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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕОФШОРИЗАЦІЇ  
У ФІНАНСОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

LEGAL REGULATION OF DE-OFFSHOREIZATION  
IN THE FINANCIAL LAW OF UKRAINE

Анотація. У статті з позиції сучасної теорії держави і права та фінансового права розглянуто, на основі чинного зако-
нодавства та нормативних актів Організації економічного співробітництва та розвитку Європейського Союзу, теоретичні 
і практичні аспекти правового регулювання деофшоризації у фінансовому праві України. Актуальність теми зумовлена 
необхідністю удосконалення національного законодавства з метою комплексного обґрунтування підвищення ефективності 
економіки, регулювання сплати податку на прибуток підприємств України. Запропоновано визначення терміну деофшо-
ризація щодо заходів зі зменшення податку на прибуток та матеріальні активи. Деофшоризація — це комплекс правових 
заходів, спрямованих на запобігання незаконному або недобросовісному використанню компаній, зареєстрованих у оф-
шорних зонах або які є ланками фінансових ланцюгів, що включають офшорні компанії, та їх переваг у вигляді зниження 
податкового навантаження та приховування інформації про справжніх власників активів при здійсненні транскордонної 
підприємницької діяльності або транскордонного володіння активами, створення передумов для повернення капіталу. У 
ході дослідження застосовано загальнофілософські та спеціальні методи дослідження правових явищ у контексті правового 
регулювання у сфері деофшоризації. Визначено нормативну базу правового регулювання деофшоризації економіки країни.

Ключові слова: податок на прибуток, грошові кошти, фінансові активи, офшорна компанія, офшоризація економіки.
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Summary. In the article from the standpoint of the modern theory of the state and law and financial law, based on the cur-
rent legislation and normative acts of the Organization for Economic Cooperation and Development of the European Union, the 
theoretical and practical aspects of the legal regulation of de-offshorization in the financial law of Ukraine are considered. The 
topicality of the topic is due to the need to improve national legislation with the aim of comprehensively justifying the improve-
ment of the efficiency of the economy, regulating the payment of income tax of Ukrainian enterprises. A definition of the term 
de-offshorization in relation to measures to reduce income tax and material assets is proposed. De-offshoreization is a set of 
legal measures aimed at preventing the illegal or unfair use of companies registered in offshore zones or which are links in finan-
cial chains that include offshore companies, and their benefits in the form of a reduction in the tax burden and concealment of 
information about the true owners of assets when carrying out cross- border entrepreneurial activity or cross- border ownership 
of assets, creation of prerequisites for return of capital. In the course of the study, general philosophical and special research 
methods of legal phenomena were applied in the context of legal regulation in the field of de-offshoreization. The regulatory 
framework for the legal regulation of de-offshoreization of the country’s economy has been defined.

Key words: income tax, cash, financial assets, offshore company, offshore economy.

Постановка проблеми. Розвиток інтеграційних 
процесів сприяють стимулюванню трансна-

ціональної підприємницької діяльності. Зростан-
ня мобільності капіталу розширює можливості 
платників податків щодо здійснення податкового 
планування та захисту активів, проте це збільшує 
ризик вчинення протиправних дій, спрямованих на 
уникнення та ухилення від сплати податків шляхом 
розмивання національної податкової бази, виведен-
ня коштів у офшорні зони, здійснення операцій, 
спрямованих на незаконній легалізації грошових 
коштів. Невід’ємним елементом економіки є пере-
міщення капіталу в офшорні зони. Пересушення 
активів у офортні зони завдає шкоди економіці 
держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням правового регулювання діяльності офшор-
них компаній присвячують свої праці такі нау-
ковці: М. Бліхар, К. Бондаревська, Я. Верещака, 
М. Вінічук, О. Гуржій, О. Дуфенюк, М. Копитко, 
О. Матвієнко, Н. Мудрак, М. Мазур, Ю. Паршин, 
З. Луцишин З., Ортинська, Д. Перебийніс, Д. По-
лотенко, В. Предборський, І. Розпутенко, Д. Са-
накоєв, С. Самойлова, О. Соїна, А. Стеблянко, 
Т. Фролова, В. Шереметинська, Н. Южаніна та 
інші. Внесок названих дослідників у вирішенні 
питань офшоризації є вагомим. Актуальним на 
сьогодні залишається питання правового регулю-
вання діяльності офшорних компаній.

Мета статті. Метою статті є дослідження пра-
вового регулювання деофшоризації у фінансовому 
праві України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Про-
цес офшоризації пов’язані з функціонуванням 
офшорних зон. Одними з основних факторів оф-
шоризації є інтернаціоналізація бізнесу, швидке 
зростання доходів і концентрація в руках певної 
групи власників, яка використовує офшорні зони 

для зберігання заощаджень, контролю за актива-
ми, що сприяє розвитку тіньової економіки.

Основними мотивами використання офшорних 
зон є: податкова оптимізація — легальне знижен-
ня податкового навантаження та збільшення до-
ходів бізнесу; отримання впевненості у збереженні 
активів з допомогою структурування володіння 
через офшорні зони, що дозволяє приховувати 
дійсних власників; використання офшорних зон 
дозволяє здійснити оптимізацію операцій з акти-
вами, підвищити правову захищеність активів та 
їхню міжнародну привабливість; офшорні компа-
нії дозволяють створювати складні, багатоступін-
часті схеми для раціонального управління; при-
ховування інформації про учасників правочину 
у поєднанні з мінімізацією оподаткування; реє-
страція в офшорних зонах трейдерів, які стають 
центрами концентрації прибутку; використання 
для міжнародних інвестицій офшорні компанії, 
що дозволяє приховувати дійсних учасників між-
народних угод; розміщення цінних паперів на іно-
земних фондових біржах; здійснення розрахунків.

Офшорні зони використовують концепцію, яка 
передбачає гнучкі умови для розміщення капіта-
лу, правову стабільність, пільговий податковий 
режим. Переваги, що надаються в офшорних зо-
нах сприяє недобросовісній податковій конкурен-
ції, одним із наслідків якої є перерозподіл активів 
транснаціональними корпораціями в міжнародно-
му масштабі шляхом зменшення оподатковуваних 
активів у державах з високими податками.

Транснаціональні компанії, здійснюючи по-
даткове планування, переміщують корпоративні 
доходи до зон з низькими чи нульовими ставками 
оподаткування прибутку, створюючи центри кон-
центрації прибутку. Поширена практика більш 
складного використання офшорних зон у схемах 
міжнародного податкового планування. Створю-
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ються схеми, в яких поряд з офшорними зонами 
включаються компанії з престижних територій 
(наприклад, зареєстровані в країнах зони євро), 
які використовуються для номінального володіння 
офшорними компаніями.

Переведення коштів у офшорні зони здійсню-
ється транснаціональними компаніями за допо-
могою механізмів трансфертного ціноутворення, 
внутрішнього фінансування.

Несумлінна податкова конкуренція впливає на 
зміну структури оподаткування у світовому масш-
табі, оскільки «переслідування» за зменшенням 
обсягу оподаткування рухомого майна та оподатку-
вання прибутку обертається підвищенням ставок 
оподаткування нерухомого майна, податків на спо-
живання. Виникають складності із застосуванням 
прогресивної шкали ставок оподаткування прибут-
ку та реалізації перерозподільної функції податків.

Інформація про діяльність офшорних компаній 
має закритий характер. Деякі зони з низькими 
податками не розкривають відомостей про осіб, 
які отримують вигоду від пільгового податкового 
режиму та операції. На території зон з низькими 
податками фізичні та юридичні особи не здійсню-
ють реальної економічної діяльності, сплачуючи 
збори за реєстрацію компаній та щорічні збори за 
підтримку компанії в активному стані.

Під тиском міжнародної спільноти зони з низь-
кими податками у національному законодавстві ста-
ли встановлювати обов’язкові вимоги економічної 
присутності, які передбачають необхідність створен-
ня реальної присутності щодо діяльності компанії.

Забезпечення конфіденційності інформації 
призводить до можливості приховування частини 
доходів і зменшення податкової бази податку на 
прибуток у країні резидентства фізичної чи юри-
дичної особи. Зазначені фактори призводять до 
того, що поряд із використанням низьких ставок 
оподаткування прибутку у фізичних та юридич-
них осіб з’являється можливість використовувати 
способи уникнення та ухилення від оподаткуван-
ня, що призводять до порушення права інших 
держав на оподаткування тих доходів, які були 
отримані на територіях цих держав. Подібна по-
ведінка платників податків завдає шкоди націо-
нальному та міжнародному добробуту.

Особливо актуальною є проблема відмивання 
коштів, отриманих від незаконної діяльності. Ви-
никнення проблеми обумовлено існуванням у зоні 
з низькими податками недостатнього контролю 
щодо джерел походження коштів.

Процес офшоризації тісно пов’язаний з функці-
онуванням офшорних зон, що надають шкідливий 

режим і дозволяють акумулювати отримуваний 
внаслідок здійснення підприємницької діяльності 
прибуток за низького або відсутнього оподатку-
вання, в умовах низького рівня прозорості.

