наказание за насилие в 
семье в виде общественных работ или адми-
нистративного ареста. 

По мнению инициаторов внедрения таких 
изменений, использование предыдущих видов 
наказания, а именно штрафа и исправитель-
ных работ, не является эффективным, так как 
они в большей мере влияют не на самого нару-
шителя, а на семью в целом, ведь штраф опла-
чивается из семейного бюджета, а в случае, 
если нарушитель нигде не работает, и вовсе из 
дохода самой жертвы [5]. 

Однако, учитывая тот факт, что, несмотря 
на ужесточение норм административного зако-
нодательства, совершение насильственных 
действий в семье за последнее время только 
учащается, депутаты Верховной Рады Укра-
ины разработали в 2016 году проект Закона 
«О внесении изменений в некоторые законы 
Украины в связи с ратификацией Конвенции 
Совета Европы о предотвращении насилия в 
отношении женщин и домашнего насилия и 
борьбы с этими явлениями» [6]. 

Данный законопроект предлагает внедрить 
в действующий Уголовный кодекс Украины 
(далее – УК) статью 126-1 («Домашнее наси-
лие»). 

В соответствии с положениями указан-
ной статьи, под домашним насилием сле-
дует понимать умышленное систематическое 
совершение физического, психологического 
или экономического насилия в отношении 
настоящего или бывшего супруга или другого 
лица, с которым виновный находится (нахо-
дился) в семейных или близких отношениях, 
что приводит к физическим или психологи-
ческим страданиям, расстройству здоровья, 
потере трудоспособности, эмоциональной 
зависимости или ухудшению качества жизни 
потерпевшего лица. 

Ответственность по данной норме предус-
матривает применение в отношении виновного 
лица одного из видов следующих наказаний: 

1) общественные работы на срок от ста 
пятидесяти до двухсот сорока часов;

2) арест на срок до шести месяцев;
3) ограничение свободы на срок до пяти 

лет;

4) лишение свободы на тот же срок [7]. 
В ходе рассмотрения Верховной Радой 

Украины законопроекта, была внесена 
поправка в отношении лишения свободы 
лица, совершившего семейное насилие – вме-
сто 5 лет предлагают 2 года такого наказания. 

По результатам голосования, которых уже 
было два, количество депутатов «за» введение 
в действие такого закона увеличивается :

– на первом голосовании : «за» – 164, «про-
тив» – 11, воздержались – 39, не голосовали – 
123;

– на втором голосовании : «за» – 244, «про-
тив» – 0, воздержались – 7, не голосовали – 
87 [6].

Новая статья Уголовного кодекса 126-1 
(«Домашнее насилие») повлечёт за собой ряд 
изменений в отношении и других норм уго-
ловного законодательства. 

Так, в части первой статьи 67 УК («Обстоя-
тельства, которые отягчают наказание») пред-
усмотрено внесение п. 6-1: «совершение пре-
ступления в отношении супруга или бывшего 
супруга или другого лица, с которым виновный 
находится (находился) в семейных или близких 
отношениях». То есть, применение насилия 
в отношении указанных лиц будет выступать 
отягчающим обстоятельством при квалифика-
ции деяния, совершённого виновным лицом.

Статья 76 УК («Обязанности, которые воз-
лагает суд на лицо, освобожденное от отбы-
вания наказания с испытанием») может быть 
дополнена таким положением: «на лиц, осуж-
денных за преступления, связанные с домаш-
ним насилием, суд может возложить другие 
обязанности и запреты, предусмотренные ста-
тьей 91-1 настоящего Кодекса». 

В свою очередь, статья 91-1 будет предус-
матривать меры ограничения, применяемые 
к лицам, совершившим домашнее насилие. 
Указанную статью планируется разметить 
в Разделе ХІІІ1 («Ограничительные меры») 
со следующим содержанием : «В интересах 
потерпевшего от преступления, связанного с 
домашним насилием, наряду с назначением 
наказания, не связанного с лишением сво-
боды, или с освобождением из оснований, 
предусмотренных настоящим Кодексом, от 
уголовной ответственности или наказания, 
суд может применить к лицу, совершившему 
бытовое насилие, один или несколько ограни-
чительных мер, согласно которого (которых) 
на осужденного могут быть возложены следу-
ющие обязанности:
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1) запрет находиться в месте совместного 
проживания с лицом, которое пострадало от 
домашнего насилия;

2) ограничение общения с ребенком в слу-
чае, когда домашнее насилие совершено в 
отношении ребенка или в его присутствии;

3) запрет приближаться на определенное 
расстояние к месту, где лицо, которое постра-
дало от домашнего насилия, может постоянно 
или временно проживать, временно или систе-
матически находиться в связи с работой, обу-
чением, лечением или по другим причинам;

4) запрет переписки, телефонных перего-
воров с лицом, которое пострадало от домаш-
него насилия, других контактов через средства 
связи или электронных коммуникаций лично 
или через третьих лиц;

5) направление для прохождения про-
граммы для обидчиков или пробационной 
программы».

Данные меры возможно будет применять к 
лицу, которое на момент совершения домаш-
него насилия достигло 18-летнего возраста.

Минимальный срок их применения будет 
равен 1 месяцу, а максимальный – 3 месяцам, 
но при необходимости они будут продлены 
судом на срок не более 12 месяцев.

Полномочия по контролю за поведением 
осуждённых, к которым применены ограничи-
тельные меры, будут принадлежать уголовно-
исполнительной инспекции по месту житель-
ства осуждённого, а в случае совершения 
преступления военнослужащим – командиру 
воинской части.

Ст. 152 УК («Изнасилование») также пре-
терпит некие изменения: «2. Изнасилование, 
содеянное … в отношении супруга или быв-
шего супруга или другого лица, с которым 
виновный находится (находился) в семейных 
или близких отношениях ... – наказывается 
лишением свободы на срок от пяти до десяти 
лет». 

Если такие действия повлекут тяжкие 
последствия, то виновное лицо будет наказы-
ваться лишением свободы на срок от десяти 

до пятнадцати лет в соответствии с п. 5  
ст. 152 УК.

Ст. 153 УК («Насильственное удовлетво-
рение половой страсти неприродным спо-
собом»), кроме получения нового назва-
ния – «Сексуальное насилие» также будет 
расширена: 

«2. Сексуальное насилие … в отношении 
супруга или бывшего супруга или другого 
лица, с которым виновный находится (нахо-
дился) в семейных или близких отношениях 
…» – наказывается лишением свободы на 
срок от трёх до семи лет». 

Те же действия, предусмотренные ст. 
153 УК, в случае, если они повлекли тяжкие 
последствия, – наказываются лишением сво-
боды на срок от десяти до пятнадцати лет.

Появится ещё одна новая статья под номе-
ром 390-1 («Неисполнение ограничитель-
ных мер, ограничительных предписаний или 
непрохождение программы для обидчиков»): 
«Умышленное неисполнение ограничитель-
ных мер, предусмотренных статьей 91-1 
настоящего Кодекса, или умышленное неис-
полнение ограничительных предписаний, 
или умышленное уклонение от прохождения 
программы для обидчиков лицом, в отноше-
нии которого такие меры применены судом, – 
наказываются арестом на срок до шести меся-
цев или ограничением свободы на срок до 
двух лет» [8].

Вывод. Полагаем, что Проект Закона от 
12 июля 2016 года «О внесение изменений в 
некоторые законы Украины в связи с ратифи-
кацией Конвенции Совета Европы о предот-
вращении насилия в отношении женщин и 
домашнего насилия и борьбы с этими явле-
ниями», должен быть введён в действие как 
можно быстрее, так как это поможет снизить 
уровень семейного насилия в стране, а также 
обеспечить соблюдение предусмотренных 
Конституцией неотъемлемых прав каждого 
человека – право на уважение его достоин-
ства, право на свободу и личную неприкосно-
венность, право на жизнь!
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У статті досліджено терміни «тероризм», «терористичний акт», «злочини терористичної спрямованос-
ті». Проаналізовано сучасний стан законодавства, який регулює суспільно небезпечні діяння пов’язані з 
тероризмом. Висунуто пропозиції стосовно вдосконалення законодавства у сфері боротьби з тероризмом.

Ключові слова: тероризм, терористична діяльність, терористичний акт, злочини терористичної спря-
мованості, терористичні злочини.

В статье исследованы термины «терроризм», «террористический акт», «преступления террористи-
ческой направленности». Проанализировано современное состояние законодательства, регулирующего 
общественно опасные деяния связаны с терроризмом. Выдвинуты предложения по усовершенствованию 
законодательства в сфере борьбы с терроризмом.

Ключевые слова: терроризм, террористическая деятельность, террористический акт, преступления 
террористической направленности, террористические преступления.

In the article has been analyzed the terms "terrorism", "terrorist act", "crimes of terrorist orientation and the 
modern state of legislation that regulates crimes related to terrorism. Has been made some suggestions to im-
prove a legislation in the field of fight against terrorism.

Key words: terrorism, terrorist activities, terrorist act, terrorist crimes orientation, terrorist crimes.

Постановка проблеми. В умовах сучас-
ної нестабільності і соціальної напруженості 
виникає все більше конфліктів серед насе-
лення. На сьогодні актуальними пробле-
мами в Україні і в усьому світі є протиріччя 
громадян з владою, державним устроєм, реа-
лізацією прав та свобод людини тощо. Реакція 
населення є різноманітною, але сьогодні ми 
можемо спостерігати, що досить часто фор-
мою протесту є саме тероризм у різних його 
проявах. Тероризм, як вид злочинності і соці-
альне явище, також набуває нових масштабів 
та проявів. У зв’язку з цим законодавство та 
забезпечення його ефективного застосування 
потребують системного безперервного вдо-
сконалення.

Стан дослідження. Кримінально-пра-
вова характеристика злочинів терористичної 
спрямованості висвітлювалась у працях таких 
науковців, як Ємельянов Є. П., Фесенко Є. 
В., Мукоіда Р. В., Трофімов С. А., Міньков-
ський Г. М., Лисенко А. М. та інші.

Метою статті є висвітлення понять «теро-
ризм», «терористична діяльність», «злочини 
терористичної спрямованості», дослідження 
використання цих понять на законодавчому 
рівні, визначення основних проблем врегулю-
вання відносин, що виникають при вчиненні 
терористичних злочинів.

Виклад основного матеріалу. Відповідно 
до Закону України «Про боротьбу з терориз-
мом» (далі – Закон) тероризм – це суспільно 
небезпечна діяльність, яка полягає у свідо-
мому, цілеспрямованому застосуванні насиль-
ства шляхом захоплення заручників, підпалів, 
убивств, тортур, залякування населення та 
органів влади або вчинення інших посягань 
на життя чи здоров’я ні в чому не винних 
людей або погрози вчинення злочинних дій 
з метою досягнення злочинних цілей. Відпо-
відний нормативно-правовий акт дає визна-
чення і «терористичному акту» – злочинне 
діяння у формі застосування зброї, вчинення 
вибуху, підпалу чи інших дій, відповідаль-
ність за які передбачена ч. 1 ст. 258 Кримі-
нального кодексу України (далі – КК України). 
У разі, коли терористична діяльність супрово-
джується вчиненням злочинів, передбачених 
статтями 112, 147, 258-260, 443, 444, а також 
іншими статтями КК України, відповідаль-
ність за їх вчинення настає відповідно до КК 
України [1]. 

Поняття тероризму в доктрині криміналь-
ного права визначається через взаємозв’язок 
теорії кримінального права, кримінальних 
норм і практики їх реалізації та системи 
зв’язків кримінального права та інших гума-
нітарних наук – соціології, психології тощо. 
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Поняття «терористичний акт», окрім Закону, 
дає визначення і диспозиція ч. 1 ст. 258 КК 
України. Виходячи з цього визначення, можна 
виділити такі об’єктивні ознаки цього злочину:

1) це дії, які полягають у застосуванні 
зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій 
або погрозі вчинення таких дій;

2) створення небезпеки для життя чи 
здоров’я людини, заподіяння значної майнової 
шкоди або настання інших тяжких наслідків.

Із суб’єктивної сторони злочину прита-
манні прямий умисел і мета:

1) порушення громадської безпеки;
2) залякування населення;
3) провокація воєнного конфлікту;
4) вплив на прийняття рішень чи вчинення 

або не вчинення певних дій державними орга-
нами, органами місцевого самоврядування 
тощо;

5) привернення уваги до певних політич-
них чи то релігійних поглядів винного. 

Є. В. Фесенко зазначає, що у ст. 23 Закону 
зазначено: «Особи, винні в терористичній 
діяльності, притягаються до кримінальної 
відповідальності в порядку, передбаченому 
законом». Однак питання реалізації цих зако-
нодавчих положень є проблемними. Зокрема, 
недостатньо і недосконало вирішені на рівні 
міжнародно-правових актів питання застосу-
вання санкцій та інших дієвих засобів, в тому 
числі заходів колективної безпеки. Що стосу-
ється фізичних осіб, які вчинили терористичні 
та суміжних з ними злочини, чинний КК Укра-
їни забезпечує можливість для адекватного 
кримінально-правового реагування на такі 
діяння [2, с. 74].