Для зниження офшоризації економіки та по-
долання наслідків негативного впливу офшорних 
зон було запущено процес деофшоризації. Деоф-
шоризація — це зворотний процес офшоризації 
процес, у якому зацікавлені держави та міжнарод-
не співтовариство. Поява загальносвітового тренду 
деофшоризації була викликана світовою фінансо-
вою кризою 2008 року, що виявила безліч про-
блем у фінансовій системі. Міжнародна спільнота 
звернула увагу на те, що офшорні зони відіграють 
помітну роль у розвитку тіньових економік.

Виникнення деофшоризації як правового ін-
ституту пов’язане з превентивним регулюван-
ням. Якщо правове регулювання у функціональ-
ному значенні — це орієнтир для суб’єктів права 
на нормативні приписи у межах правовідносин, 
а діяльність щодо здійснення регулятивної функ-
ції має епізодичний корекційний характер, то на 
підставі цього підходу можна мовити про чинни-
ки, що визначають виникнення превентивного 
регулювання. Превентивне регулювання як ви-
переджальний правовий вплив зумовлений не-
гативними явищами. Превентивне регулювання 
здійснюється з метою запобігання негативним 
соціально- правовим явищам, формування право-
мірної поведінки [1, c. 42].

Визначення поняття деофшоризація розгляда-
ється в економіці та праві. З економічної точки 
зору термін деофшоризація в основному розгля-
дається як процес, спрямований на виключення 
шкідливої ролі офшорів для бізнесу, зниження об-
сягів коштів, які проводяться через офшорні зони.

З погляду на дослідження А. Стеблянко і Я. Ве-
рещака, деофшоризація — процес, спрямований 
на протидію функціонуванню офшорних зон, ос-
новними перевагами яких є низьке податкове на-
вантаження, зручні умови здійснення бізнесу та 
анонімність кінцевих бенефіціарів та зниження 
негативного впливу на економіку [2, c. 316].

Н. Мудрик виділяє три основні напрями нега-
тивного впливу офшорних зон на світову еконо-
міку — це ухилення від оподаткування та пов’я-
зане з цим не дотримання фінансових ресурсів до 
бюджетів країн, загроза фінансової стабільності 
країн та світової економіки, відмивання незакон-
но одержаних коштів [3, c. 27]. Деофшоризація 
дозволить мінімізувати збитки від використання 
офшорних зон та призведе до підвищення про-
зорості фінансових трансакцій. Вчені-економісти 
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розглядають деофшоризацію як діяльність, спря-
мовану на протидію негативному впливу офшор-
них зон на економіку [4; 5]. Основними напряма-
ми негативного впливу офшорних зон є створення 
недобросовісної податкової конкуренції, що при-
зводить до недонадходження бюджетних доходів, 
порушення фінансової стабільності та процес не-
законної легалізації коштів.

У юриспруденції більшість правових інститу-
тів розглядається у широкому та вузькому сенсах. 
Це характерно для деофшоризації. І. Розпутен-
ко зазначає, що у широкому сенсі деофшориза-
ція — це протидія розмиванню оподатковуваної 
бази та виведення прибутку з-під оподаткування, 
а у вузькому — виявлення прибутків, виведених 
у низькоподаткові й офшорні юрисдикції, та їхнє 
оподаткування [6]. У навчальній літературі під 
деофшоризацією у широкому сенсі розуміється 
комплекс заходів, спрямованих на протидію ви-
користанню іноземних юридичних осіб, зареєстро-
ваних в офшорних зонах, з метою ухилення від 
сплати податків, відмивання незаконних доходів 
та фінансування тероризму.

Автори статті «Сучасна офшоризація бізнесу 
у конструкті національної фіскальної безпеки» 
вказують, що це комплекс заходів з метою проти-
дії запобіганню та ухиленню від сплати податків 
за допомогою використання іноземних зон, підви-
щення ефективності контролю за закордонними 
активами резидентів, створення умов для повер-
нення в Україну фінансових активів, мінімізації 
чи запобігання недобросовісної податкової конку-
ренції [7, c. 98].

Автори статті «Економіко- правовий механізм 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одер-
жаних внаслідок ухилення від оподаткування 
в контексті деофшоризації економіки України» 
розглядаючи деофшоризацію у вузькому сенсі 
зазначають, що звертають увагу на те, що деоф-
шоризація складається з комплексу заходів щодо 
оподаткування контрольованих іноземних компа-
ній [8, с. 499].

У понятті деофшоризація з економічної та пра-
вової точок зору, проявляється схожість сутності 
та призначення процесу деофшоризації за наяв-
ності певних відмінностей. При розгляді даного 
терміна з економічної точки зору наголошується 
на негативні наслідки функціонування офшорних 
зон і їх вплив на економіку; деофшоризація роз-
глядається як процес, спрямований на мініміза-
цію та усунення негативного впливу.

Фінансово- правова природа деофшоризації 
пов’язана з процесом акумулювання коштів у пу-

блічні фонди та посиленням контролю за здійснен-
ням фінансових операцій щодо підвищення прозо-
рості та зниження привабливості офшорних зон.

Поява загальносвітового тренду деофшоризації 
спричинена фінансовою кризою 2008 року, яка ви-
явила безліч проблем у світовій фінансовій системі.

Міжнародна спільнота звернула увагу на те, 
що офшорні зони відіграють помітну роль у роз-
витку тіньових економік. Розроблений Організа-
цією економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР) План BEPS передбачає напрями зміни 
міжнародної податкової системи: посилення пра-
вил діяльності контрольованих іноземних компа-
ній; протидія несприятливій податковій практиці 
з урахуванням прозорості та змістовності; запобі-
гання зловживанням міжнародними договорами; 
удосконалення правил трансфертного ціноутворен-
ня; обов’язкове повідомлення про застосування 
агресивного податкового планування [9].

Розроблювані міжнародними організаціями за-
ходи протидії офшорним юрисдикціям відносять-
ся до актів «м’якого права», тобто представляють 
сукупність критеріїв і норм, які не мають юри-
дично обов’язкового характеру, не забезпечуються 
застосуванням санкцій і дотримуються добровіль-
но через зацікавленість адресатів та соціального 
тиску. Ініціативи щодо правового регулювання 
заходів з деофшоризації активно підтримуються 
більшістю держав.

Розглядаючи питання регулювання сфери де-
офшоризації, не можна не відзначити як джерела 
правового регулювання норми міжнародних дого-
ворів про уникнення подвійного оподаткування. 
Зокрема, використання платниками податків по-
ложень міжнародних угод, що встановлюють зни-
жені ставки оподаткування, дозволяє здійснювати 
структурування виплат у міжнародному масштабі 
з мінімальними податковими ставками.

Активізація діяльності міжнародних органі-
зацій у сфері регулювання заходів протидії оф-
шорним юрисдикціям за рахунок створення актів 
«м’якого права» дозволяє виділити масив джерел 
міжнародно- правового регулювання деофшоризації.

Основними напрямами міжнародної деофшори-
зації є підвищення прозорості діяльності офшор-
них структур, забезпечення стабільності світової 
фінансової системи, поглиблення міжнародного 
обміну податковою інформацією, протидія відми-
ванню нелегально отриманих доходів.

Щодо деофшоризації в України то у 2013 році 
було прийнято Закон України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо трансферт-
ного ціноутворення» [10]. Визначальним норма-
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тивним актом в Україні щодо деофшоризації є 
Указ Президента України «Про заходи щодо про-
тидії зменшенню податкової бази і переміщенню 
прибутків за кордон» [11].

Для правового регулювання деофшориза-
ції суттєве значення має Директива ради (ЄС) 
2018/2057від 20 грудня 2018 року про внесення 
змін до Директиви 2006/112/ЄС про спільну си-
стему податку на додану вартість щодо тимчасо-
вого застосування узагальненого механізму сплати 
ПДВ (реверсної сплати) до постачання товарів та 
послуг вище певного порогового значення [12].

Джерела правового регулювання деофшоризації 
закріплено у нормативно- правових актах:
 – що містять податкові заходи у сфері деофшори-
зації: Податковий кодекс України, який містить 
основні ознаки офшорної зони, правила оподат-
кування прибутку контрольованих іноземних 
компаній, правила податкового резидентства 
організацій, концепцію фактичного одержувача 
доходу, правила трансфертного ціноутворення, 
норми про виконання міжнародних договорів 
України з питань оподаткування та взаємної адмі-
ністративної допомоги у податкових справах [12];

 – містять заходи, спрямовані на підвищення прозо-
рості фінансових операцій та виявлення осіб, які 
дійсно здійснюють транскордонні операції: Закон 
України «Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля-
хом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення», що 
містить норми щодо протидії незаконній легаліза-
ції коштів; Закон України «Про валюту і валютні 
операції», що містить норми валютного законо-
давства, що встановлюють обов’язок резидентів 
повідомляти податкові органи про відкриття або 
закриття рахунків у банках, які перебувають за 
межами України, про повернення коштів, про 
обов’язок банків відмовляти у проведенні валют-
них операцій, якщо вони суперечать вимогам 
валютного законодавства; Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів 
юридичних осіб та публічних діячів» було внесено 
вимоги щодо подання державному реєстратору 
під час реєстрації юридичної особи інформації 
про кінцевого бенефіціарного власника (контро-
лера) юридичної особи, а також інформації про 
кінцевого власника засновника, якщо засновник 
є юридичною особою [13–15];

 – містять стимулюючі заходи, спрямовані на ак-
тивізацію повернення капіталу в Україну та 
забезпечення оподаткування активів, раніше 

виведених за кордон, на території України: За-
кон України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та інших законів України щодо 
стимулювання детінізації доходів та підвищення 
податкової культури громадян шляхом запрова-
дження одноразового (спеціального) добровільно-
го декларування фізичними особами належних їм 
активів та сплати одноразового збору до бюдже-
ту», який встановив правові засади добровільного 
декларування закордонних активів [16].
Контроль у сфері відмивання доходів, одержа-

них злочинним шляхом, визнається сферою дер-
жавного фінансового моніторингу. Норми подат-
кового, валютного, банківського права та норми 
протидії легалізації коштів відносяться до джерел 
фінансового права. Джерела правового регулюван-
ня сфери деофшоризації відносяться до джерел 
фінансового права.

Враховуючи розмаїтість джерел правового ре-
гулювання деофшоризації, приналежність до різ-
них інститутів фінансового права, можна дійти 
висновку про комплексний характер правового 
регулювання деофшоризації у межах фінансового 
права. Деофшоризація має системний, комплек-
сний характер. Встановлення різних правових 
заходів, спрямованих на протидію негативному 
впливу офшорних зон, не зможе призвести до по-
зитивного результату.

Системність правових заходів означає, що пра-
вове регулювання деофшоризації об’єднує правові 
заходи, створені задля протидії відпливу капіталу 
та правові заходи, сприяють повернення капіталу.

Джерела правового регулювання деофшориза-
ції можна поділити на два напрями: міжнарод-
не регулювання та національне регулювання де-
офшоризації. Виникнення та розвиток кожного 
з напрямів деофшоризації зумовлено змінами, 
що відбуваються на міжнародній арені, що вира-
жаються в оцінці шкідливості діяльності офшор-
них зон та впливу на рівень бюджетних доходів 
більшості держав світу та у спробі виробити єди-
ний загальносвітовий підхід щодо протидії таким 
практикам, а на національному рівні підтримати 
загальносвітові тенденції деофшоризації разом із 
прагненням захистити національну податкову базу 
та забезпечити оптимальний рівень оподаткування 
тих доходів, що формуються від джерел у державі.

До кола специфічних відносин, що розгляда-
ються, залучаються різні суб’єкти. Діяльність 
органів публічної влади щодо забезпечення еко-
номічного правопорядку містить низку напря-
мів, які сприяють встановленню правопорядку: 
забезпечення оформлення чинного законодавства 
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(усунення законодавчих прогалин, забезпечення 
ієрархічності правових актів, якісного законодав-
чого регулювання при збереженні цілісної право-
вої стабільності); забезпечення верховенства права 
та Конституції за допомогою забезпечення єдності 
нормативно- правового простору; належний нагляд 
і контроль за реалізацією правових приписів; про-
тидія правопорушенням тощо [17, c. 55].

Суб’єкти права мають правосуб’єктність, яка 
включає правоздатність і дієздатність. До суб’єк-
тів у відносинах з деофшоризації відносяться:
 – суб’єкти, що наділені владними повноваженнями 
Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів 
України, Міністерство економіки України, На-
ціональний банк України, Державна податкова 
служба України, Державна служба фінансового 
моніторингу України, Державна митна служба 
України;

 – фізичні та юридичні особи, які визнаються конт-
ролюючими особами іноземних організацій, які 
володіють закордонними банківськими рахунка-
ми або ухвалили рішення про переведення іно-
земних компаній з одної офшорної зони в іншу;

 – фізичні особи, юридичні особи, структури без 
утворення юридичної особи, які зареєстровані 
за межами території України в офшорних зонах 
або є ланками світових офшорних фінансових 
мереж і здійснюють діяльність в Україні або з 
податковими або валютними резидентами;

 – юридичні особи, які здійснюють операції з гро-
шовими коштами, кредитні установи, професійні 
учасники ринку цінних паперів, страхові уста-
нови, страхові брокери та лізингові установи, 
керуючі компанії інвестиційних фондів, пайових 
інвестиційних фондів та недержавних пенсійних 
фондів, мікро фінансові установи, товариства 
взаємного страхування.
Важливою особливістю суб’єктного складу пра-

вових відносин у сфері деофшоризації є наявність 
держави в особі уповноважених органів як однієї 
зі сторін правовідносин. Державні органи виступа-
ють як носії владних повноважень, оскільки зако-
нодавство уповноважує та зобов’язує брати участь 
у фінансовій діяльності.

На думку авторів дослідження «Офшоризація 
та деофшоризація економіки: міжнародний досвід 

та особливості» окремий аспект зазначеної пробле-
ми пов’язаний з тим, що використовувати офшор-
ні механізми можуть суб’єкти, які мають значні 
фінансові й організаційні ресурси, що ставлять 
великий бізнес в привілейоване становище порів-
няно із середнім і дрібним [18, c. 295–296].

Об’єкт правовідносин — це фінансові та ма-
теріальні ресурси, на використання та охорону 
яких спрямовані суб’єктивне право та юридич-
ний обов’язок. Об’єктами відносин з деофшори-
зації виступають: фіскальні права держави щодо 
стягнення податків під час здійснення транскор-
донних операцій та володіння закордонними ак-
тивами; інформація про іноземні структури та 
іноземні банківські рахунки.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Деофшоризація — це комплекс правових 
заходів, спрямованих на запобігання незаконному 
або недобросовісному використанню компаній, за-
реєстрованих у офшорних зонах або які є ланка-
ми фінансових ланцюгів, що включають офшорні 
компанії, та їх переваг у вигляді зниження подат-
кового навантаження та приховування інформації 
про справжніх власників активів при здійсненні 
транскордонної підприємницької діяльності або 
транскордонного володіння активами, створення 
передумов для повернення капіталу.

Суспільні відносини, що виникають у сфері 
деофшоризації, мають фінансово- правові ознаки: 
однією зі сторін відносин виступає держава та її 
уповноважені органи; підпорядкованість та верти-
кальний характер відносин між фізичними і юри-
дичними особами та уповноваженими органами 
держави як владною стороною відносин у сфері, 
що досліджується; державні органи у сфері де-
офшоризації мають владні повноваження щодо 
фізичних та юридичних осіб, зобов’язаних дотри-
муватися нормативних приписів уповноважених 
органів; регулювання відносин здійснюється на 
підставі встановлення позитивних зобов’язань та 
заборон для фізичних та юридичних осіб при на-
діленні правами, що сприяють ефективній реалі-
зації обов’язків; для фізичних і юридичних осіб 
вступ у відносини у сфері деофшоризації не обу-
мовлені свободою вибору, за винятком встановле-
них на законодавчому рівні випадків.
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Анотація. У статті визначено, що правове забезпечення уявляє собою сукупність правових норм і практики їх ре-
алізації, об’єднаних метою та принципами правового регулювання. Така структура дає змогу своєчасно коригувати 
правову норму з точки зору її ефективності або неефективності в певних політичних, економічних, соціальних умовах 
життєдіяльності суспільства і держави.

Доведено, що роль правового забезпечення в ефективному функціонуванні сектора безпеки і оборони в умовах повно-
масштабної російської збройної агресії знаходить свій прояв у трьох основних векторах. По-перше, це створення сприятли-
вих правових умов для посилення і розвитку Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних і розві-
дувальних органів, які безпосередньо забезпечують відсіч збройній агресії противника. По-друге, це вироблення правових 
засад забезпечення публічного порядку, захисту прав людини і громадянина, притягнення винних у вчиненні криміналь-
них злочинів до юридичної відповідальності під час деокупації тимчасово окупованих українських територій. По-третє, це 
зниження руйнівного впливу корупційних ризиків на правовідносини, що складаються в секторі безпеки і оборони.

Обґрунтовано, що правові засади здійснення взаємодії оборонного відомства з іншими суб’єктами означеного виду 
контролю базуються на правових актах різної природи, які класифіковано за критерієм від змісту правових норм.

Визначено, що правове забезпечення взаємодії Міністерства оборони України з іншими суб’єктами в системі демокра-
тичного цивільного контролю у правовому аспекті уявляє собою сукупність законодавчих та підзаконних правових актів, 
в яких визначено правовий статус суб’єктів контролю, їх місію, мету, завдання, функції, особливості реалізації повнова-
жень та відповідальності. Як управлінське явище, досліджуваний вид правового забезпечення включає різноспрямова-
ні управлінські впливи та організаційні форми їх реалізації, які дозволяють здійснювати продуктивну правозастосовну 
діяльність, спрямовану на визначення і коригування актуального стану об’єктів демократичного цивільного контролю.