У науці кримінального права зазначається, 
що тероризм розуміється на трьох рівнях – 
вузькому, широкому, найбільш широкому. 
Є. П. Ємельянов стверджує, що тероризм у 
вузькому розумінні – це загально небезпечні 
діянні, спрямовані на залякування населення 
з метою спонукання держави, міжнародної 
організації, фізичної чи юридичної особи чи 
групи осіб до вчинення чи відмови від вчи-
нення якихось дій – тобто терористичний акт. 
В свою чергу у широкому розуміння тероризм 
охоплює тероризм у вузькому розумінні і всі 
інші злочини терористичної спрямованості. 
До цих злочинів, окрім терористичного акту, 
належать, наприклад, захоплення заручників, 
посягання на життя державного діяча тощо, 
якщо ці діяння вчиняються публічно, спрямо-
вані на залякування населення з метою на при-

йняття якогось рішення або відмови від нього. 
Тероризм у найширшому розумінні охоплює 
тероризм у широкому значенні і будь-яке спри-
яння підготовці або вчинення злочину теро-
ристичної спрямованості чи інших терорис-
тичних дій. А саме: створення терористичної 
групи чи організації, підготовку терористів, 
пропаганду і поширення ідеології тероризму, 
фінансування терористичних дій тощо. Такі 
діяння, на думку науковця, охоплює поняття 
«терористична діяльність» і певна частина 
цих діянь – криміналізована і має назву «теро-
ристичні злочини» [3, с. 126].

Р. В. Мукоіда зазначає, що однією із про-
блем кримінального законодавства щодо про-
тидії тероризму є відсутність у національному 
законодавстві порядку визнання організації 
терористичною, зокрема визначення органу 
державної влади, до повноважень якого відно-
ситиметься право звернення до суду, підсуд-
ність таких справ, можливої доказової бази, 
процедури розгляду судами тощо. Це обмежує 
застосування існуючих правових норм. У сві-
товій практиці для визнання організації теро-
ристичною використовуються переважно два 
шляхи: політичний і судовий. Політичний 
передбачає активну участь у такій процедурі 
відповідних органів державної влади. Як 
правило, це провідні політичні партії, уряд, 
парламент, глава держави тощо. У судовому 
механізмі провідну роль у визнанні організа-
ції терористичною відіграє суд. Політичний 
механізм є характерним, зокрема для США, 
Великобританії, Канади. Судовий активно 
застосовується на пострадянському просторі 
й у більшості соціалістичних країн, зокрема в 
Російській Федерації, Республіках Казахстан і 
Білорусь [4, с. 38]. 

Незважаючи на те, що у Законі з’являється 
термін «злочин терористичної спрямова-
ності», визначення цього терміну немає у жод-
ному нормативно-правовому акті. Необхідно 
зазначити, що цей термін набув значного 
поширення у фаховій літературі та наукових 
працях. Такі вчені як В. П. Ревін та Г. М. Мінь-
ковський вказують, що під злочинами теро-
ристичної спрямованості слід розуміти такі 
злочини, які лише спрямовані на тероризм, 
але не є ним. Це, наприклад, підбурювання 
до терористичного акту. Існує чимало точок 
зору, протилежні попередній – наприклад, що 
«злочинами терористичної спрямованості» є 
усі злочині пов’язані з тероризмом в цілому 
[5, с. 85]. 
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А. М. Лисенко вказує на загальні, на думку 
науковця, ознаки таких злочинів, лише на 
основі яких можна визначити, які саме зло-
чини Особливої частини КК України є «злочи-
нами терористичної спрямованості». Однією 
з головних ознак, за якою цю категорію зло-
чинів можна відрізнити від інших, є цілі їх 
вчинення. До таких цілей слід віднести цілі, 
що вказані у ч. 1 ст. 258 КК України «Теро-
ристичний акт», а саме з метою порушення 
громадської безпеки, залякування населення, 
провокації воєнного конфлікту, міжнародного 
ускладнення, або з метою впливу на прийняття 
рішень чи вчинення або невчинення дій орга-
нами державної влади чи органами місцевого 
самоврядування, службовими особами цих 
органів, об’єднаннями громадян, юридичними 
особами, або привернення уваги громадськості 
до певних політичних, релігійних чи інших 
поглядів винного (терориста). Друга ознака є 
обумовлена першою – злочини терористичної 
спрямованості повинні бути тяжкими та мати 
високий ступінь суспільної небезпечності, 
тому що іншим шляхом досягти цілей назва-
них вище буде неможливо. Вчинення теро-
ристами злочину повинно залякати населення 
жорстокістю дій, викликати резонанс, демора-
лізувати. На основі цих тверджень, науковець 
пропонує віднести до цієї категорії злочини, 
вказані у статтях 112, 147, 260, 261, 265, 266, 
277, 278, 279, 292, 349, 443, 444 Особливої час-
тини КК України за умови, якщо ці злочини 
були вчиненні з метою, яка вказана у ч. 1 ст. 258 
Кримінального кодексу України [6, с. 116].

Ми погоджуємося з думкою О. Ф. Бан-
тишева, який вказує на численні недоліки 
норм, якими передбачено відповідальність за 
терористичні злочини. На думку науковця, 
статтю 258-5 «Фінансування тероризму» з 
КК України слід було б виключити оскільки 
фінансування будь-якого злочину є пособни-
цтвом у його вчиненні (ч. 5 ст. 27 КК Укра-
їни). Статті ж з 258-ї по 258-4 КК України слід 
було б виділити у окремий розділ Особливої 
частини КК України з назвою «Злочин теро-
ристичної спрямованості». У ч. 2 ст. 258 КК 
України «терористичний акт» слід було б 
визначити поняття заподіяння внаслідок вчи-
нення терористичного акту значної майнової 
шкоди, яка в п’ятсот і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів грома-
дян. До статті 258-1 КК України «Втягнення 
у вчинення терористичного акту» слід було 
б додати частину третю, яка б передбачила 

можливість призначення покарання довічного 
позбавлення волі у разі, якщо дії, передбачені 
частиною першою або другою цієї статті при-
звели до загибелі людини. На практиці слід 
мати на увазі, що вчинення злочинів теро-
ристичної спрямованості може бути засобом 
вчинення таких злочинів як дії, спрямовані 
на насильницьку зміну чи повалення консти-
туційного ладу або на захоплення державної 
влади (ст. 109 КК України); посягання на тери-
торіальну цілісність і недоторканність Укра-
їни (ст. 110 КК України) [7, с. 219]. 

Досліджуючи історичне становлення санк-
цій за злочинні діяння, передбачені ст. 258-3 
КК (створення терористичної групи або теро-
ристичної організації), і аналізуючи поло-
ження законодавства інших країн у частині 
встановлення відповідальності за створення 
та діяльність терористичної групи або теро-
ристичної організації, І. С. Шапкін наголошує 
на тому, що у деяких країнах за досліджувані 
діяння передбачено вищу міру покарання, з 
урахуванням особливостей кримінального 
законодавства, тобто або довічне позбавлення 
волі або страта. І натомість пропонує перед-
бачити додаткові альтернативні покарання у 
виді конфіскації майна, а санкцію ст. 258-3 
КК викласти у такій редакції: «…карається 
позбавленням волі на строк від 8 до 15 років 
або довічним позбавленням волі з конфіска-
цією майна чи без такої» [8, с. 349].

Висновки. Отже, тероризм – це особлива 
суспільно небезпечна діяльність, яка полягає 
у цілеспрямованому застосуванні насильства 
шляхом підпалів, убивств, тортур, заляку-
вання населення та органів влади або вчи-
нення інших посягань на життя чи здоров’я 
ні в чому не винних людей або погрози вчи-
нення злочинних дій з метою залякування, 
психічного тиску чи досягнення інших цілей. 
Відповідно терористичний акт – злочинне 
діяння, яке полягає у застосування зброї, вчи-
нення вибуху, підпалу, вбивств чи інших дій, 
відповідальність за які передбачена статтею 
258 КК України. Поняття тероризму в док-
трині кримінального права визначається через 
взаємозв’язок теорії кримінального права та 
практики їх реалізації, системи зв’язків кримі-
нального права та інших гуманітарних наук – 
соціології, психології тощо. 

Науковці зазначають, що однією із про-
блем кримінального законодавства щодо про-
тидії тероризму є відсутність у національному 
законодавстві порядку визнання організації 
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терористичною, зокрема визначення органу 
державної влади, до повноважень якого відно-
ситиметься право звернення до суду, підсуд-
ність таких справ, можливої доказової бази, 
процедури розгляду судами тощо. У світовій 
практиці для визнання організації терористич-
ною використовуються переважно два шляхи: 
політичний і судовий. Науковці дійшли висно-
вку, з чим ми погоджуємося, що з огляду на 
ментальні ознаки українського суспільства, 
можна зробити висновок, що саме судовий 
механізм у більшій мірі є характерним для 
вітчизняної правової практики. 

На нашу думку, однією з прогалин у зако-
нодавстві є те, що незважаючи на те, що у 
Законі є термін «злочин терористичної спря-
мованості», визначення цього терміну немає 
у жодному нормативно-правовому акті. Необ-
хідно зазначити, що цей термін набув значного 
поширення у фаховій літературі та наукових 
працях. Існує проблема у відсутності розділу 
Особливої частини КК України «Злочин теро-
ристичної спрямованості» – ми вважаємо, що 
поява такого розділу наголосить на особливій 
суспільній небезпечності злочинних діянь, 
пов’язаних з тероризмом.
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КОМЕРЦІЙНА СЕКСУАЛЬНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ДІТЕЙ

У статті досліджується загальна характеристика, розкривається суть сексуальної експлуатації дітей, 
розглядаються її форми, прояви в Україні, а також аналізуються можливі шляхи її подолання. Розглядають-
ся такі поняття як: «комерційна сексуальна експлуатація дітей», «експлуатація дітей у секс-туризмі», «екс-
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The article examines the general characteristics, reveals the nature of sexual exploitation of children consid-
ered its forms, manifestations in Ukraine and analyzes possible ways to overcome it. Considered such concepts 
as "commercial sexual exploitation of children", "exploitation of children in sex tourism", "exploitation of children 
in pornography," "exploitation of children in prostitution," "sale of children for sexual purposes", "early marriage".
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На сьогоднішній день питання сексуальної 
експлуатації дітей досить гостро постає перед 
людством. Нині це проблема усього світу й 
України в тому числі. Сексуальна експлуата-
ція є однією з форм насильства над дитиною. 
Неповнолітні, які стали її жертвами, як пра-
вило, зазнають фізичних, психічних та соці-
альних страждань, які переслідують їх упро-
довж всього життя. 

У ХХІ столітті дитина стала предметом 
торгівлі, її експлуатують у секс-індустрії як 
джерело реального прибутку. Сексуальна екс-
плуатація дітей набула масштабів рабства, 
подолання якого – завдання всього світу.

Метою даної статті є загальна харак-
теристика, розкриття суті сексуальної екс-
плуатації дітей, розгляд її форм, проявів в 
Україні, а також аналіз можливих шляхів її 
подолання. Серед науковців, які досліджували 
дане питання можна виділити наступних: 

О. В. Іващенко, Н. П. Бочкор, Л. Г. Ковальчук, 
О. В. Швед, О. М. Цільмак та інші.  

Дитяча міжнародна організація ЮНІСЕФ 
зазначає, що близько 2 мільйони дітей у світі 
зазнають сексуальної експлуатації. З кожним 
роком попит на дитячу проституцію та порно-
графію зростає. Це призвело до виникнення 
такого поняття як «комерційна сексуальна екс-
плуатація дітей» (далі  ̶ КСЕД). Дане поняття 
слід відрізняти від «сексуальної експлуатації», 
тому що зазвичай діти отримують не оплату 
за надані послуги, а винагороду у вигляді їжі, 
іграшок, одягу або розваг. Вперше поняття 
«КСЕД» було зафіксоване в Стокгольмській 
декларації та Порядку дій під час проведення 
Першого Світового конгресу проти комерцій-
ної сексуальної експлуатації дітей, що прохо-
див 27-31 серпня 1996 року [1].

В Україні питання КСЕД є досить акту-
альним, тому що наша держава входить до 
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переліку країн, в яких цей вид експлуатації з 
кожним роком набирає все більших обертів. 
А причиною слугують складний економіч-
ний стан, конфлікт на сході, анексія АР Крим, 
збільшення кількості соціально незахищених 
сімей, сиріт, низький рівень життя населення 
тощо. 

В нашій державі існує правова база захисту 
дітей від сексуальної експлуатації. Зокрема, 
це Конвенція ООН про права дитини, а саме 
ст. 34, яка забороняє будь-які форми сексуаль-
ної експлуатації та сексуальних зловживань 
стосовно дитини, зокрема схиляння або при-
мушування дитини до будь-якої незаконної 
сексуальної діяльності; використання дітей з 
метою експлуатації у проституції або в іншій 
незаконній сексуальній практиці; викорис-
тання дітей з метою експлуатації в порно-
графії та порнографічних матеріалах. Ст. 52. 
Конституції України визначає, що «діти рівні 
у своїх правах незалежно від походження, а 
також від того, народжені вони у шлюбі чи 
поза ним. Будь-яке насильство над дитиною 
та її експлуатація переслідуються за законом». 
Також це Закон України «Про охорону дитин-
ства», який встановлює, що держава здій-
снює захист дитини від усіх форм фізичного 
і психічного насильства, образи, недбалого і 
жорстокого поводження з нею, експлуатації, 
включаючи сексуальні зловживання, вико-
ристання її для створення та розповсюдження 
порнографічних матеріалів, примушування до 
проституції (ст. 10). Крім того забороняється 
залучення дітей до найгірших форм дитя-
чої праці, до яких поміж іншого належить 
використання, вербування або пропонування 
дитини для зайняття проституцією, виробни-
цтва порнографічної продукції чи порногра-
фічних вистав (ст. 21). 

Законом України «Про захист суспільної 
моралі» від 20.11.2003 року, з метою захисту 
морального та фізичного життя неповноліт-
ніх забороняється, окрім іншого, розповсю-
дження продукції сексуального чи еротич-
ного характеру, порнографічних матеріалів, 
надання послуг і проведення видовищних 
заходів сексуального чи еротичного характеру 
серед неповнолітніх; використання образів 
неповнолітніх у будь-якій формі в продукції 
сексуального чи еротичного характеру і про-
веденні видовищних заходів сексуального чи 
еротичного характеру.

Проте на практиці ці закони просто ніве-
люються і як наслідок маємо високі показники 

сексуальної експлуатації дітей. За даними 
соціологів, зокрема Українського інституту 
соціальних досліджень ім. Олександра Яре-
менка кожна 6–7 повія в Україні – неповно-
літня. За оцінками, кількість жінок/дівчат, які 
надаюсь сексуальні послуги за винагороду, 
в Україні сягає 70 тис. осіб, із них кількість 
дівчат у віці від 14 до 19 років – 15 тис. осіб [2]. 

У міжнародних нормативно-правових 
актах виділяють 5 основних видів комерційної 
сексуальної експлуатації дітей:

• сексуальна експлуатація дітей у туризмі;
• в порнографії;
• експлуатація дитини в проституції;
• торгівля дітьми із сексуальною метою;
• ранній шлюб [2].
Пропонуємо детальніше розглянути різ-

новиди комерційної сексуальної експлуатації 
дітей.

Сексуальна експлуатація дітей у туризмі, 
або дитячий секс-туризм – це комерційна сек-
суальна експлуатація дітей особами, які пере-
їжджають з однієї місцевості до іншої місце-
вості, де вступають в сексуальні зносини з 
дитиною. Часто вони подорожують із більш 
розвиненої країни в менш розвинену, але існу-
ють випадки використання дітей в сексуаль-
них цілях у подорожі в межах однієї країни 
чи регіону [2]. Серед дітей, які залучені до 
надання послуг туристам, є ті, хто займаються 
цим постійно, і ті, хто втягуються ситуативно. 
Перші – зазвичай, представники соціально 
вразливих груп – сироти, діти вулиці, діти з 
кризових сімей, для яких це єдине джерело 
заробітку, вони – дівчата віком від 14 років та 
хлопці віком 16-17 років. Друга категорія – ті, 
кого заманюють «красивим життям», доро-
гими подарунками, дівчата віком від 16 до 
18 років та хлопці віком від 14 до 17 років 
(причому, їх частка з 2009 до 2011 року збіль-
шилася в 4 рази). Залучають дітей до такої 
«роботи» посередники-сутенери, або навіть 
власні батьки, чи самі секс-туристи обіцян-
ками цінних речей [7]. Чинне українське 
законодавство не містить спеціальних поло-
жень, спрямованих на вирішення проблеми 
дитячого секс-туризму. Саме безкарність за 
отримання дитячих секс-послуг та їх доступ-
ність приваблює іноземців, що призводить до 
зростання попиту. Тому Україна дуже активно 
ідентифікується як країна доступного і прива-
бливого сексу [3].

Експлуатація дитини в порнографії означає 
зображення будь-якими засобами дитини, яка 
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здійснює реальні або змодельовані відверто 
сексуальні дії, або будь-яке зображення ста-
тевих органів дитини, головним чином в сек-
суальних цілях. Дитяча порнографія в Україні 
заборонена законом. Ст. 301 Кримінального 
кодексу України заборонено ввезення в Укра-
їну творів, зображень або інших предметів 
порнографічного характеру (в тому числі й 
дитячу порнографію) з метою збуту чи розпо-
всюдження або їх виготовлення, зберігання, 
перевезення чи інше переміщення з тією 
самою метою, або їх збут чи розповсюдження, 
а також примушування до участі в їх створенні 
[6, с. 136]. Експлуатація дитини в порнографії 
часто пов’язана з сучасними інформаційними 
технологіями. Інтернет широко використо-
вується для розповсюдження порнографії. 
Дитяча порнографія в Інтернеті є великою 
проблемою, оскільки розповсюджується 
легко, швидко та дешевше, ніж через звичайні 
канали (відео та друкована продукція). За нео-
фіційними даними, частка дитячої порногра-
фії з Росії, Білорусії та України на платних 
сайтах світового Інтернету сьогодні становить 
майже третину від загального об’єму такої 
продукції, а прибутки від такого бізнесу вимі-
рюється десятками та сотнями тисяч доларів 
на місяць [2].

Дитяча проституція є одним з видів комер-
ційної сексуальної експлуатації дітей яка пору-
шує їх основоположні права на життя, свободу, 
статеву недоторканість та інші. У наш час на 
дитячу проституцію існує попит: залучають і 
дівчат, і хлопців. Дівчата працюють повіями з 
14-15 років, хоча існують випадки залучення 
дітей і в 5-7 років. Як засвідчило останнє 
дослідження, працюють і 13-річні хлопчики. 
У Києві відомі випадки, коли хлопчиків 
12-14 років продавали для комерційного сексу 
біля гей-клубів. Загалом же дітей, залучених у 
проституцію  ̶ 10-30 % від загальної кількості 
повій. В Україні до проституції залучають 
безпритульних дітей. Причиною дитячої про-
ституції стає й насильство вдома, незаконна 
експлуатація дитячої праці батьками, коли 
вони свідомо виштовхують дитину «заробити 
на пляшку». Боячись повертатися додому, діти 
шукають способів вижити на вулиці. Відомі 
також випадки, коли самі батьки продавали 
дітей [4]. В українському законодавстві від-
сутнє визначення поняття «проституція», 
тим більш «дитяча проституція». Існує лише 
ст. 303 Кримінального кодексу України, яка 
забороняє втягнення особи в заняття прости-

туцією або примушування її до зайняття про-
ституцією з використанням обману, шантажу 
чи уразливого стану цієї особи, або із засто-
суванням чи погрозою застосування насиль-
ства [6, с. 137] та ст. 181-1 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення, яка 
визначає, що заняття проституцією є адмі-
ністративним правопорушенням, за яке діти 
віком від 16 років можуть бути притягнуті до 
адміністративної відповідальності [8, с. 151]. 
Проте остання стаття суперечить міжнарод-
ним нормам, які наголошують, що ті діти, які 
стали жертвами експлуатації в проституції, 
мають отримувати відповідну допомогу, а не 
каратися як правопорушники [2].

Торгівля дітьми – це добре організований 
транснаціональний злочинний бізнес, тісно 
пов’язаний з такими явищами як проституція, 
наркоманія та порноіндустрія. Сучасні укра-
їнські діти являють собою приманку для іно-
земних педофілів, продюсерів порнофільмів, 
сутенерів, особливо враховуючи те, що за різ-
ними оцінками від 100 до 200 тисяч з них – це 
так звані «діти вулиць» [5]. В Україні торгівля 
людьми вважається злочином, за який перед-
бачено кримінальну відповідальність. Згідно 
зі ст. 149 Кримінального кодексу України, тор-
гівля людьми або здійснення іншої незаконної 
угоди, об’єктом якої є людина, а так само вер-
бування, переміщення, переховування, пере-
дача або одержання людини, вчинені з метою 
експлуатації, з використанням обману, шан-
тажу чи уразливого стану особи може бути 
вчинено як стосовно дорослого, так і стосовно 
малолітнього та неповнолітнього. Примітка 
1 до даної статті дає чітке розуміння того, 
що «під експлуатацією людини слід розуміти 
всі форми сексуальної експлуатації, викорис-
тання в порнобізнесі…» [6, с. 61-62] Станом 
на липень 2015 року зареєстровано 94 грома-
дян, які отримали статус особи, що постраж-
дали від торгівлі людьми, з них 16 дітей (з усієї 
цієї кількості 24 випадки – сексуальна експлу-
атація). Для боротьби із торгівлею людьми і 
дітьми в тому числі у 2011 році прийнято Закон 
України «Про протидію торгівлі людьми». На 
його виконання створена ціла система проти-
дії торгівлі та надання допомоги постражда-
лим особам. Зокрема, в структурі МВС діє 
окремий підрозділ – Департамент боротьби зі 
злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, 
у всіх регіонах діють місцеві координаційні 
ради з питань протидії торгівлі людьми, нала-
годжена тісна співпраця з міжнародними та 
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громадськими організаціями, які працюють у 
цій сфері. 

Наступний вид сексуальної експлуата-
ції – це ранній шлюб, в якому однією із сто-
рін виступає дитина, тобто будь-яка особа 
до 18 років. Такий шлюб може розглядатися 
як вид комерційної сексуальної експлуатації 
дитини, коли її використовують у сексуальних 
цілях в обмін на речі або гроші. Як правило, 
родичі віддають дитину (дівчину) заміж в 
обмін на грошову компенсацію або утримання 
сім’ї дитини. 

Ранні шлюби загрожують правам дитини 
на освіту, здоров’я та свободу. У багатьох 
випадках дитина, з якою реєструється шлюб, 
отримує статус повнолітньої особи, у зв’язку 
з чим вона втрачає права дитини за законом. 
Ранні шлюби, як правило, спричиняються 
ранньою вагітністю, що загрожує здоров’ю 
дитини. Крім того, дитина, яка вступила в ран-
ній шлюб на вимогу родичів, часто страждає 
від насильства з боку чоловіка або дружини. 
Страждають від насильства як хлопчики, так 
і дівчата, але в більшості в ранні шлюби від-
дають дівчат. У багатьох випадках, коли така 
дівчина дорослішає та страждає від насиль-
ства з боку чоловіка, вона залишає сім’ю. Не 
маючи освіти та роботи, такі жінки особливо 
ризикують бути втягнутими в комерційну сек-
суальну експлуатацію [2].

Тож, як бачимо, проблема сексуальної екс-
плуатації дітей в Україні існує і вона набирає 
глобальних масштабів. Це пов’язано з тим, 
що в нашій державі досить складно виявити 
такі злочини, не кажучи вже про скорочення 
їх кількості. Неповнолітні зазвичай навіть 
не розуміють, що стали об’єктами сексуаль-
ної експлуатації або, ще гірше, сприймають 
це як норму. Для подолання цієї сучасної 
«чуми» перш за все необхідно удосконалити 
чинне законодавство у сфері захисту дитин-
ства. Необхідно сформувати чіткі національні 
стратегії протидії, що базуються на глибо-
кому розумінні проблеми торгівлі людьми (і 

дітьми в тому числі) та її динаміки у суспіль-
стві. Незважаючи на те, що сьогодні законо-
давство дозволяє вивезення дітей за кордон 
лише за згодою обох батьків або опікунів, що 
суттєво зменшило обсяги зовнішньої торгівлі 
дітьми, гостро стоїть проблема експлуатації 
дітей власними батьками, сексуальної в тому 
числі. У той же час, в Україні відсутня єдина, 
цілісна, реально працююча державна сис-
тема реабілітації дітей, що постраждали від 
торгівлі, що ускладнює процес відновлення 
здоров’я неповнолітніх. Стосовно подолання 
дитячої порнографії, то тут необхідна співп-
раця державних органів, неурядових організа-
цій та бізнес-структур. Ускладнення в захисті 
дітей від сексуальної експлуатації викликає 
й те, що цей напрям у державній політиці є 
далеко не пріоритетним, а також відсутність 
розуміння всього масштабу цієї проблеми з 
боку органів державної влади. На сьогодні не 
існує чітко структурованої законодавчої бази, 
яка б повністю регулювала дане питання. Так, 
є окремі закони та підзаконні нормативно-
правові акти, які направлені на боротьбу з 
експлуатацією дітей. Зокрема це Криміналь-
ний кодекс України, Кодекс України про адмі-
ністративні правопорушення, Закон України 
«Про протидію торгівлі людьми», Закон Укра-
їни «Про захист суспільної моралі», Закон 
України «Про захист дитинства» та інші. Але 
навіть ці нормативно-правові акти не вирішу-
ють існуючу проблему. В них зазначені лише 
окремі форми сексуальної експлуатації. Отже, 
спираючись на вже існуючу базу, варто розгля-
нути перспективу створення єдиного закону, 
який би регулював суто питання сексуальної 
експлуатації людей і дітей в тому числі. Проте, 
мабуть, найважливішим способом подолання 
КСЕД в цілому є інформування дітей, чия екс-
плуатація розглянута в даній статті. Необхідно 
проводити з ними профілактичні бесіди, нао-
чно показати їм, що може статися у разі потра-
пляння в тенета секс-індустрії, щоб завтра ці 
ж діти в них не опинилися. 
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ЗМІСТ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИЦТВА ПРОКУРОРА  
ЗА ФАКТОМ ВИКРАДЕННЯ ЛЮДИНИ 

У статті здійснено аналіз керівної функції прокурора, як процесуального керівника по кримінальному 
провадженню за фактом викрадення людини та виведено класифікацію процесуального керівництва про-
курора за даним фактом. 