Ключові слова: демократичний цивільний контроль, Сили оборони, взаємодія, Міністерство оборони України, сек-
тор безпеки і оборони, публічне адміністрування, Збройні Сили України.

Summary. The article defines that legal provision is a set of legal norms and the practice of their implementation, united by 
the purpose and principles of legal regulation. Such a structure makes it possible to adjust the legal norm in a timely manner 
from the point of view of its effectiveness or ineffectiveness in certain political, economic, and social conditions of the life of 
society and the state.

Arguments are given that the role of legal support in the effective functioning of the security and defense sector in the 
conditions of full-scale Russian armed aggression is manifested in three main vectors. First, it is the creation of favorable legal 
conditions for the strengthening and development of the Armed Forces of Ukraine, other military formations, law enforcement 
and intelligence agencies, which directly provide repulsion to the enemy’s armed aggression. Secondly, it is the development 
of legal foundations for ensuring public order, protection of human and citizen rights, bringing those guilty of criminal crimes 
to legal responsibility during the de-occupation of temporarily occupied Ukrainian territories. Thirdly, it is the reduction of the 
destructive influence of corruption risks on legal relations in the security and defense sector.

The article substantiates that the legal principles of interaction of the defense department with other subjects of the specified 
type of control are based on legal acts of various nature, which are classified according to the criterion of the content of legal norms.

It was concluded that the legal support for the interaction of the Ministry of Defense of Ukraine with other subjects in the 
system of democratic civilian control in the legal aspect is a set of legislative and subordinate legal acts, which define the legal 
status of subjects of control, their mission, purpose, tasks, functions, features of the implementation of powers and responsi-
bilities. As a management phenomenon, the researched type of legal support includes multidirectional management influences 
and organizational forms of their implementation, which allow for productive law enforcement activities aimed at determining 
and correcting the current state of objects of democratic civil control.

Key words: democratic civilian control, Defense Forces, interaction, Ministry of Defense of Ukraine, security and defense 
sector, public administration, Armed Forces of Ukraine.

Постановка проблеми в загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи прак-

тичними завданнями. Здатність Збройних Сил 
України та інших військових формувань здійсню-
вати ефективну відсіч російській збройній агресії 
проти нашої держави потребує злагодженої роботи 
всіх органів публічного адміністрування у секто-
рі безпеки і оборони. У свою чергу, це потребує 

здійснення демократичного цивільного контролю 
в означеному секторі, оскільки обмеження у роз-
повсюдженні певної інформації про діяльність 
системи публічного управління в умовах правово-
го режиму воєнного стану та спрощення деяких 
адміністративних процедур збільшують кількість 
корупційних ризиків, які нині є особливо небез-
печними для держави і суспільства.
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Ефективне запобігання корупційним правопо-
рушенням та іншим порушенням правових припи-
сів вимагає консолідації зусиль суб’єктів в системі 
демократичного цивільного контролю. Важливе 
місце серед таких суб’єктів займає Міністерство 
оборони України як орган публічного адміні-
стрування, який одночасно виступає і суб’єктом, 
і об’єктом демократичного цивільного контролю. 
Вказане обумовлює актуальність дослідження 
правового забезпечення взаємодії Міністерства 
оборони України з іншими суб’єктами в системі 
демократичного цивільного контролю за умов пра-
вового режиму воєнного стану.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми. Проблеми функціонування системи демокра-
тичного цивільного контролю в Україні привер-
тали увагу багатьох науковців, зокрема, таких, 
як В. Зьолка [1], М. Кобець [2], М. Сіцінська [3], 
В. Чорний [4], І. Шопіна [5], О. Юнін [6] та інші 
автори. Разом з тим питання правового забезпе-
чення взаємодії Міністерства оборони України 
з іншими суб’єктами в системі демократичного 
цивільного контролю ще недостатньо розкрито на 
теоретичному та методологічному рівні, що обу-
мовлює спрямованість наукових пошуків.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є визначення сутності та 
складових правового забезпечення взаємодії Мі-
ністерства оборони України з іншими суб’єктами 
в системі демократичного цивільного контролю.

Виклад основного матеріалу дослідження з пов-
ним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. Роль правового забезпечення у досягненні 
сталості суспільних відносин у певній сфері обу-
мовлена властивостями самої правової норми. Пра-
во як універсальний регулятор дає змогу не просто 
визначити межі правової поведінки, спрямованої 
на досягнення суспільно й індивідуально важли-
вих цілей, а й забезпечити її алгоритмізацію. Пра-
вове забезпечення уявляє собою сукупність пра-
вових норм і практики їх реалізації, об’єднаних 
важливими елементами надбудови цього надваж-
ливого соціального феномену — метою та принци-
пами правового регулювання, використання яких 
дає змогу своєчасно коригувати правову норму 
з точки зору її ефективності або неефективності 
в певних політичних, економічних, соціальних 
умовах життєдіяльності суспільства і держави.

Роль правового забезпечення в ефективному 
функціонуванні сектора безпеки і оборони в умо-
вах повномасштабної російської збройної агресії 
знаходить свій прояв у трьох основних векто-

рах. По-перше, це створення сприятливих пра-
вових умов для посилення і розвитку Збройних 
Сил України, інших військових формувань, пра-
воохоронних і розвідувальних органів, які без-
посередньо забезпечують відсіч збройній агресії 
противника. По-друге, це вироблення правових 
засад забезпечення публічного порядку, захисту 
прав людини і громадянина, притягнення винних 
у вчиненні кримінальних злочинів до юридичної 
відповідальності під час деокупації тимчасово 
окупованих українських територій. По-третє, це 
зниження руйнівного впливу корупційних ризи-
ків на правовідносини, що складаються в секторі 
безпеки і оборони.

Визначення рівня досягнення цілей правово-
го забезпечення постійно здійснюються самими 
суб’єктами сектора безпеки і оборони, які, відпо-
відно до національного законодавства, мають ста-
тус об’єктів демократичного цивільного контролю. 
Однак слід сказати, що об’єктивність внутрішньо-
го контролю завжди перебуває під впливом значної 
кількості чинників, які знижують достовірність 
отриманої інформації про стан об’єкта контролю. 
Тому для побудови ефективної системи контролю 
необхідно об’єднання зусиль його суб’єктів, части-
на яких знаходиться поза межами адміністратив-
них впливів з боку об’єкта контролю.

Міністерство оборони України, на яке Законом 
України «Про Збройні Сили України» покладено 
функції зі здійснення військово- політичного та 
адміністративного управління Збройними Сила-
ми України, реалізації в них політики держави, 
розробки принципів їх будівництва, визначення 
напрямів розвитку та підготовки у мирний та во-
єнний час [7], поєднує у своїй діяльності функції, 
притаманні як для суб’єкта, так і для об’єкта де-
мократичного цивільного контролю. Відповідно 
до абзацу другого частини першої статті 4 Закону 
України «Про національну безпеку України» [8] 
Міністерство оборони України як орган виконав-
чої влади входить до системи демократичного ци-
вільного контролю. Правові засади здійснення вза-
ємодії оборонного відомства з іншими суб’єктами 
означеного виду контролю базується на правових 
актах різної природи, які, однак, можна класи-
фікувати за критерієм від змісту правових норм.

Першу групу правових актів складають поло-
ження Основного Закону України, які визначають 
зміст та особливості структури управління дер-
жавою, а також основні засади участі громадян 
у системі публічного управління. Друга група 
правових актів охоплює законодавчі правові акти, 
в яких визначено правові засади оборони держави 
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та функціонування військових формувань, осо-
бливості їх правового статусу. Серед таких актів 
слід назвати Закони України «Про національну 
безпеку України», «Про Збройні Сили України», 
«Про оборону України», «Про основи національ-
ного спротиву». Третя група правових документів 
включає законодавчі та підзаконні правові акти, 
якими регламентовано особливості участі гро-
мадськості у системі державного управління та 
здійснення громадського нагляду. Серед них слід 
згадати закони України «Про громадські об’єд-
нання», «Про доступ до публічної інформації», 
затверджені постановою Уряду Порядок проведен-
ня консультацій з громадськістю з питань форму-
вання та реалізації державної політики, Типове 
положення про громадську раду при міністерстві, 
іншому центральному органі виконавчої влади, 
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, об-
ласній, Київській та Севастопольській міській, 
районній, районній у мм. Києві та Севастополі 
державній адміністрації та ін. Четверту групу 
складають підзаконні правові акти, видані суб’єк-
тами сектору безпеки і оборони у межах своїх 
контрольних повноважень. Важливе місце серед 
них займає Положення про здійснення контролю 
Президента України за діяльністю Збройних Сил 
України та інших військових формувань, затвер-
джене Указом Голови держави від 14 лютого 2015 
року № 84/2015.