Ключові слова: прокурор, процесуальний керівник, нагляд, прокурорський нагляд, досудове розсліду-
вання, судовий розгляд.

В статье осуществлен анализ руководящей функции прокурора, как процессуального руководителя по 
уголовному производству по факту похищения человека и выведено классификацию процессуального ру-
ководства прокурора по данному факту.

Ключевые слова: прокурор, процессуальный руководитель, надзор, процессуальный надзор, досу-
дебное расследование, судебное рассмотрение.

The article analyzes the managerial functions of the Prosecutor as head of Procedure on criminal proceedings 
on the fact of kidnapping and inferred classification procedural guidance prosecutor for this fact.

Key words: prosecutor, head of Procedure, supervision, procuratorial supervision of pre-trial.

Актуальність статті. Протягом 2014–
2016 років криміногенна ситуація в сучас-
ному українському суспільстві, залишається 
досить складною, а особливо на території 
яких здійснювалася антитерористична опера-
ція. Це спричинено насамперед тим, що про-
цес реформування суспільного життя України 
поєднаний із подоланням низки труднощів 
економічного, політичного, й організаційного 
характеру, зумовлених перехідним етапом у 
розвитку країни. Це, у свою чергу, призводить 
до поширення злочинних діянь, що стають на 
заваді нормальному розвитку демократичних 
змін, становленню України як соціально орі-
єнтованої правової держави.

Постановка проблеми. Кримінальний 
процесуальний кодекс України (далі –КПК) 
2012 року надає прокурору повноваження на 
здійснення нагляду за дотриманням законності 
у формі процесуального керівництва досудо-
вим розслідуванням. Одночасно КПК України 
чітко визначено коло владних суб’єктів, які 
діють у досудовій стадії кримінального прова-

дження – досудовому розслідуванні: дізновач, 
слідчий керівник органу досудового розсліду-
вання, прокурор, слідчий суддя, а також при-
значення кожного з них, характер діяльності 
та обсяг їхніх повноважень.

З зазначених питань у юридичній літера-
турі розгорнулася велика дискусія. Зазначе-
ному питанню приділили увагу Ю. А. Гришин, 
Д. М. Мірковець, С. В. Тищенко, В. М. Юрчи-
шин, В. С. Бабкова, М. В. Руденко, В. П. Пів-
ненко та інші науковці. Одні автори вважають, 
що процесуальне керівництво є несумісним 
з наглядом прокурора за дотриманням закон-
ності ні за формою, ні за призначенням, ні 
функціонально [1]. Інші науковці віддають 
перевагу застосуванню цього терміну щодо 
керівників органів досудового розслідування, 
у безпосередній підлеглості яких перебува-
ють слідчі [2]. Висловлено також точку зору, 
що процесуальне керівництво є однією з форм 
взаємодії прокурора зі слідчим та дізнавачем 
[3], що поняття «процесуальне керівництво» 
та «прокурорський нагляд» є ідентичними [4]. 
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Досить поширеною є думка про наявність у 
прокурора самостійної функції процесуаль-
ного керівництва досудовим розслідуванням 
[5, с. 6].

Отже, перш ніж робити будь-який ана-
ліз вважаю за необхідне надати визначення 
наступних понять, а саме: «нагляд», «керів-
ництво», «прокурор», «процесуальне керівни-
цтво прокурора» та «прокурорський нагляд».

Формулювання цілей статті. Метою 
дослідження є встановлення керівної функції 
прокурора по кримінальному провадженню за 
фактом викрадення людини та класифікація 
процесуального керівництва прокурора.

Виклад основного матеріалу. Визна-
чення поняття «нагляд» та відокремленого від 
інших словосполучень, нажаль, у законодав-
стві немає, а є як «прокурорський нагляд» та 
тощо. У моєму розумінні насамперед поняття 
«нагляд» – дії відповідної особи у певному 
випадку за іншими діями будь-чого(кого), згідно 
своїх функціональних повноважень визна-
чених певною нормою закону, наказу тощо.

Керівництво – це право особи давати офі-
ційні доручення підлеглим і вимагати вико-
нання їх. Це право випливає з повноважень 
керівника, які визначають його компетенцію у 
межах формальної організації. Діапазон керів-
ника залежить від статусу керівника, тобто 
чи він є єдиноначальником, чи особою, яка 
очолює колективний орган управління. Керів-
ник – єдиноначальник здійснює управління 
на основі єдиноначального прийняття рішень 
і контролю за процесом праці, несучи повну 
відповідальність за діяльність організації. 
При колегіальному управлінні спостерігається 
поділ керівних обов’язків між колегіальним 
поділом управління (рада, правління тощо) і 
особою, яка очолює цей орган. Такий поділ 
здійснюється розмежуванням компетенції 
колегіального органу і керівника. Як правило, 
колегіальний орган вирішує найбільш важ-
ливі проблеми діяльності організації і деле-
гує керівнику функції виконавця колегіальних 
рішень та оперативного розпорядництва.

Чітке визначення поняття «прокурор» 
у законодавстві відсутнє. Так пунктом 15 
ч. 1 ст. 3 Кримінального процесуального 
кодексу України зазначено, що прокурор – 
особа, яка обіймає посаду, передбачену стат-
тею 17 Закону України «Про прокуратуру», 
та діє у межах своїх повноважень [7]. Стат-
тею 17 Закону України «Про прокуратуру» 
передбачена підпорядкованість прокурорів та 

виконання наказів і веазівок. Відповідно до 
вказаної сиатті Закону зазначено, що проку-
рори здійснюють свої повноваження у межах, 
визначених законом, і підпорядковуються 
керівникам виключно в частині виконання 
письмових наказів адміністративного харак-
теру, пов’язаних з організаційними питаннями 
діяльності прокурорів та органів прокуратури.

У зв’язку з цим, у моєму розумінні проку-
рор – особа, яка має вищу юридичну освіту та 
стаж роботи в галузі права або досвід роботи у 
законодавчому та/або правоохоронному органі 
не менше п’яти років, володіє державною 
мовою, має високі морально-ділові, профе-
сійні якості та організаторські здібності І обі-
ймає посаду, передбачену статтею 17 Закону 
України «Про прокуратуру» та є суб’єктом 
кримінального процесу, на якого згідно зі ст. 
1311 Конституції України покладаються: під-
тримання публічного обвинувачення в суді, 
організацію і процесуальне керівництво досу-
довим розслідуванням, вирішення відповідно 
до закону інших питань під час кримінального 
провадження, нагляд за негласними та іншими 
слідчими і розшуковими діями органів право-
порядку, представництво інтересів держави 
в суді у виключних випадках і в порядку, що 
визначені законом.

Так, у зв’язку з визначенням поняття «про-
курор» у юридичній літературі виникає дис-
кусія щодо сутності поняття «прокурорське 
процесуальне керівництво досудовим розслі-
дуванням».

Кримінально процесуальним законодав-
ством України зазначено, що прокурор, здій-
снює нагляд за додержанням законів під час 
проведення досудового розслідування у формі 
процесуального керівництва досудовим роз-
слідуванням (ч. 2 ст. 36 КПК України).

Процесуальне керівництво з боку проку-
рора – це єдиний шлях забезпечити законність 
у діяльності означених органів. Зазначене 
полягає в тому, що прокурор не опратистовує 
певні рішення, а приймає нове окреме рішення 
[8, с. 15].

На думку Бандурки О.М., прокурорський 
нагляд являє собою особливий вид діяльності 
уповноважених державою на її провадження 
посадових осіб – прокурорів – метою яких 
є забезпечення додержання і правильного 
застосування законів державними органами, 
суспільними організаціями, підприємствами 
і установами незалежно від форм власності, 
посадовими особами і громадянами.
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Роблячи порівняльний аналіз цих повнова-
жень свідчить, що відтепер дізнавач і слідчий 
несуть відповідальність лише за законність та 
своєчасність здійснення процесуальних дій (ч. 
1 ст. 40 КПК України). При цьому вони позбав-
ляють будь-яких засобів для відстоювання 
власного внутрішнього переконання перед 
судом, не беруть участь у судових стадіях 
процесу, не наділені правом на оскарження 
судових рішень, прийнятих у розслідуваних 
ними справах, а апеляційному, касаційному та 
іншому ревізійному порядку.

Крім цього слід зазначити, що дізновач і 
слідчий перебувають у великій залежності 
від органу досудового розслідування, проку-
рора та слідчого судді, які здійснюють різні 
форми контролю за їхньою процесуальною 
діяльністю. Більш того дуже велика відпові-
дальність за досудовим розслідуванням кри-
мінального правопорушення, у тому числі за 
фактом викрадення людини полягає саме на 
процесуального керівника по певному кримі-
нальному провадженню – прокурора.

З викладеним вище визначенням процесу-
ального керівництва не погоджується багато 
вчених правознавців. Відтак у юридичній 
літературі визначено декілька точок зору з 
цього питання. 

Одні автори повністю заперечують керівну 
роль прокурора під час проведення досудо-
вого розслідування кримінальних правопору-
шень, вважаючи, що процесуальне керівни-
цтво несумісне з прокурорським наглядом ні 
за призначенням, ні за змістом, ні за порядком 
реалізації [1, с. 104]. 

Другі вчені вважають, що в ролі процесу-
альних керівників можуть виступати лише 
керівники органів досудового розслідування, 
яким більш притаманний цей вид процесуаль-
ної діяльності. Отже, ця група вчених пропо-
нує наступне, а саме визначення «відомчий 
контроль» замінити на визначення «процесу-
альне керівництво» для характеристики діяль-
ності цих владних суб’єктів досудового роз-
слідування [2, с. 152-156].

Треті вчені вважають, що прокурор має 
саме функцію процесуального керівництва 
під час досудового розслідування криміналь-
ного провадження, але зазначають зазначену 
функцію прокурора, як нагляд [2, с. 152-156].

Четверті вчені вважають, що процесуальне 
керівництво прокурора – один із засобів вза-
ємодії прокурора з дізновачем та слідчим  
[3, с. 50].

Вчені п’ятої точки зору обґрунтовують 
наявність у прокурора самостійної функції у 
досудовому розслідуванні, що іменується про-
цесуальним керівництвом під час проведення 
досудового розслідування кримінального пра-
вопорушення, у тому числі за фактом викра-
дення людини [5, с. 178-179].

Вчені шостої точки зору взагалі не знахо-
дять різниці між прокурорським наглядом і 
прокурорським керівництвом під час прове-
дення досудового розслідування криміналь-
ного правопорушення, у тому числі за фактом 
викрадення людини, вважаючи ці два поняття 
ідентичними [4, с. 71 – 73].

У зв’язку з вищевикладеним, вважаю, 
що більш переконливою є п’ята точка зору, 
оскільки прокурорське процесуальне керів-
ництво, у тому числі за фактом викрадення 
людини, – самостійний напрям прокурорської 
діяльності, спрямований на забезпечення 
швидкого, повного, всебічного і неуперед-
женого розслідування – дослідження всіх 
обставин вчиненого кримінального правопо-
рушення з метою набрання зібраним доказам 
належної правової оцінки, що вказує на функ-
ціональний характер окресленої прокурор-
ської діяльності. 

Отже при процесуальному керівництві 
прокурора за фактом викрадення людини 
можна класифікувати його дії за декількома 
стадіями кримінального процесу, а саме за 
досудовою та судовою стадіями.

Здійснюючи процесуальне керівництво 
прокурора за фактом викрадення людини на 
стадії досудового розслідування, прокурор 
уповноважений починати досудове розслі-
дування за наявності підстав, мати доступ 
до матеріалів, документів та інших відо-
мостей, що стосується досудового розсліду-
вання, доручати органу досудового розсліду-
вання проведення досудового розслідування. 
У зв’язку з тим, що викрадення людини є 
найнебезпечнішою формою незаконного 
позбавлення волі, тобто протиправне таємне 
або відкрите захоплення потерпілого, пере-
міщення його з того місця, де він знаходився, 
та подальше утримання потерпілого викрада-
чем або іншою особою та тещо викрадення 
людини майже завжди супроводжується 
фізичним або психіатричним насильством, 
процесуальний керівник по провадженню 
повинен звернути увагу слідчого, орган досу-
дового розслідування на своєчасне виконання 
вказівок прокурора та негайного проведення 
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слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 
(розшукових) дій, інших процесуальних дій. 
Крім того за потреби процесуальний керів-
ник по кримінальному провадженню даної 
категорії справ повинен давати вказівки щодо 
проведення розшукових дій та брати участь 
у них, а в деяких випадках – особисто про-
водити слідчі (розшукові) та процесуальні дії 
в порядку, визначеному Кримінальним про-
цесуальним кодексом України. Також проце-
суальний керівник по даному кримінальному 
провадженню уповноважений доручати про-
ведення слідчих (розшукових) дій та неглас-
них слідчих (розшукових) дій відповідним 
оперативним підрозділам, скасовувати неза-
конні та необґрунтовані постанови слідчих, 
ініціювати перед керівником органу досудо-
вого розслідування питання про відсторо-
нення слідчого від проведення досудового 
розслідування та призначення іншого слід-
чого за наявності підстав, передбачених цим 
Кодексом, для його відводу, або у випадку 
неефективного досудового розслідування, 
приймати процесуальні рішення у випадках, 
передбачених цим Кодексом, у тому числі 
щодо закриття кримінального провадження 
та продовження строків досудового розслі-
дування за наявності підстав, передбачених 
цим Кодексом, погоджувати або відмовляти 
у погодженні клопотань слідчого до слід-
чого судді про проведення слідчих (розшу-
кових) дій, негласних слідчих (розшукових) 
дій, інших процесуальних дій у випадках, 
передбачених цим Кодексом, чи самостійно 
подавати слідчому судді такі клопотання, 
погоджувати запит органу досудового розслі-
дування про міжнародну правову допомогу, 
передання кримінального провадження або 
самостійно звертатися з таким клопотан-
ням в порядку, встановленому кримінально 
процесуальним кодексом України, доручати 
органу досудового розслідування виконання 
запиту (доручення) компетентного органу 
іноземної держави про міжнародну правову 
допомогу або перейняття кримінального 
провадження, перевіряти повноту і закон-
ність проведення процесуальних дій, а також 
повноту, всебічність та об’єктивність роз-
слідування у перейнятому кримінальному 
провадженні, перевіряти перед направлен-
ням прокуророві вищого рівня документи 
органу досудового розслідування про видачу 
особи (екстрадицію), повертати їх відповід-
ному органу з письмовими вказівками, якщо 

такі документи необґрунтовані або не від-
повідають вимогам міжнародних договорів, 
згода на обов’язковість яких надана Верхо-
вною Радою України, чи законам України, 
доручати органам досудового розслідування 
проведення розшуку і затримання осіб, які 
вчинили кримінальне правопорушення за 
межами України, виконання окремих проце-
суальних дій з метою видачі особи (екстради-
ції) за запитом компетентного органу інозем-
ної держави, повідомляти особі про підозру, 
затверджувати чи відмовляти у затвердженні 
обвинувального акта, клопотань про засто-
сування примусових заходів медичного 
або виховного характеру, вносити зміни до 
складеного слідчим обвинувального акта чи 
зазначених клопотань, самостійно складати 
обвинувальний акт чи зазначені клопотання, 
звертатися до суду з обвинувальним актом, 
клопотанням про застосування примусових 
заходів медичного або виховного характеру, 
клопотанням про звільнення особи від кри-
мінальної відповідальності.

Так, наприклад, під час досудового роз-
слідування кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 146 Кримінального 
кодексу України, тобто незаконного викра-
дення людини, вчиненого щодо малоліт-
ньої особи, з корисливих мотивів, прокуро-
ром місцевої прокуратури – процесуальним 
керівником по кримінальному провадженню 
надано вказівки слідчому та проведено огляд 
місця події, а саме будинок у місті, за міс-
цем мешкання малолітньої особи та оглянуто 
мобільний телефон заявниці, де виявлено 
смс-повідомлення від абонента «М» з вимо-
гою передачі грошових коштів за повернення 
дитини. Так, в ході проведення оперативно-
розшукових заходів та контролем всіх слід-
чих дій процесуальним керівником по про-
вадженню, злочинні дії «М» були викриті 
працівниками поліції, які виявили останню з 
малолітньою особою в місті «І».

З огляду на викладене, можна зазначити те, 
що зазначений приклад яскраво підтверджує 
наявність у прокуратури самостійної кримі-
нальної процесуальної функції процесуаль-
ного керівництва органами досудового розслі-
дування. Зрозуміло, що йдеться про вказівки 
у конкретному кримінальному провадженні, 
які спрямовані винятково на вдосконалення 
діяльності усіх органів досудового розсліду-
вання, які розслідують кримінальні правопо-
рушення за фактом викрадення людини.
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Таким чином, наділення прокурора у 
досудовому розслідуванні правом на здій-
снення процесуального керівництва владними 
суб’єктами органів дізнання і досудового слід-
ства – це об’єктивна закономірність, що гурту-
ється на нормах законодавства та підтверджена 
системним тлумаченням норм кримінального 

процесуального кодексу України. Більше того, 
порядок реалізації прокурором права проце-
суального керівництва, являє собою його мету, 
що в свою чергу свідчить о самостійної функції 
прокурора, що виконується ним на цій стадії 
кримінального провадження. Вказана функція 
прокурора є обов’язковою та незаперечною. 
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Статтю присвячено аналізу наукових та навколо наукових вчень щодо письмової мови особи. Як шляхів 
отримання інформації про особу невідомого злочинця. Застосування прийомів та методів цих вчень, спри-
ятиме швидкому та ефективному розслідуванню кримінальних проваджень. Також, досліджено їх криміна-
лістичні особливості та сформульовано певні висновки у вигляді пропозицій з удосконалення їхнього за-
стосування. Прослідковано історію розвитку, значення та запровадження скриберології (почеркознавства), 
авторознавства та графології.

Ключові слова: авторознавство, відображення криміналістичної інформації,властивості та ознаки осо-
би, графологія, криміналістична документологія, почеркознавство, скриберологія.

Статья посвящена анализу научных и околонаучных учений относительно письменной речи лица. Как 
источников получения информации о личности неизвестного преступника. Применение приемов и методов 
этих учений, будет способствовать быстрому и эффективному расследованию уголовных производств. 
Также, исследованы их криминалистические особенности и сформулированы определенные выводы в 
виде предложений по совершенствованию их применения. Прослежена история развития, значение и вне-
дрение скриберологии (почерковедения), автороведения и графологии.

Ключевые слова: автороведение, отображение криминалистической информации, свойства и призна-
ки лица, графология, криминалистическая документология, почерковедение, скриберология.

The article is devoted to the analysis of scientific and pseudo-scientific teachings regarding the written speech 
of a person as sources of information about the personality of an unknown criminal. The application of techniques 
and methods of these teachings will facilitate a prompt and effective investigation of criminal proceedings. Their 
criminalistic features were also investigated and certain conclusions formulated in the form of proposals for im-
proving their application. The history of development, value and implantation of scribblerology (handwriting), au-
thorinology [conducting of authors] and graphology are traced.

Key words: authorinology [conducting of authors], reflection of the criminalistic information, properties and 
signs of a person, graphology, criminalistics documentology, handwriting, scribberology.

Постановка проблеми. Історія розвитку 
письма наочно відображає еволюцію людини. 
На певному етапі розвитку звукове спілку-
вання (звукова мова) перестало задовольняти 
соціальні потреби людей. Акустичну інфор-
мацію, передану звуковою промовою, тоді 
можна було закріпити, зберегти в часі і тим 
більше передавати [1, с. 245]. З розвитком 
вчення про писемне мовлення – семантич-
ної сторони письма – в криміналістиці виник 
новий напрям дослідження письма – автороз-
навче, яке разом з почерковеденням утворює 
криміналістичне вчення про письмо (навичках 
письма) [2]. Скриберологія – від латинського 
scribe – писати та грецького – вчення. Кримі-
налістична скриберологія – складова частина 
криміналістичної документології. Ця галузь 
наукового знання пов’язана з розробкою про-
блем дослідження письма – письмової мови і 

почерку як носіїв інформації, що має значення 
для кримінального судочинства [3, с. 212]. 
Графологія є наукою, що вивчає закони залеж-
ності між почерком та особистістю. У письмі, 
як і в будь-якому акті, рефлекторно відобража-
лись і властивості психіки [4].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Судове почеркознавство – найбільш роз-
роблений виддослідження письмово-рухових 
навичок, що відображаються в письмі. У його 
витоків стояли Є. Ф. Буринський (1848–1912), 
С. М. Потапов (1873-1957), А. І. Вінберг 
(1908-1989), А. М. Агушевіч, В. Ф. Орлова, 
С. А. Цепінюк, В. В. Ліповський, І. М. Можар, 
В. Г. Глуздкова та інші.

Мета статті. Тут ми ставемо перед собою 
задачі по дослідженню закономірностей 
застосування скриберології (почеркознав-
ства), авторознавства та графології як відо-
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браження криміналістичної інформації щодо 
особи злочинця під час розслідування кримі-
нальних проваджень. Прослідкувати історію 
розвитку, значення та запровадження скрибе-
рології (почеркознавства), авторознавства та 
графології тощо.

Результати дослідження. Історія астроно-
мії, хімії, фізіології, гіпнотизму свідчить про 
те, що в кожній галузі науки людський розум, 
перед тим як перейти до позитивних поло-
жень, довго дотримується метафізичних ідей. 
Ця думка, висловлена свого часу відомим уто-
пістом-соціалістом Сен-Сімоном, справдилася 
деякою мірою і в історії вчення про почерк. 
Тільки на початку ХХ століття декілька впли-
вових європейських учених звернули увагу 
на безперечний факт зв’язку між почерком 
та особистістю, визнали, що в письмі роз-
кривається внутрішній стан людини. Завдяки 
спостереженням, експериментальним дослі-
дженням і вивченню почерку саме графологія 
посіла одне з головних місць у колі наукових 
знань про людину.

Протягом лише двох десятиліть фізіологи, 
психологи та лікарі досягли значних результа-
тів у графологічних дослідженнях. З’явилося 
багато теоретичної та дослідницької літера-
тури, присвяченої розробці графологічних 
питань. Серед її авторів слід відзначити Ломб-
розо, професора Клагеса, Шнейдеміля, Пре-
йєра. На Заході в цей час виникають графоло-
гічні товариства і навіть інститути. У дослідах 
із метою перевірки основних положень графо-
логії брали участь учені зі світовими іменами.

Графологія як наука існує порівняно 
недавно. Перші спроби в цьому напрямку було 
зроблено ще в ХVІІ столітті. Проте засно-
вником графології вважається абат Мішон 
(1806–1881), який написав декілька робіт з 
цього предмета, створив школу і мав багато 
послідовників. За його ініціативою напри-
кінці ХІХ століття виникли графологічні това-
риства, спеціальні журнали з графології тощо. 
Після смерті Мішона головою графологічного 
руху став його учень Андріан Варинар. Напи-
саний ним підручник із графології був пере-
кладений багатьма мовами, зокрема, на той 
час і російською. Окремі послідовники (Швід-
ланг, Лангебрух та інші) також поширювали 
цю нову на той час науку шляхом створення 
спеціальних графологічних відділів у різно-
манітних популярних журналах. Набагато 
більше наукових відзнак у цій галузі знань 
мав учений Креп’є-Жамен. В Італії виступив 

зі своєю графологічною працею вчений зі сві-
товим ім’ям – Ломброзо. У Німеччині профе-
сор Прейєр опублікував ряд значних за своїми 
досягненнями графологічних досліджень. Так 
графологія почала відстоювати своє законне 
місце серед ряду наук, які досліджують люд-
ську психіку та характер.

У 90-х роках декілька визначних європей-
ських учених підійшли до перевірки графо-
логічних даних із боку експериментальної 
психопатології. Дуже цікавими є досліди зі 
зміною особистості під впливом гіпнотичного 
навіювання, а в зв’язку з цим – і її почерку. 
У цих дослідах перевірили багато графологіч-
них законів. І до цього часу не існує літера-
тури з питань графології, окрім зазначених і 
перекладу Варинара та розкиданих у різнома-
нітних наукових і популярних виданнях ста-
тей і досліджень доктора Попялковського [5] і 
графолога-експерта Д. М. Зуєва-Інсарова.

Жест артиста, що зображує певне пережи-
вання особистості в тій чи іншій ролі, завжди 
прагне бути тотожним із психічним колори-
том пережитого, акт письма – це не що інше, 
як сконцентрований жест під час відтворення 
умовних знаків – літер. Тому жест, необхідний 
для написання літер, також повинен відобра-
жати латентний стан особи, що пише, тобто 
її приховані, внутрішні переживання і загаль-
ний колорит настрою. Явища, коли створю-
ється індивідуальна форма написання букв і 
сам почерк, цілком піддаються правильному 
дослідженню та експерименту. Таким чином, 
графологія має всі дані, щоб стати точною 
наукою.

Професор Шнейдеміль, говорячи про нау-
кові основи графології, зазначає, що оскільки 
процеси вищої нервової діяльності людини 
виявляються зовні, то це відбувається шляхом 
відомих вольових актів, які конкретизуються 
через рухи. «Психічні процеси ми не можемо 
спостерігати безпосередньо і пізнаємо їх 
лише через органічні рухи, – говорить він 
далі. – Якщо ж вираження бажання треба роз-
глядати як результат рефлекторного наслідку 
постійних процесів мислення чи відчування, 
то і через них можливо судити про характерні 
особливості людини. Відповідно, рухи під час 
ходіння, вираз обличчя під час розмови і наре-
шті сам процес писання можуть бути викорис-
тані для вивчення внутрішніх процесів орга-
нізму».

Таким чином, почерк вкрай сприйнятли-
вий до відтворення найтонших відтінків, які 
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визначаються впливом на рухи руки думок і 
відчуттів, що народжуються в нашому мозку. 
Причому навіть однаково, чи виконані ці рухи 
рукою або іншим, пристосованим до письма 
органом тіла. Є такий дослід: сідають на сті-
лець, що стоїть на всипаній піском поверхні, 
й пишуть великим пальцем ноги або закрі-
плюють на ньому шматок крейди і пишуть на 
горизонтально розміщеній дошці чи просто 
на підлозі. З першого погляду помітна тотож-
ність письма, відтвореного рукою або ногою. 
Подібним же чином професор Прейєр дослі-
див й інші органи: рот, коліна, кисть руки, під-
боріддя, голову. Результат був постійно той 
самий. Графологічні образи літер та їх сполу-
чення утворюються в мозку і передаються для 
виконання м’язам апарата, що пише.