Вказані правові акти утворюють нормативно- 
правову основу взаємодії Міністерства оборони 
України з іншими суб’єктами демократичного 
цивільного контролю. Інша складова системи 

вказаного контролю уявляє собою організаційно- 
управлінське середовище, у межах якого суб’єк-
ти контролю реалізують свої функції або статутні 
цілі, здійснюючи правозастосовну діяльність.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Право-
ве забезпечення взаємодії Міністерства оборони 
України з іншими суб’єктами в системі демо-
кратичного цивільного контролю є елементом 
правового забезпечення функціонування сектора 
безпеки і оборони і відіграє важливу роль у забез-
печенні національної безпеки й ефективній відсічі 
збройній російській агресії. Як правовий фено-
мен, воно уявляє собою сукупність законодавчих 
та підзаконних правових актів, в яких визначе-
но правовий статус суб’єктів контролю, їх місію, 
мету, завдання, функції, особливості реалізації 
повноважень та відповідальності. Як управлінське 
явище, досліджуваний вид правового забезпечен-
ня включає різноспрямовані управлінські впливи 
та організаційні форми їх реалізації, які дозво-
ляють здійснювати продуктивну правозастосовну 
діяльність, спрямовану на визначення і коригу-
вання актуального стану об’єктів демократичного 
цивільного контролю.

Напрями подальших наукових досліджень 
мають враховувати необхідність визначення про-
блемних ділянок взаємодії між Міністерством 
оборони України та іншими суб’єктами демокра-
тичного цивільного контролю з метою пошуку 
правових та організаційних способів вирішення 
існуючих суперечностей та удосконалення діяль-
ності всього сектору безпеки і оборони.
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ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ, ДЕРЖАВНОЇ, ПРИКОРДОННОЇ  

БЕЗПЕКИ ТА БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

THE STATE BORDER SERVICE OF UKRAINE AS A SUBJECT  
OF ENSURING NATIONAL, STATE, BORDER SECURITY  

AND STATE BORDER SECURITY

Анотація. Метою статті є визначення особливостей забезпечення національної, державної, прикордонної безпеки та 
безпеки державного кордону в аспекті функціонування Державної прикордонної служби України.

Обґрунтовано, що важливість логічного та несуперечливого визначення сфери компетенції Державної прикордонної 
служби України обумовлена необхідністю досконалого визначення правового статусу кожного суб’єкта сектора безпеки 
і оборони, особливо за умов правового режиму воєнного стану. Змістоутворюючою тут є категорія державного кордону, 
що дозволяє зберегти предметність теоретичного пошуку та логічність доктринальних напрацювань. Зроблено висно-
вок, що діяльність Державної прикордонної служби України виступає елементом забезпечення національної безпеки. 
Таким чином, національна безпека виступає надсистемою для систем нижчого рівня — державної безпеки і безпеки 
державного кордону. У свою чергу, прикордонна безпека є підсистемою для безпеки державного кордону як один із 
векторів діяльності Державної прикордонної служби України.

З’ясовано, що важливість функцій, покладених на Державну прикордонну службу України, обумовлює необхідність 
розмежування між чотирма видами безпеки, кожен з яких входить до сфери компетенції цього суб’єкта. Обґрунтовано, 
що розмежування має базуватися на зрозумілих і логічних критеріях, якими, у даному випадку, виступають рівні без-
пеки (це дозволяє відмежувати національну безпеку від державної) і зміст заходів безпеки (завдяки цьому ми можемо 
виокремити безпеку державного кордону і прикордонну безпеку).

Визначено, що напрямами подальших наукових досліджень мають стати підготовка пропозицій щодо удосконален-
ня термінології законодавчих та підзаконних правових актів, які регламентують діяльність Державної прикордонної 
служби України, в аспекті відмежування одне від одного між різних видів безпеки.

Ключові слова: Державна прикордонна служба України, національна безпека, державна безпека, державний кор-
дон, безпека державного кордону, прикордонна безпека.

Summary. The purpose of the article is to determine the features of ensuring national, state border security and the security 
of the state border in the aspect of the functioning of the State Border Guard Service of Ukraine.

The article substantiates that the importance of a logical and consistent definition of the scope of competence of the State 
Border Guard Service of Ukraine is due to the need to thoroughly determine the legal status of each subject of the security and 
defense sector, especially under the legal regime of martial law. The category of the state border is a city-forming one, which 
makes it possible to preserve the objectivity of the theoretical search and the consistency of doctrinal developments. It is con-
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cluded that the activity of the State Border Guard Service of Ukraine is an element of ensuring national security. Thus, national 
security acts as a supersystem for systems of the lower level — state security and security of the state border. In turn, border 
security is a subsystem of state border security as one of the vectors of activity of the State Border Guard Service of Ukraine.

The rationale is given that the importance of the functions assigned to the State Border Guard Service of Ukraine necessi-
tates a distinction between four types of security, each of which is within the competence of this entity. Arguments are given that 
the distinction should be based on understandable and logical criteria, which, in this case, are the levels of security (this allows 
us to distinguish national security from state security) and the content of security measures (due to this, we can distinguish 
between state border security and border security).

The conclusion is made that the directions for further scientific research should be the preparation of proposals for im-
proving the terminology of legislative and subordinate legal acts regulating the activities of the State Border Guard Service of 
Ukraine, in the aspect of delimitation from each other between different types of security.

Key words: State Border Guard Service of Ukraine, national security, state security, state border, state border security, 
border security.

Постановка проблеми в загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи прак-

тичними завданнями. Повномасштабна збройна 
російська агресія проти України потребує нині 
консолідації зусиль всього сектору безпеки і обо-
рони, держави і суспільства. Це вимагає погли-
блення розуміння структури та суб’єктного складу 
системи забезпечення державної безпеки як скла-
дової системи національної безпеки. Разом з тим, 
з огляду на те, що чинна Стратегія забезпечення 
державної безпеки була прийнята у середині люто-
го 2022 року, осмислення її сутності ще потребує 
проведення наукових досліджень, спрямованих на 
усвідомлення ролі та місця кожного суб’єкта у від-
носинах, що виникають у вказаній сфері. Вказане 
обумовлює актуальність дослідження правового 
статусу Державної прикордонної служби України 
як суб’єкта забезпечення державної безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми. Пробле-
ми, пов’язані з вивченням сутності та особливостей 
державної безпеки розглядали у своїх роботах такі 
науковці, як І. Корж [1], О. Комісаров і В. Покай-
чук [2], С. Потеряйко [3], В. Сазонов [4], О. Шмаков 
і А. Чуклатий [5], А. Янчук [6] та інші автори. 
Особливості правового статусу Державної прикор-
донної служби України були предметом вивчення 
для таких науковців, як О. Ганьба [7], В. Зьолка 
[8], Ю. Курилюк [9], І. Кушнір [10], Ю. Михайлова 
[11], А. Мота [12] та інші автори. Однак питання 
правового статусу Державної прикордонної служби 
України в умовах правового режиму воєнного стану 
заслуговує нині окремого вивчення, що обумовлює 
актуальність теми цієї статті.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є визначення особливостей 
забезпечення національної, державної, прикордон-
ної безпеки та безпеки державного кордону в ас-

пекті функціонування Державної прикордонної 
служби України.

Виклад основного матеріалу дослідження з пов-
ним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. Дослідження проблем безпеки в роботах 
українських науковців традиційно концентру-
ються навколо категорії «національна безпека», 
яка, відповідно до ст. 1 Закону України «Про на-
ціональну безпеку України» уявляє собою захи-
щеність державного суверенітету, територіальної 
цілісності, демократичного конституційного ладу 
та інших національних інтересів України від ре-
альних та потенційних загроз [13]. Однак повний 
і детальний розгляд сутності національної безпеки 
потребує аналізу всіх її складових, однією з яких є 
державна безпека. Законодавець у вказаному пра-
вовому акті вважав за доцільне розділити категорії 
воєнної та державної безпеки, критерієм розмеж-
ування між якими визначено воєнний або нево-
єнний характер загроз. З огляду на різнопоряд-
ковість категорій «державна» та «воєнна», такий 
розподіл, безумовно, може слугувати предметом 
критики, оскільки викликає сумнів у державному 
характері явищ та процесів, охоплених категорі-
єю «воєнна безпека», з чим не можна погодитися. 
З цього приводу слушною нам уявляється думка 
І. Коржа, який, застосовуючи об’єктовий принцип, 
виокремлює три великих види безпеки, які у своїй 
сукупності і системності складають безпеку Украї-
ни (безпеку держави): державна безпека; суспільна 
безпека і безпека особистості (людини і громадяни-
на). Ці поняття, на думку автора, співвідносяться 
з безпекою України, як видове до родового, тобто 
безпека України є поняттям родовим, а зазначені 
види — видовим поняттям [1, с. 72]. Отже, більш 
логічним здається вибір одного критерію розмеж-
ування між різними видами національної безпеки, 
який би передбачав однопорядковість отриманих 



26

// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».
Серія: «Юридичні науки» // № 10 (56), 2022

// Адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право // 

складових: за суб’єктами (особиста, суспільна, дер-
жавна безпека), за змістом (воєнна, економічна, ін-
формаційна, соціальна, екологічна безпека) тощо.