На науковому підґрунті, потрібен розви-
ток, доповнення сучасного рівня етіологічних 
(характерологічних) класифікацій. Застосу-
вання даних графології – це галузь судової 
експертизи документів: виявлення причет-
ності особи до того чи іншого документа, 
визначення внутрішнього стану автора в 
момент написання і виявлення різних фізич-
них і психічних особливостей автора.

Зі становленням графології як науки вона 
(графологія) набуває важливого значення як 
об’єктивний метод самопізнання та людиноз-
навства, що, безумовно, має велику етичну та 
виховну цінність [4, с. 1-6].

Почерки душевнохворих дають нам мож-
ливість побачити в особливо виразній формі, 
що в почерку здорової людини не так впадає 
у вічі, хоча й часто наявне. Медицина в гра-
фології може відіграти роль збільшувальної 
лінзи. Також цікавим є питання вивчення 
спадкового переймання почерку. Передача 
шляхом спадковості нормальних та ано-
мальних особливостей як соматичного, так і 
психічного характеру також знаходить своє 
графічне вираження в почерку, який цілком 
залежить від цих особливостей. Виходячи 
зі схожості, якщо така існує між почерками 
батьків і дітей, можна порівняно легко визна-
чити, що від батьків, і саме з боку батька чи 
матері (діда або бабусі), успадковано дітьми. 
Причому помічено, що спадкова схожість 
передусім зустрічається між почерком батька 
та сина (спадкова ідентичність письма найя-
скравіше виражена в однаковий період розви-
тку, що може і не обумовлюватись віком). Але 
буває, що почерки батьків і дітей абсолютно 
різнотипні й не мають а ні якої схожості. 

Звідси ясно, що в почерку антрополог міг би 
мати зручний графік вияву законів спадко-
вості, який до того ж не залежить від поми-
лок антропометричних вимірів. За допомо-
гою графологічного методу можна отримати 
точнішу характеристику особи, яка цікавить 
нас, ніж це нададуть пристрасні історичні 
описи. Кожний почерк має певний комплекс 
ознак, що відрізняють його від інших. Бува-
ють почерки схожі, споріднені, але одна-
кових не буває – кожна людина має тільки 
свій, який належить їй уже з перших кроків 
навчання письма. При цьому необхідно зазна-
чити, що будь-який окремий почерк, яким би 
типовим чи оригінальним він не був, зовсім 
не являє собою щось застигле, раз і назавжди 
визначене, а, навпаки, може зазнавати змін, 
і досить суттєвих. З одного боку, постійно 
підвищується психічних рівень людини (цей 
процес «психологічного росту» письма від-
значається найбільшою стрімкістю в перші 
роки навчання, а також у підлітковому віці), з 
другого – будь-яка суттєва зміна навколишніх 
умов і впливів також позначається на загаль-
ному складі особистості, а через це – й на 
почерку. Причому якщо подібна зміна зовніш-
ніх умов є спільною для окремої групи осіб 
або навіть цілого народу (голод, війна, рево-
люція), то не буде нічого дивного, коли вона 
знайде відображення і в загальному характері 
письма. Так, наприклад, ми знаємо епохи, 
коли письмо було примхливим, архітектур-
ним і фігурним. Розчерки здавалися такими 
ж вигадливими, як і сама мова, манери і 
зовнішня форма відносин. Сучасне ж письмо 
характерне своєю спрощеністю, відсутністю 
прикрас, зайвих штрихів, економністю при-
крас, зайвих штрихів, економністю в рухах (за 
рахунок спрощеності у зв’язках між літерами), 
своїм темпом, – все це говорить про харак-
терні особливості епохи, у якій ми живемо: 
діловитість, практичність, ощадливість, реа-
лістичність. Знайшли своє відображення в 
почерку і масові нервові захворювання – 
результати порівняно недавньої війни та голо-
дних років. Прагнення жінки до емансипації, 
бажання звільнитися від чуттєвого життя та 
набути суто чоловічих якостей, безумовно, 
відобразились і в почерку. Подібні почерки 
дуже часто тільки після ретельного вивчення 
виявляються відмінними від чоловічих. Цілий 
ряд спостережень показав, що людина ніколи 
не може повторити в точності свого письма, 
як ніколи не повторюється той чи інший комп-
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лекс відчуттів, настроїв. До старості почерк 
фізіологічно змінюється і характеризується 
дрижанням, заміною прямих ліній хвиляс-
тими. Він характерний тим, що у волосяних 
штрихах, до речі як і в основних, замість рів-
них ліній виходить багато маленьких вигинів і 
відхилень убік. Літери виводяться повільно та 
обдумано. Почерк майже не відхиляється від 
прямої лінії: у ньому поступово згладжуються 
різкі штрихи, різкі переходи в натисках, зрів-
нюється величина окремих літер. У почерку 
з’являється притаманне старості так зване 
вуалювання індивідуальних особливостей 
письма. Але сучасними фізіологами помі-
чено, що після проведеної операції «омоло-
джування» старече дрижання почерку зникає.

Першим завданням графології повинне 
бути визначення того, як відображаються на 
почерку певні психічні особливості. «Зробити 
це можна лише шляхом критичної обробки 
дуже великого обсягу конкретного матері-
алу, – зазначає учений професор Іванцов, – і в 
цьому напрямку зроблено поки що дуже мало. 
Між тим, тільки на цій основі, – говорить 
він далі, – можуть ґрунтуватись і протилежні 

висновки: на які особливості характеру вказу-
ють особливості почерку. 

Узагальнивши графологічні ознаки, можна 
підійти до загальніших положень, що без-
умовно, полегшить вивчення графологічних 
законів. Законом із графологічного погляду 
називається причино вий зв’язок між психіч-
ним і фізичним станом людини та її почерком.

Після визначення характерних почер-
кознавчих, авторознавчих та графологічних 
рис у зразку почерку досліджуваної людини, 
перед тим як ставити остаточний «діагноз», 
потрібно правильно та грамотно проаналі-
зувати їх у сукупності та взаємозв’язку між 
собою, за умови попереднього проведення 
почеркознавчої експертизи [4, с. 16].

Висновки. Розвиток даних галузей та 
подальше вдосконалення їх прийомів і мето-
дів має суттєве значення, через те що нерідко 
тільки завдяки їхньому застосуванню може 
бути отримано інформацію, яка дає можли-
вість розшукати злочинця та в подальшому 
викрити його у вчинені злочину, по відно-
шенню якого провадиться кримінальне про-
вадження.
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ІНСТИТУТ ПРИМИРЕННЯ ВИННОГО ТА ПОТЕРПІЛОГО:  
ДОСВІД КРАЇН СВІТУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ 

У статті досліджено зарубіжний досвід застосування процедури медіації для вирішення кримінально-
правових конфліктів у таких країнах, як США, Франція, Велика Британія, Бельгія, Німеччина, Словенія. Про-
аналізовано кримінально-процесуальне законодавство України, зокрема інститут примирення сторін, який 
є передумовою впровадження медіації та сформульовано власні пропозиції щодо удосконалення діючого 
законодавства з метою введення процедури примирення. 

Ключові слова: відновне правосуддя, медіація, угода про примирення сторін у кримінальному процесі.

В статье исследован зарубежный опыт применения процедуры медиации для разрешения уголовно-
правовых конфликтов в таких странах, как США, Франция, Великая Британия, Бельгия, Германия, Слове-
ния. Проанализировано уголовно-процессуальное законодательство Украины, в частности институт при-
мирения сторон, который является предпосылкой внедрения медиации и сформулированы собственные 
предложения к усовершенствованию действующего законодательства с целью введения процедуры при-
мирения.

Ключевые слова: восстановительное правосудие, медиация, соглашение о примирении сторон в уго-
ловном процессе.

In the article the experience of foreign mediation procedure to resolve of criminal and law conflicts in countries, 
such as the USA, United Kingdom, Belgium, Germany and Slovenia, is explored. It is analyzed the criminal and 
procedural legislation of Ukraine, including the Institute of conciliation, which is a prerequisite for the introduction 
of mediation and are formulated propositions to the improvement of the applicable legislation for the purpose of 
implementation of the mediation.

Key words: restorative of justice, mediation, settlement parties to the criminal process.

Постановка проблеми. Відповідно до 
ст. 124 Конституції України право на забезпе-
чення судового захисту здійснюється Консти-
туційним Судом та судами загальної юрисдик-
ції, але захист порушених прав та законних 
інтересів можливий в Україні і іншими спосо-
бами. Такі форми вирішення справ, у проти-
вагу державним, прийнято називати «недер-
жавними формами вирішення конфліктів» 
[1], або «альтернативним вирішенням спорів» 
[2, с. 14]. Альтернативне вирішення спорів 
дозволяє всьому населенню держави вико-
ристати додаткові, більш гнучкі, способи 
вирішення правових конфліктів. Ці способи 
захисту прав є додатковою гарантією реаліза-
ції конституційного права на вибір найбільш 
адекватного законного варіанту вирішення 
спору з метою захисту прав та законних інтер-
есів. Можна вести мову про значну кількість 
форм, проявів відновного правосуддя. Проте 
найбільш розповсюдженою з них є медіація 
(від англ. mediation – посередництво). Та, якщо 
загалом необхідність запровадження інституту 
медіації в українську систему права не викли-
кає сумнівів, то щодо реформування кримі-
нальної політики ведуться гострі дискусії.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Окремі питання застосування медіації 
в кримінальному процесі були предметом 
дослідження таких вчених, як Х. Д. Алікпе-
ров, Ю. В. Баулін, О. В. Белінська, Л. М. Воло-
діна, І. А. Войтюк, А. В. Гайдук, Л. В. Головко, 
О. А. Губська, В. В. Землянська, Л. В. Лоба-
нова, В. Т. Маляренко, Л. Б. Сало, З. В. Симо-
ненко, В. М. Трубников. Однак, немає комп-
лексного аналізу процедури медіації як 
ефективного методу вирішення спорів.

Мета. Аналіз чинного зарубіжного законо-
давства на предмет застосування процедури 
медіації в кримінальному процесі, визначення 
перспектив застосування медіації у вирішенні 
кримінально-правових конфліктів в Україні та 
формулювання власних пропозицій щодо вдо-
сконалення чинного законодавства з метою 
запровадження процедури примирення.

Виклад основного матеріалу. Відповідно 
до Рішення Ради Європейського союзу від 
15 березня 2001 р. «Про місце жертв у кримі-
нальному судочинстві», медіацію в криміналь-
них провадженнях слід розуміти як пошук, до 
або під час кримінального судочинства, вза-
ємоприйнятного рішення між жертвою та пра-
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вопорушником за посередництва компетентної 
особи (медіатора). Науковці зазначають, що у 
кримінальному судочинстві медіацією між 
потерпілим і правопорушником є процедура, 
завдяки якій потерпілий та обвинувачений за 
обопільною згодою та за допомогою третьої 
сторони як посередника – медіатора – можуть 
досягти згоди щодо відшкодування завданої 
шкоди та примиритися. Посередником уре-
гулювання конфлікту шляхом примирення є 
медіатор, який сприяє сторонам у реалізації їх 
прав на примирення, забезпечує встановлення 
між ними контакту, організує та проводить 
сам процес медіації. Під примиренням сто-
рін необхідно розуміти добровільне волеви-
явлення потерпілого на прощення особи, яка 
вчинила злочин, та досягненню з нею згоди 
щодо порядку, розміру, умов усунення шкоди, 
яка була заподіяна злочином, і досягнення 
між ними миру. Така позиція збігається із точ-
кою зору, висловленою в постанові Пленуму 
Верховного Суду України від 5 листопада 
2005 року №12 «Про практику застосування 
судами України законодавства про звільнення 
особи від кримінальної відповідальності», про 
те, що примирення обвинуваченого, підозрю-
ваного з потерпілим належить розуміти як акт 
прощення його в результаті вільного волеви-
явлення потерпілого, що виключає будь-який 
неправомірний вплив, незалежно від того, яка 
з сторін була ініціатором та з яких мотивів 
[3,  с. 2-4].

Медіація (відновне правосуддя) як альтер-
нативний спосіб вирішення спорів широко 
застосовується в усьому світі, насамперед у 
США, Фінляндії, Німеччині, Польщі, Австра-
лії та інших країнах. Хоча на даний час Укра-
їна знаходиться лише на етапі формування 
вітчизняної моделі відновного правосуддя 
вже з впевненістю можна констатувати, що 
необхідність запровадження інституту прими-
рення (медіації) у вітчизняній системі права 
підтримується широким колом фахівців. Така 
підтримка ґрунтується, насамперед, на пози-
тивних результатах практики застосування 
інституту примирення у багатьох країнах 
світу, які свідчать про його ефективність.

США є однією з перших країн світу, де ще 
на початку 70-х років ХХ століття з’явилися 
програми примирення винного і потерпілого, 
що є однією з найбільш розповсюджених 
форм відновного правосуддя. На сьогодні в 
США діють сотні програм медіації під різ-
ними назвами. Варто зазначити, що у перші 

роки на медіацію в США спрямовували мате-
ріали по злочинах невеликої тяжкості, вчинені 
неповнолітніми злочинцями, однак останнім 
ситуація є зовсім іншою: на медіацію направ-
ляють матеріали про більш тяжкі злочини, при 
цьому вищевказані норми поширюються як на 
неповнолітніх, так і на дорослих злочинців [4].

Загалом у США діє спеціальна концепція 
для судів, яка отримала назву «суд з багатьма 
дверима». Відповідно до цієї концепції суд 
США розглядається як установа, яка надає 
можливість вирішення спорів шляхом від-
кривання різних «дверей». Особа, яка зверта-
ється до суду, спочатку викладає всі обставини 
консультанту суду, який проводить ґрунтов-
ний аналіз справи та рекомендує найбільш 
слушний варіант вирішення спору («наступні 
двері»). Після запровадження вищезгаданої 
концепції в судах альтернативний підхід вирі-
шення спорів кримінально-правового харак-
теру набув широкого розголосу. На сьогодні 
такий підхід вирішення спорів запроваджений 
в більшості європейських країн [5, с. 220].

Ще однією країною, де широко застосову-
ється інститут примирення винного і потер-
пілого, є Франція. Відповідно до ч. 4 ст. 61 
Кримінально-процесуального кодексу Фран-
ції, прокурор має право до винесення рішення 
судом та за згодою потерпілого та правопо-
рушника направити кримінальну справу на 
медіацію, якщо він вважає, що такий захід 
зможе забезпечити відшкодування шкоди, 
завданої злочином. У такому випадку проку-
рор може використати допомогу громадської 
організації у залагодженні конфлікту, що 
зумовлений суспільно небезпечним діянням.

У Великій Британії програми відновного 
правосуддя застосовуються на різних стадіях 
кримінального процесу. Медіацію або сімейну 
конференцію може бути проведено після 
порушення кримінальної справи, але до судо-
вого розгляду справи. Крім цього, суд може 
призначити проведення програми відновного 
правосуддя після визнання особи винною, але 
до присудження покарання. У Великій Брита-
нії суд може відтягнути винесення покарання 
максимум на шість місяців, щоб побачити, чи 
підсудний відшкодував або принаймні почав 
відшкодовувати шкоду. Покарання не призна-
чається до кінця відстрочки і очікується, що 
воно не буде пов’язане з позбавленням волі  
[6, с. 127].

Можливість проведення медіації в кримі-
нальних справах передбачена також законо-
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давством Бельгії. Проведення медіації може 
бути ініційоване за клопотанням осіб, залуче-
них у кримінальний процес. На судові органи 
та прокуратуру покладається обов’язок про-
інформувати сторони про можливість прове-
дення медіації [7].

Німецьке законодавство передбачає, що 
прокурор може закрити кримінальну справу, 
якщо правопорушник не тільки примириться з 
потерпілим та відшкодує йому завдані збитки, 
а й виплатить певну грошову суму «суспільно 
корисній установі або бюджету» [8, c. 13]. 
Схожі норми діють у Словенії. У цій країні 
правопорушника зобов’язують робити гро-
шові внески на користь так званого Фонду 
захисту осіб, що постраждали від злочину.

Досвід країн, які вже певний час викорис-
товують медіацію та інші форми, прояви від-
новного правосуддя підтверджує, що понад 
90% укладених договорів за результатами 
медіації були виконані, а близько 80% право-
порушників, які брали участь відновних про-
цедурах не вчиняли нових злочинів. На жаль, 
традиційна правова система не може похвали-
тися такими результатами виконання рішень 
судів та перевиховання злочинців [9, c. 33].

На основі досвіду зарубіжних країн 
можна зробити висновок про переваги меді-
ації при вирішенні кримінальних справ: 
медіація сприятиме гуманізації правової 
системи, кримінальної політики; спростить 
та прискорить процес вирішення кримі-
нальних справ (адже сторони мають більш 
активний вплив на розв’язання конфлікту); 
зніме соціальну напругу між обвинуваченим 
та потерпілим; підвищить рівень довіри до 
судових органів, дасть можливість змен-
шити навантаження на суд; сприятиме забез-
печенню прав та законних інтересів потер-
пілого та правопорушника, адже потерпілий 
матиме можливість отримати реальну ком-
пенсацію завданої шкоди; сприятиме реа-
лізації принципу економії процесуальних 
засобів при вирішенні кримінально-право-
вих конфліктів. Також до переваг медіації 
слід віднести гнучкість та незаформалізова-
ність процедури розгляду. 

Про поширення медіативних процедур 
в кримінально-правовій сфері свідчить не 
тільки зарубіжна практика, а й наявність 
чималої кількості Рекомендацій, Декларацій 
та Резолюцій ООН і Ради Європи. Наприклад, 
Рекомендація № R (99) 19 Комітету міністрів 
державам-членам Ради Європи, присвячена 

посередництву в кримінальних справах, вра-
ховує існування найрізноманітніших форм і 
підходів до медіації і вказує, що «законодав-
ство повинно сприяти проведенню медіації» 
та «посередництво в кримінальних справах 
має бути доступною послугою на будь-якій 
стадії здійснення правосуддя» [10]. 

Чинне законодавство України також міс-
тить основи для запровадження процедури 
медіації в законодавство України. Так, чинний 
Кримінальний процесуальний кодекс України 
[11] містить прогресивну норму, яка перед-
бачає провадження на підставі угод, в рамках 
якого у кримінальному провадженні може 
бути укладена угода про примирення між 
потерпілим та обвинуваченою особою (стаття 
469 КПК України). Про можливість залучення 
посередника до врегулювання цього конфлікту 
свідчить положення про те, що угода уклада-
ється сторонами самостійно або за допомогою 
захисника чи представника або іншої особи за 
погодженням між сторонами, окрім судді чи 
прокурора. Важливим є той факт, що законо-
давець чітко встановлює перелік кримінально-
караних діянь, у провадженні щодо яких може 
бути укладена угода про примирення. Так, 
на підставі ч. 2 ст. 469 Кримінального про-
цесуального кодексу України до випадків, які 
передбачають можливість укладення угоди 
про примирення, належать провадження щодо 
кримінальних проступків, злочинів невеликої 
чи середньої тяжкості та провадження у формі 
приватного обвинувачення. Процесуальний 
порядок угоди про примирення регулюється 
нормами ст. ст. 469–475 КПК України.

Медіація може розглядатися як окрема 
факультативна стадія кримінального про-
цесу або як міжстадійний інститут, зокрема 
як спосіб реалізації законних прав та інтер-
есів паралельно з судовим розглядом кримі-
нальної справи. У деяких випадках медіація 
може бути й альтернативою кримінальному 
процесу, якщо процедура була проведена до 
порушення кримінальної справи, відповідає 
інтересам потерпілого та правопорушника, а 
злочин не пов’язаний з публічним інтересом 
держави [9, c. 34].

Запровадження у кримінальному процесі 
України такого нового інституту, як укладення 
угоди про примирення, свідчить про «обрання 
Україною вектору гуманізації кримінального 
законодавства шляхом надання можливості 
укладення угоди про примирення сторін для 
врегулювання кримінально-правового кон-
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флікту» [5, c. 220], про готовність держави 
змінювати концепцію кримінального процесу 
відповідно до європейських стандартів, що 
зумовить поліпшення становища всіх сторін 
кримінального провадження.

Найбільш оптимальним шляхом впрова-
дження медіації в українське законодавство, 
зокрема у кримінально-процесуальне, є ухва-
лення спеціального закону про медіацію та 
внесення відповідних змін до кримінального-
процесуального законодавства. Лише після 
прийняття відповідного закону можна вно-
сити зміни до кримінально-процесуального 
законодавства. При цьому потрібно визначи-
тися з такими питаннями:

1) принципи, щодо злочинів якого ступеня 
тяжкості можливе проведення медіації;

2) на якій стадії кримінального процесу 
може застосовуватися медіація;

3) хто може виступати ініціатором прове-
дення медіації;

4) умови та порядок набуття статусу меді-
атора у кримінальному провадженні (його 

права та обов’язки, гарантії незалежності, під-
стави відповідальності тощо);

5) який процесуальний порядок прове-
дення медіації;

6) яка процесуальна форма завершення 
процедури медіації.

Висновки. Отже, в зарубіжних країнах 
протягом тривалого часу для вирішення кри-
мінальних спорів застосовується інститут 
медіації, який довів на практиці свої переваги. 
Їх досвід розвитку інституту примирення між 
правопорушником та потерпілим цілком при-
йнятний для нашої країни та створить належні 
умови для більш ефективного досягнення 
завдань кримінального законодавства. Україн-
ське законодавство також містить передумови 
для запровадження медіації у кримінально-
процесуальне законодавство, це, зокрема, 
інститут примирення сторін. Однак для запро-
вадження медіації перш за все необхідно ухва-
лити спеціальний закон та внести відповідні 
зміни до чинного кримінально-процесуаль-
ного законодавства.
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ЕТНІЧНІ ЧИСТКИ ЯК КАТЕГОРІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Стаття присвячена визначенню такого поняття в міжнародному праві, як «етнічні чистки». Проаналізо-
вано різні підходи до розуміння терміна «етнічні чистки», вказано на необхідність належної міжнародно-
правової кваліфікації актів етнічних чисток, охарактеризовано проблемні аспекти співвідношення етнічних 
чисток з міжнародними злочинами, зокрема зі злочином геноциду.

Ключові слова: етнічні чистки, злочин геноциду, міжнародний злочин.

Статья посвящена определению такого понятия в международном праве, как «этнические чистки». 
Проанализировано различные подходы к пониманию термина «этнические чистки», указано на необхо-
димость надлежащей международно-правовой квалификации актов этнических чисток, охарактеризовано 
проблемные аспекты соотношения этнических чисток с международными преступлениями, в частности с 
преступлением геноцида. 

Ключевые слова: этнические чистки, преступление геноцида, международное преступление.  

The article is dedicated to the definition of such notion in international law as “ethnic cleansings”. The author 
had analyzed different approaches for interpretation of a term “ethnic cleansings”, raised the necessity of proper 
international legal qualification of acts of ethnic cleansings, characterized the problematic aspects of correlation of 
ethnic cleansing with international crimes, in particular with the crime of genocide.

Key words: ethnic cleansings, crime of genocide, international crime.

РОЗДІЛ 8  
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Постановка проблеми. Міжнародне 
право активно розвивається у зв’язку з гло-
балізаційними процесами та реформується 
відповідно до нових викликів та проблем, з 
якими стикається міжнародна спільнота дер-
жав. Не є винятком міжнародне кримінальне 
право,а також міжнародне право прав людини. 
Разом з цим спостерігається розширення прав 
людини та відповідно міжнародно-правових 
механізмів їх реалізації та захисту. Одним із 
міжнародно-правових механізмів реалізації та 
захисту прав людини, який може бути засто-
сований в окремих випадках державами при 
масовому порушенні прав людини, є обов’язок 
захищати (responsibility to protect). 

Основні аспекти концепції обов’язку захи-
щати були передбачені в Підсумковому доку-
менті Всесвітнього саміту ООН 2005 року [1] 
та остаточно сформульовані в Доповіді Гене-
рального секретаря з реалізації відповідаль-
ності щодо захисту 2009 року [2]. Відповідно 
до зазначених актів чітко зазначається перелік 
злочинів, від яких держава повинна захищати: 
«Кожна держава зобов’язана захищати своє 
населення від геноциду, воєнних злочинів, 

етнічних чисток (ethnic cleansings) та злочи-
нів проти людяності. Даний обов’язок тягне 
за собою необхідність запобігання таким зло-
чинам, в тому числі підбурюванню до них, 
шляхом прийняття відповідних та необхідних 
заходів». 

Дане твердження є одним із прикладів вио-
кремлення етнічних чисток від геноциду, зло-
чинів проти людяності та воєнних злочинів, 
що пов’язано зі складною природою та визна-
ченням поняття «етнічні чистки». Можна 
стверджувати, що в різних частинах світу 
відбуваються акти етнічних чисток, які звер-
тають на себе увагу Організації Об’єднаних 
Націй та юристів-міжнародників, що зумов-
лює актуальність даної статті.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемні аспекти, пов’язані з катего-
рією «етнічні чистки» в різних проявах (істо-
ричному, соціологічному, політологічному, 
юридичному) досліджували такі вчені, як 
Бассіоні М. Ш. (Mahmoud Cherif Bassiouni) 
[3], Бел-Фіалкоф E. (Andrew Bell-Fialkoff) [4], 
Верле Г. (Gerhard Werle) [5], Ман М. (Michael 
Mann) [6], Наймарк Н. (Norman M. Naimark) 



93

Актуальні питання публічного та приватного права
♦

[7], Пегор’є К. (Clotilde Pégorier) [8], Петро-
вич Д. (Drazen Petrovic) [9], Портнов А. [10], 
Шабас В. (William A. Schabas) [11], Шенге-
лія М. [12] та інші. Проте, не дивлячись на 
наявність досліджень етнічних чисток у сві-
товій науці, у вітчизняній юридичній науці 
етнічним чисткам приділяється недостатньо 
уваги. Також необхідно зазначити, що в науці 
міжнародного права відсутнє загальне визна-
чення терміну «етнічні чистки», а також немає 
єдиного підходу щодо міжнародно-правової 
кваліфікації даного явища.