Ч. 6 ст. 18 Закону України «Про національну 
безпеку України» визначає, що Державна прикор-
донна служба України є правоохоронним органом 
спеціального призначення, що реалізує держав-
ну політику у сфері безпеки державного кордону 
України та охорони суверенних прав України в її 
виключній (морській) економічній зоні [13]. Як 
можна побачити, законодавець згадує про ще один 
аспект безпеки — про безпеку державного кордо-
ну. Легальне визначення цієї категорії, на жаль, 
відсутнє, однак завдяки напрацюванням правової 
науки вироблено декілька доктринальних дефіні-
цій цього явища. Найбільш ґрунтовним нам зда-
ється визначення безпеки державного кордону як 
стану захищеності, недоторканності і непорушно-
сті проходження, позначення, порядку утримання 
та перетинання державного кордону, прикордон-
них смуг, контрольованих прикордонних районів, 
а також інших територій та об’єктів інфраструк-
тури, котрі утворюються з метою забезпечення не-
обхідного стану захищеності державного кордону 
[14, с. 190]. Поняття безпеки державного кордону 
є настільки загальновизнаним на рівні держави 
в цілому і системи освіти зокрема, що втілилося 
у назві спеціальності 252. Однак у Стратегії за-
безпечення державної безпеки, затвердженій Ука-
зом Президента України від 16 лютого 2022 року 
№ 56/2022, категорія «безпека державного кордо-
ну» не зустрічається, натомість присутнє поняття 
прикордонної безпеки (у контексті забезпечення 
подальшого розвитку та поліпшення загально-
державної системи захисту державного кордону, 
зокрема імплементації європейських стандартів 
прикордонної безпеки, скоординованої діяльності 
державних органів України та військових форму-
вань для системного розвитку інтегрованого управ-
ління кордонами) [15]. Таким чином, уявляється 
необхідним визначити особливості співвідношен-
ня категорій «національна безпека», «державна 
безпека», «безпека державного кордону» та «при-
кордонна безпека» в контексті правового статусу 
Державної прикордонної служби України.

Важливість логічного та несуперечливого ви-
значення сфери компетенції Державної прикор-
донної служби України обумовлена необхідністю 
досконалого визначення правового статусу кож-
ного суб’єкта сектора безпеки і оборони, особливо 
за умов правового режиму воєнного стану. Зміс-
тоутворюючою тут, на нашу думку, є категорія 
державного кордону, що дозволяє зберегти пред-
метність теоретичного пошуку та логічність док-
тринальних напрацювань. Оскільки, відповідно до 
ч. 2 ст. 2 Закону України «Про державний кордон 
України» захист державного кордону України є 
невід’ємною частиною загальнодержавної системи 
забезпечення національної безпеки [16], то можна 
зробити висновок, що діяльність Державної при-
кордонної служби України виступає елементом 
забезпечення національної безпеки. Таким чи-
ном, національна безпека виступає надсистемою 
для систем нижчого рівня — державної безпеки 
і безпеки державного кордону. У свою чергу, при-
кордонна безпека є підсистемою для безпеки дер-
жавного кордону як один із векторів діяльності 
Державної прикордонної служби України.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Важли-
вість функцій, покладених на Державну прикор-
донну службу України, обумовлює необхідність 
розмежування між чотирма видами безпеки, ко-
жен з яких, відповідно до доктринальних джерел 
і правових актів, входить до сфери компетенції 
цього суб’єкта. На нашу думку, розмежування 
між близькими за своїм змістом категоріями має 
базуватися на зрозумілих і логічних критеріях, 
якими, у даному випадку, виступають рівні безпе-
ки (це дозволяє відмежувати національну безпеку 
від державної) і зміст заходів безпеки (завдяки 
цьому ми можемо виокремити безпеку державного 
кордону і прикордонну безпеку).

Напрямами подальших наукових досліджень 
мають стати підготовка пропозицій щодо удоско-
налення термінології законодавчих та підзакон-
них правових актів, які регламентують діяльність 
Державної прикордонної служби України, в ас-
пекті відмежування одне від одного між різних 
видів безпеки.
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ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІТОСАНІТАРНИХ  
ЗАХОДІВ БІОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРИРОДИ

LEGISLATIVE PROVISION OF PHYTOSANITARY MEASURES  
OF BIOTECHNOLOGICAL NATURE

Анотація. Вступ. Актуальність проблем формування дієвого фітосанітарного законодавства лише 
набирає обертів, оскільки нові екологізаційні цілі, які проголошує ЄС у своєму політико- правовому курсі 
Green Deal, вказують на чергову перспективу реформування фітосанітарних правил. У цих умовах Україні 
надзвичайно важливо визначити реальний стан свого фітосанітарного законодавства, його проблемні та 
позитивні ознаки, виявити оптимальні шляхи подальшого удосконалення, ураховуючи потреби гаранту-
вання продовольчої безпеки, захисту інтересів сільськогосподарських товаровиробників, суспільства та 
майбутніх поколінь. фітосанітарних заходів біотехнологічної природи в контексті вимог ЄС.

Мета статі — дослідження стану законодавчого забезпечення фітосанітарних заходів біотехнологічної 
природи у сільському господарстві, виявлення недоліків і прогалин в законодавстві в даній сфері, дослі-
дження міжнародно- правових актів у сфері забезпечення біобезпеки.

Матеріали і методи. Матеріалами дослідження є нормативно- правове забезпечення щодо регулювання за-
стосування фітосанітарних заходів біотехнологічної природи, а також, праці вітчизняних та зарубіжних авторів, 
що провадять свої науково- практичні дослідження у царин застосування фітосанітарних заходів та використання 
біотехнологій в сільському господарстві України. У процесі дослідження законодавчого забезпечення фітосані-
тарних заходів біотехнологічної природи було використано філософські (загальнонаукові) та окремі наукові ме-
тоди пізнання, зокрема, метод системно- структурного аналізу, історичний, порівняльно- правовий методи, логіко- 
структурний та інші наукові методи дослідження правових явищ. Системно- структурний метод застосовано для 
дослідження понять біотехнологічного та біологічного способів досягнення фітосанітарної безпеки, визначення 
поняття біотехнології. Застосування історичного методу дослідження правових явищ дозволило проаналізува-
ти ретроспективні аспекти становлення правового регулювання застосування фітосанітарних заходів біотехно-
логічної природи у сільському господарстві України. Формально- логічний метод застосовувався при побудові 
структури дослідження, при викладі основних положень, формулюванні визначень та категорій, обґрунтуванні 
висновків та рекомендацій. За допомогою формально- логічного методу досліджувалися аграрне та екологічне 
законодавство та практика його застосування. Порівняльно- правовий метод використовувався для вивчення різ-
них наукових підходів до змісту та форми правового регулювання застосування фітосанітарних заходів біотехно-
логічної природи за правом України, СОТ та ЄС. Формулювання висновків і пропозицій, які містяться у науковому 
дослідженні, зроблено за допомогою методу догматичного (логічного) аналізу і тлумачення правових норм.

Результати. У науковій публікації pозкрито зміст поняття біотехнології, біотехнологічного та біологічно-
го способу досягнення фітосанітарної безпеки та встановлено їх відмінності.

Здійснено огляд нормативно- правових актів у сфері застосування біотехнологій в Україні. Встановле-
но, що міжнародно- правове регулювання використання ГМ-технологій для вирішення фітосанітарних про-
блем має певні обмеження.
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Проведено аналіз вітчизняного законодавства яке регулює відносини створення, обігу та використання ГМО та вста-
новлено існування двох основних принципових засад регламентації цих правовідносин: обов’язкової державної реєстра-
ції та маркування.

Зроблено висновки щодо невідповідності фактичних відносин з використання генетично модифікованих рослин ста-
ну вітчизняного законодавства у цій сфері, для якого характерні відсутність механізмів убезпечення традиційного та 
органічного сільського господарства від можливого негативного впливу генетично модифікованих рослин; побудова 
усього правового регулювання поводження із ГМО на лише двох ключових правових засадах: державній реєстрації та 
маркуванні.

Перспективи. В подальших наукових дослідженнях пропонується зосередити увагу на встановленні відповідності (не-
відповідності) фактичних відносин з використання генетично модифікованих рослин стану вітчизняного законодавства 
у цій сфері.

Ключові слова: фітосанітарні заходи, фітосанітарна безпека, сільське господарство, шкідники, захист рослин, пести-
циди, агрохімікати, аграрне право, ГМО, СОТ.

Summary. Introduction. The relevance of the problems of forming effective phytosanitary legislation is only gaining momen-
tum, as the new environmental goals announced by the EU in its political and legal Green Deal course point to another prospect 
of reforming phytosanitary rules. In these conditions, it is extremely important for Ukraine to determine the real state of its 
phytosanitary legislation, its problematic and positive signs, to identify optimal ways of further improvement, taking into ac-
count the needs of guaranteeing food security, protecting the interests of agricultural producers, society and future generations. 
phytosanitary measures of biotechnological nature in the context of EU requirements.

The purpose of the article is to study the state of legislative support for phytosanitary measures of a biotechnological nature 
in agriculture, to identify shortcomings and gaps in legislation in this area, to study international legal acts in the field of biosafety.