Метою статті є дослідження поняття 
«етнічні чистки» та визначення необхідності 
належної правової кваліфікації актів етнічних 
чисток. 

Виклад основного матеріалу. Перш за все 
необхідно зазначити, що уніфіковане визна-
чення поняття «етнічні чистки» не міститься в 
жодному міжнародно-правовому акті. В Рим-
ському Статуті Міжнародного кримінального 
суду є визначення та склад таких міжнародних 
злочинів, як геноцид, воєнні злочини, злочини 
проти людяності та агресія [13].

Щодо кваліфікації міжнародних зло-
чинів існують різні градації визначення 
поняття «міжнародний злочин» і як зазна-
чає Н. А. Зелінська «з позицій міжнародного 
права «міжнародний злочин» – це заборо-
нене національним і/чи міжнародним кри-
мінальним правом соціально небезпечне 
діяння, що підлягає солідарному криміналь-
ному переслідуванню в рамках міжнародної 
і/чи національної кримінальної юрисдикції»  
[14, с. 22].

При дослідженні питання кваліфікації 
етнічних чисток необхідно зазначити, що був 
розроблений Остаточний звіт комісії експер-
тів, створеної відповідно до Резолюції Ради 
Безпеки ООН 780 (1992) щодо ситуації в 
колишній Югославії. В окремій частині звіту 
«Практика етнічних чисток» зазначалось, що 
«етнічні чистки» є відносно новим поняттям. 
Розглянувши ситуацію в контексті конфлік-
тів в колишній Югославії, «етнічні чистки» 
означає створення області етнічно гомогенної 
шляхом застосування сили або залякування 
для видалення осіб певної групи з певної 
області. «Етнічні чистки» суперечать між-
народному праву» [15]. Також були зроблені 
основні висновки щодо злочинів «етнічної 
чистки», геноциду та інших масових пору-
шень елементарних приписів гуманності, а 
саме зґвалтування і сексуального насильства 

та руйнування культурних цінностей, вчине-
них в різних частинах Боснії і Герцеговини.

Д. Петрович зазначає, що «тривала війна 
в Боснії та Герцеговині внесла новий тер-
мін в словник міжнародних відносин з вира-
зом «етнічні чистки». Дане словосполучення 
позначає комплекс порушень прав людини та 
гуманітарного права в Боснії та Герцеговині 
та Хорватії» [9, c. 342].

Спочатку словосполучення «етнічні 
чистки» використовувалося журналістами 
та політиками, які називали таким терміном 
різні кризові ситуації, до того ж вираз «етнічні 
чистки» був прийнятий як частина офіційної 
термінології в документах Ради Безпеки ООН 
та інших органів ООН, а також почав викорис-
товуватись різними міждержавними та недер-
жавними організаціями [9, c. 342]. В дійсності 
тлумачення даної та суміжної термінології та 
їх взаємозв’язок із системою міжнародного 
права є недостатньо чітким. 

В перших наукових дослідження наукове 
визначення «етнічних чисток» запропонував 
Е. Бел-Фіалкоф 1993 року зазначивши, що 
«на найбільш загальному рівні етнічні чистки 
можуть розумітись як вигнання «небажаного» 
населення з певної території на підставі релі-
гійних чи етнічних дискримінаційних, полі-
тичних, стратегічних чи ідеологічних мірку-
вань, чи їх комбінації» [4, с. 110].

А. Портнов зазначає, що «концептуальним 
публікаціям з питань «етнічних чисток» влас-
тивий наголос на засадничій модерності цього 
явища, його транснаціональності, глобаль-
ності та органічних зв’язках з демократією» 
[10, с. 107], що має важливе значення при 
подальшому дослідженні категорії «етнічні 
чистки».

М. Манн розкриває положення, що модер-
ність структурована за етнічними та націона-
лістичними принципами, а етнічні чистки – 
явище історичне і динамічне, властиве цілому 
світові в процесі модернізації та демокра-
тизації, зазначаючи наступне: «європейські 
держави наразі безпечно демократичні, але 
більшість з них також пройшли колись через 
етнічні чистки» [6, с. 3-5]. Тобто з точки зору 
історії, явище етнічних чисток не є новим. 

Аналізуючи праці М. Манна, А. Портнов 
вказує, що «базовий концепт свого аналізу 
Манн визначає так: «Етнічні чистки – це усу-
нення членами однієї групи (самовизначеної 
чи визначеної іншими як така, що має спільне 
походження і культуру) іншої такої групи 
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з території, що визначається ними як їхня 
власна» [10, с. 107]. 

Г. Верле в своїй фундаментальній роботі 
«Принципи міжнародного кримінального 
права» щодо етнічних чисток зазначає 
наступне: «мета політики вигнання полягала 
в тому, щоб створити певний регіон, населе-
ний виключно сербами, який згодом був би 
об’єднаний із Сербією з метою створення 
«Великої Сербії» [5, с. 368]. Важливою осо-
бливістю було те, що в ході таких операцій 
відбувались як масові вбивства та жорстоке 
поводження з цивільними особами, акти сек-
суального насилля, бомбардування міст – 
тобто порушення прав людини немайнового 
характеру, так і руйнування місць відправ-
лення культу та конфіскація майна – пору-
шення майнового характеру.

Разом з тим, Г. Верле висловлює твер-
дження, згідно з яким: «словосполучення 
«етнічні чистки» не є юридичним терміном. 
Скоріше, воно позначає комплексне злочинне 
явище, політику, здійснення якої супроводжу-
ється серйозними порушеннями прав людини, 
направленої на примусове виселення етніч-
ної групи з окремої місцевості з метою зміни 
етнічного складу населення» [5, с. 368].

Проте наразі формується підхід, згідно з 
яким поняття «етнічні чистки» має розгляда-
тись саме як юридичний термін. Наприклад,  
К. Пегор’є в своєму дослідженні з юридичної 
кваліфікації етнічних чисток вживає поняття 
саме в юридичному сенсі, а також піднімає 
питання щодо можливості визначення етнічних 
чисток як окремого міжнародного злочину [8].

Кваліфікація етнічних чисток як між-
народного злочину породжує нові питання. 
Для належної міжнародно-правової кваліфі-
кації актів етнічних чисток в такому контек-
сті постає надзвичайно важливе питання, чи 
можна взагалі та в якому ступені кваліфіку-
вати так звані етнічні чистки в якості гено-
циду – одного із найтяжчих злочинів проти 
загального міжнародного права.

Міжнародно-правова кваліфікація будь-
яких актів як геноциду залежить від конкрет-
них обставин в кожному випадку. Не можна 
не погодитись з Г. Верле, який зазначає, що 
«беззастережна кваліфікація етнічних чисток 
як геноциду, яка іноді виникає, некоректна. 
Кваліфікація як геноциду може бути неадек-
ватною, тому що основною метою «етнічних 
чисток» є вигнання групи населення, а не її 
знищення» [5, с. 368]. 

Разом з тим вчений зазначає, що нерідко 
етнічним чисткам притаманні геноцидальні 
характеристики і в таких випадках можуть 
бути покараними як геноцид. Так, масштаби 
вбивств та вибір жертви можуть означати, що 
метою скоєння/виконання злочинів є не тільки 
вигнання, але й також знищення групи. Навіть 
діяння, які не підпадають під визначення зло-
чину, можуть являтись важливим свідченням 
наявності геноцидального умислу. [5, с. 368]. 

В деяких рішеннях Трибунал по Югославії 
постановив, що масові вбивства та примусове 
переміщення людей, скоєні в Сребрениці в 
липні 1995, являли собою геноцид [напр., див. 
16; 17].

Відповідно до Римського Статуту Між-
народного Кримінального Суду [13], будь-які 
злочинні акти можуть бути кваліфіковані як 
геноцид тільки в випадку, коли акти відбува-
ються з метою знищити цілком або частково 
будь-яку національну, етнічну, расову чи 
релігійну групу, а для того, щоб протиправні 
діяння могли бути кваліфіковані як геноцид, 
необхідно, по-перше, встановити дискримі-
наційну природу дій винного і, по-друге, мету 
знищення ідентифікованої групи, тотального 
або часткового [18, с. 87].

Важливо зазначити, що Н. Наймарк в своїх 
дослідженнях розмежував поняття «етнічні 
чистки» та «геноцид» та зазначив, що «Гено-
цид – це зумисне вбивство частини або усієї 
етнічної, релігійної чи національної групи... 
Мета етнічної чистки – вигнати людей і часто-
густо усі сліди їхнього перебування з конкрет-
ної території» [7, с. 3]. 

В. Шабас, досліджуючи питання гено-
циду, вказував: «…це залишається на межі з 
навмисним фізичним знищенням групи, а не 
з атаками на її існування, включаючи пере-
слідування її культури чи феномену «етнічних 
чисток» [11].

Генеральна Асамблея ООН у своїй резолю-
ції A/RES/47/121 від 18 грудня 1992 року, оці-
нюючи трагічні події на території колишньої 
Югославії, назвала етнічну чистку політикою 
та формою геноциду [20], що є доволі нео-
днозначним твердженням.

Наступного року в резолюції Ради Безпеки 
ООН S/RES/876 від 19 жовтня 1993 року щодо 
ситуації в Абхазії, було зазначено, що «Рада 
Безпеки … будучи глибоко стурбованою люд-
ськими стражданнями, які були спричинені 
конфліктами в регіоні, та повідомленнями про 
«етнічні чистки та інші серйозні порушення 
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міжнародного гуманітарного права» [20]. 
Тобто етнічні чистки були зазначені саме як 
серйозні порушення міжнародного гуманітар-
ного права. Також була зазначена необхідність 
розслідування етнічної чистки, що означає 
визначення етнічних чисток як злочину 

Варто звернути увагу на позицію Ю. Реше-
това, який вказує, що «…виокремлення етніч-
ної чистки в самостійний склад при розробці 
Статуту Трибуналу по колишній Югославії 
зроблено не було, хоча це слідувало із резолю-
ції Ради Безпеки. Відсутність ж юридичного 
визначення етнічних чисток дає змогу концен-
трувати увагу світової спільноти не на одинич-
них злочинах, винність за скоєння яких важко 
встановити, що і створює враження щодо при-
четності до злочинів перш за все представни-
ків однієї етнічної групи, яка брала участь в 
цій трагедії» [21, с. 21-22].

М. Шенгелія з цього приводу зазначає 
наступне: «З аналізу тверджень Ю. Решетова 
слідує, що злочин етнічної чистки повинен 
мати свій власний склад, і даний склад необ-
хідно було зазначити вже в Статуті Трибуналу 
по колишній Югославії на основі резолюції 
Ради Безпеки ООН» [12, с. 84]. 

Пізніше в практиці ООН з’являються й інші 
позиції щодо кваліфікації етнічних чисток, 
не як злочину геноциду. Наприклад, в Керів-
них принципах з питання переміщення осіб 
всередині країни (які були прийняті в 1998 
році Представником Генерального Секре-
таря ООН з питання про внутрішньо пере-
міщених осіб), зокрема в шостому принципі 
зазначається, що кожна людина має право на 
захист від свавільного переміщення з її дому 
чи місця постійного проживання – заборона 
свавільних переміщень розповсюджується на 
переміщення: основані на політиці апартеїду, 
«етнічній чистці» або аналогічній практиці, 
метою чи результатом якої є зміна етнічного, 

релігійного чи расового складу відповідного 
населення [22]. Звісно, такі положення не 
мають обов’язкового характеру, проте спри-
яють належному розумінню та тлумаченню 
категорії «етнічні чистки».

Якщо ж відрізняти категорії геноциду та 
інших злочинних дій від етнічних чисток, 
постає питання чи можуть етнічні чистки роз-
глядатись як окремий міжнародний злочин. 
Визначення міжнародного злочину може бути 
застосоване до міжнародно-правової кваліфі-
кації етнічних чисток саме як міжнародного 
злочину, адже етнічні чистки, незважаючи 
на їх співвідношення з геноцидом та іншими 
злочинами, є соціально небезпечним діян-
ням, а також, як зазначалось в вищезгаданих 
резолюціях ООН, є серйозними порушеннями 
прав людини та міжнародного гуманітарного 
права, що вже може свідчити про звичаєвий 
характер.

Висновки. Можна стверджувати, що 
етнічні чистки є надзвичайно складним яви-
щем, свідченням чого є різні підходи щодо 
розуміння та інтерпретації поняття «етнічні 
чистки». В теорії міжнародного права від-
сутнє загальне визначення терміна «етнічні 
чистки», що призводить на практиці до нео-
днозначного трактування та співвідношення 
етнічних чисток з міжнародними злочинами, 
зокрема зі злочином геноциду. Потрібно 
зазначити, що не допускається беззасте-
режна кваліфікація актів етнічних чисток 
як злочину геноциду та інших міжнарод-
них злочинів. Етнічні чистки є серйозними 
порушеннями прав людини та міжнарод-
ного гуманітарного права, тому подальшого 
дослідження потребують питання міжна-
родно-правової кваліфікації актів етнічних 
чисток, що матиме надзвичайно важливе 
значення як для теорії міжнародного права, 
так і для практики.
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