Materials and methods. The materials of the research are normative and legal support for the regulation of the use of 
phytosanitary measures of a biotechnological nature, as well as the work of domestic and foreign authors who conduct their 
scientific and practical research in the areas of the application of phytosanitary measures and the use of biotechnology in the 
agriculture of Ukraine. Philosophical (general scientific) and separate scientific methods of cognition were used in the process 
of researching the legislative provision of phytosanitary measures of a biotechnological nature, in particular, the method of 
system- structural analysis, historical, comparative- legal methods, logical- structural and other scientific methods of researching 
legal phenomena. The system- structural method is applied to research the concepts of biotechnological and biological meth-
ods of achieving phytosanitary safety, definition of the concept of biotechnology. The application of the historical method of 
researching legal phenomena made it possible to analyze the retrospective aspects of the formation of legal regulation of the 
use of phytosanitary measures of a biotechnological nature in the agriculture of Ukraine. The formal- logical method was used 
when building the structure of the research, when presenting the main provisions, formulating definitions and categories, sub-
stantiating conclusions and recommendations. Agrarian and environmental legislation and the practice of its application were 
studied using the formal- logical method. The comparative legal method was used to study different scientific approaches to the 
content and form of legal regulation of the application of phytosanitary measures of a biotechnological nature under the law of 
Ukraine, the WTO and the EU. The formulation of the conclusions and proposals contained in the scientific study is made using 
the method of dogmatic (logical) analysis and interpretation of legal norms.

Results. The scientific publication reveals the meaning of the concept of biotechnology, biotechnological and biological 
methods of achieving phytosanitary safety and establishes their differences.

A review of normative legal acts in the field of application of biotechnology in Ukraine was carried out. It was established 
that the international legal regulation of the use of GM technologies to solve phytosanitary problems has certain limitations.

An analysis of the domestic legislation that regulates the relations of creation, circulation and use of GMOs was carried out 
and the existence of two main principles of regulation of these legal relations was established: mandatory state registration 
and labeling.

Conclusions were made regarding the inconsistency of the actual relations with the use of genetically modified plants with 
the state of domestic legislation in this area, which is characterized by the lack of mechanisms to ensure traditional and organic 
agriculture from the possible negative impact of genetically modified plants; construction of the entire legal regulation of GMO 
handling on only two key legal bases: state registration and labeling.

Discussion. In further scientific research, it is proposed to focus attention on establishing the conformity (non-conformity) of 
the actual relationship with the use of genetically modified plants to the state of domestic legislation in this area.

Key words: phytosanitary measures, phytosanitary safety, agriculture, pests, plant protection, pesticides, agrochemicals, 
agrarian law, GMO, WTO.
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Постановка проблеми. Інноваційний розвиток 
сільського господарства породжує новітні спо-

соби фітосанітарного захисту рослин. Найбільш 
активно це відбувається у напрямі пошуку нових 
хімічних речовин та сполук, які здатні викону-
вати функції пестицидів та агрохімікатів. Проте, 
суцільна хімізація аграрного виробництва із ви-
рішення одних проблем перетворилася у джерело 
інших. Саме тому особлива увага нині приділяється 
розробці таких способів фітосанітарного захисту, 
які могли би позиціонуватися як ефективна аль-
тернатива хімічному навантаженню на довкілля.

Актуальність проблем формування дієвого фіто-
санітарного законодавства лише набирає обертів, 
оскільки нові екологізаційні цілі, які проголошує 
ЄС у своєму політико- правовому курсі Green Deal, 
вказують на чергову перспективу реформування 
фітосанітарних правил. У цих умовах Україні над-
звичайно важливо визначити реальний стан сво-
го фітосанітарного законодавства, його проблемні 
та позитивні ознаки, виявити оптимальні шляхи 
подальшого удосконалення, ураховуючи потреби 
гарантування продовольчої безпеки, захисту ін-
тересів сільськогосподарських товаровиробників, 
суспільства та майбутніх поколінь.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Науково- теоретичною базою дослідження стали 
праці вітчизняних учених- правознавців, зокре-
ма: В. В. Волощенка [1], А. В. Духневича [2], 
Г. С. Корнієнко [3], В. І. Курила [4], Т. В. Кур-
ман [5], О. Ю. Піддубного [6], В. А. Поліщука 
[7], А. М. Радченко [8], Н. С. Стемпаковської [9], 
Н. В. Фролової [10], та інших. Зокрема, В. В. Во-
лощенко, заявлену проблематику опосередковано 
розкрив крізь призму дослідження забезпечен-
ня біологічної безпеки при поводженні з ГМО. 
А. В. Духневич, питанням законодавчого забез-
печення фітосанітарних заходів присвятив ува-
гу в контексті з’ясування юридичної природи 
Угод СОТ, зокрема, Угоди про сільське господар-
ство СОТ та механізмів її реалізації в Україні. 
Г. С. Корнієнко фітосанітарні заходи досліджувала 
у світлі правового регулювання відносин в галузі 
застосування засобів захисту сільськогосподар-
ських рослин, Правове забезпечення збереження 
і використання генетичних ресурсів рослин в пло-
щині глобалізації проблеми біозпеки репрезенто-
ване у працях В. І. Курила. Т. В. Курман правове 
регулювання застосування фітосанітарних заходів 
вивчає крізь призму регіональної аграрної політи-
ки як основи сталого розвитку сільськогосподар-
ського виробництва в регіоні, а також правових 
можливостей та форм участі в цьому процесі сіль-

ськогосподарських товаровиробників. О. Ю. Під-
дубний значну кількість власних досліджень при-
святив дослідженням категорійно- понятійному 
апарату правовідносин у сфері біотехнологій. Ва-
гомий вклад у вивченні заявленої проблематики 
здійснив В. А. Поліщук, актуалізувавши увагу 
на організаційно- правових питаннях внутріш-
ньодержавної підтримки розвитку промислового 
садівництва в Україні. Теоретично осмислив місце 
сорту рослин у системі аграрних правовідносин 
А. М. Радченко, розкривши правові дефініції вка-
заної категорії. З позиції міжнародно- правового 
регулювання обігу генно- модифікованої продукції 
Н. С. Стемпаковська аналізуючи справи, які роз-
глядалися у рамках СОТ відповідно до Угоди про 
застосування санітарних та фітосанітарних захо-
дів, підняла питання проведення належної оцінки 
ризиків. У свою чергу, Н. М. Фролова здійснила 
комплексне дослідження міжнародно- правових 
актів у сфері забезпечення біобезпеки.

Разом з тим, у світлі підписання Угоди про 
асоціацію з ЄС, гострою необхідністю приведен-
ня національного законодавства до вимог ЄС, 
актуалізується необхідність аналізу здійснення 
правового регулювання фітосанітарних заходів 
у сільському господарстві України, вдосконален-
ня чинного законодавства у цій сфері та практики 
його застосування загалом.

Метою статті є дослідження стану законодав-
чого забезпечення фітосанітарних заходів біотех-
нологічної природи у сільському господарстві, 
виявлення недоліків і прогалин в законодавстві 
в даній сфері, дослідження міжнародно- правових 
актів у сфері забезпечення біобезпеки.

Матеріали та методи дослідження. Матеріала-
ми дослідження є нормативно- правове забезпечен-
ня щодо регулювання застосування фітосанітар-
них заходів біотехнологічної природи, а також, 
праці вітчизняних та зарубіжних авторів, що 
провадять свої науково- практичні дослідження 
у царин застосування фітосанітарних заходів та 
використання біотехнологій в сільському госпо-
дарстві України.

У процесі дослідження законодавчого забез-
печення фітосанітарних заходів біотехнологічної 
природи було використано філософські (загаль-
нонаукові) та окремі наукові методи пізнання, 
зокрема, метод системно- структурного аналізу, 
історичний, порівняльно- правовий методи, логіко- 
структурний та інші наукові методи досліджен-
ня правових явищ. Системно- структурний метод 
застосовано для дослідження понять біотехно-
логічного та біологічного способів досягнення 
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фітосанітарної безпеки, визначення поняття біо-
технології. Застосування історичного методу дослі-
дження правових явищ дозволило проаналізувати 
ретроспективні аспекти становлення правового ре-
гулювання застосування фітосанітарних заходів 
біотехнологічної природи у сільському господар-
стві України. Формально- логічний метод застосо-
вувався при побудові структури дослідження, при 
викладі основних положень, формулюванні визна-
чень та категорій, обґрунтуванні висновків та ре-
комендацій. За допомогою формально- логічного 
методу досліджувалися аграрне та екологічне 
законодавство та практика його застосування. 
Порівняльно- правовий метод використовувався 
для вивчення різних наукових підходів до змісту 
та форми правового регулювання застосування 
фітосанітарних заходів біотехнологічної природи 
за правом України, СОТ та ЄС. Формулювання 
висновків і пропозицій, які містяться у науко-
вому дослідженні, зроблено за допомогою методу 
догматичного (логічного) аналізу і тлумачення 
правових норм.

Виклад основного матеріалу. Біотехнологія 
(від грец. bios — життя, techne — мистецтво, май-
стерність і logos — слово, навчання) — це вико-
ристання живих організмів і біологічних проце-
сів у виробництві [10, с. 158–161]. Біотехнологія 
визначається у вітчизняній юридичній науці як 
усі види робіт, при яких із сировинних матеріа-
лів за допомогою живих організмів і біологічних 
процесів виробляються ті чи інші продукти, і яка 
охоплює сукупність методів: мікробіологічний 
синтез, генну інженерію, клітинну та білкову ін-
женерію, інженерну ензимологію, культивування 
клітин рослин, тварин і бактерій, методи злиття 
клітин тощо. У результаті чого пропонується ви-
значення біотехнології як системи прийомів ціле-
спрямованого використання біологічних систем, 
живих організмів, їх похідних, або процесів жит-
тєдіяльності з метою отримання економічного чи 
іншого корисного ефекту [11, с. 117–120].

Тобто полягає, зокрема, у створенні таких сор-
тів сільськогосподарських рослин, які були би 
стійкими до шкідників та хвороб, не потребували 
би серйозного хімічного супроводу біотехнологіч-
ний спосіб фітосанітарного захисту під час своєї 
культивації. Такий спосіб виглядає надзвичайно 
привабливо, оскільки має довгострокові переваги, 
однак він межує із ризиками іншого характеру.

Щодо різниці між біотехнологічним та біоло-
гічним способами досягнення фітосанітарної без-
пеки, то варто зазначити, що вона має юридичний 
зміст: біотехнологічний спосіб фітосанітарного за-

хисту полягає, зокрема, у створенні таких сортів 
сільськогосподарських рослин, які були би стій-
кими до шкідників та хвороб (регулюється зако-
нодавством про селекцію та про ГМО); біологічний 
спосіб полягає у використанні для захисту рослин 
від шкідливих організмів їхніх природних воро-
гів, продуктів їхньої життєдіяльності, мікроорга-
нізмів (регулюється законодавством про захист 
рослин, про органічне виробництво, про тварин-
ний світ тощо).

Наразі існує два основних способи утворення 
нових рослин: селекція та генетична модифікація.

Інноваційна діяльність у сільському господар-
стві має особливий об’єкт правового регулювання, 
серед яких виокремлюються нові сорти рослин. 
Підґрунтям для успішного розвитку рослинництва 
є селекційні, культурні рослини, які були доведе-
ні до такого стану шляхом відбору, схрещування 
для отримання сильніших продуктивних власти-
востей відповідних культур рослинного походжен-
ня. Результатом цих дій є виведення конкретного 
сорту рослин. Сорт рослини, як результат інте-
лектуальної діяльності людини, підлягає захисту 
з боку держави. В Україні прийнятий 21.04.1993 
року Закон «Про охорону прав на сорти рослин», 
діє система органів, призваних охороняти права 
на сорти рослин [3, с. 385–389].

Найефективнішим та економічно вигідним 
є широке впровадження нових сортів рослин із 
підвищеною зимо- та холодостійкістю, посухо- та 
жаростійкістю, стійкістю проти вилягання, ви-
прівання, видування тощо в сільськогосподар-
ське виробництво, оскільки, вважається, що сорт 
рослин є найдешевшим засобом підвищення вро-
жайності, поліпшення якості продукції, зниження 
її собівартості [8, с. 5–15]. Саме тому недивно, 
що українські виробники прагнуть вирощувати 
ті сорти фруктів та ягід, які вимагаються рин-
ком в Україні та затребувані за кордоном. Однак 
лише деякі з них зареєстровані в Україні. Придба-
ти необхідний садівний матеріал на зовнішньому 
або внутрішньому ринках таких сортів практич-
но неможливо, оскільки за законом ввезти з-за 
кордону дозволено лише ті сорти, які включено 
до Державного реєстру сортів рослин, придатних 
для поширення в Україні. Придбати садівний ма-
теріал сортів, не включених до реєстру, в україн-
ського виробника теж немає можливості, оскіль-
ки сертифікації підлягає садівний матеріал сорту, 
включеного до цього ж Реєстру. Маємо по суті 
«зачароване коло» у системі державної реєстра-
ції сортів рослин. Як вказує В. А. Поліщук, ана-
ліз нормативно- правового регулювання держав-
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ної реєстрації сортів показує, що в Україні існує 
складна, довготривала в часі, фінансово витратна 
система і процедура державної реєстрації сортів, 
що створює реальні перешкоди для вітчизняних 
та іноземних селекціонерів поширювати свої сор-
ти в Україні [7, с. 95–98].

Незважаючи на те, що селекція є прогресивним, 
посиленим видом природного процесу — відбору 
найбільш життєздатних, найбільш оптимальних 
за певними критеріями сортів, вона все ж має свої 
межі. Тому з’явився та стрімко розвивається метод 
генної інженерії, за допомогою якого відбувається 
вторгнення до генетичних конструкцій та створення 
нових рослин із необхідними заданими ознаками.

Традиційно тема ГМО-рослин надзвичайно 
дискусійна. Утворилися групи прихильників та 
противників відповідного способу вирішення фіто-
санітарних, продовольчих, екологічних та інших 
проблем сучасності.

На міжнародному рівні існують два спеціаль-
них документи, які безпосередньо спрямовані 
на регулювання новітньої її складової — генно- 
інженерної діяльності — це Конвенція про біоло-
гічну різноманітність від 05 липня 1992 року та 
Картахенський протокол про біобезпеку від 29 січ-
ня 2000 року.

Указаний Протокол охоплює всі аспекти, пов’я-
зані з використанням ГМО, у т. ч. цілеспрямова-
не їх вивільнення у довкілля. Протокол визначає 
правила застосування процедур попередньої об-
ґрунтованої згоди, ідентифікації, експертизи, об-
робки, інформування тощо. Істотне значення має 
положення про юридичні наслідки поведінки, яке 
базується на принципі «обережності», який слугує 
підставою для накладення заборони на ввезення 
ГМО за умов недостовірних даних щодо оцінки 
ризику, наукової невизначеності шкідливих на-
слідків запропонованої діяльності на природне 
середовище, а також із нестачею відповідних нау-
кових інформаційних даних, що стосуються масш-
табів можливого несприятливого впливу ГМО на 
збереження і стале використання біорізноманіття 
в країні імпорту (ст. 11) [4, с. 97–116].

Проблема полягає у тому, що біотехнологіч-
ний спосіб фітосанітарного захисту полягає у ці-
леспрямованому та масштабному поширенні ГМ 
рослин та мікроорганізмів у навколишнє природне 
середовище. Саме тому надзвичайної актуальності 
набуває питання про врегулювання обороту ГМО. 
Нині має місце конфлікт між двома різними під-
ходами до міжнародно- правового регулювання 
ГМО: з одного боку, практика розвитку виробни-
цтва ГМО в США і Канаді, заснована на наукових 

дослідженнях та оцінці ризиків, «хоча передба-
чається, що нульовий рівень ризику в безпеці 
продуктів — поняття суто гіпотетичне»; з іншого 
боку — бачення даної проблеми в ЄС, засноване 
на крайній обережності використання ГМО, а та-
кож виражене в обов’язковому маркуванні цих 
продуктів. Це серйозне протистояння має бага-
томільярдні торговельні наслідки протягом не 
одного десятиріччя. Не дивно, що цю проблему 
на міжнародному рівні намагалися вирішити за 
допомогою права СОТ.

Однак існує низка проблем у сучасному праві 
СОТ, що не дає змоги на належному рівні здійс-
нювати міжнародно- правове регулювання ГМО. 
СОТ чітко визнає право країн- учасниць на реа-
лізацію заходів, спрямованих на захист здоров’я 
людей, тварин і рослин (ст. XX ГАТТ). Таким 
чином, СОТ не може бути прямо залучена до ре-
алізації будь-яких владних повноважень у вну-
трішньодержавні заходи, що стосуються тестуван-
ня, схвалення ГМО [2, с. 289–294]. Тобто дієве 
міжнародно- правове регулювання використання 
ГМ-технологій для вирішення фітосанітарних про-
блем має певні обмеження.

Тим часом, ГМО почали широко використовува-
тися в сільському господарстві шляхом створення 
трансгенних рослин, що здатні протистояти шкід-
никам, та трансгенних бактерій, що здатні, напри-
клад, знищувати певний вид шкідника або погли-
нати СО2 [9]. Постає питання, наскільки українське 
законодавство готове до впровадження відповідних 
біотехнологічних фітосанітарних заходів?

На сьогодні законодавство у сфері застосування 
біотехнологій в Україні лише починає формувати-
ся. Ядром цього законодавства слід визнати спе-
ціальний Закон України «Про державну систему 
біобезпеки при створенні, випробуванні, транспор-
туванні та використанні генетично модифікованих 
організмів». Крім того, аналіз свідчить про те, 
що значна група законодавчих актів опосередко-
вано регулює питання біобезпеки через загальні 
правові вимоги щодо охорони здоров’я людини, 
довкілля від впливу небезпечних факторів фізич-
ної, хімічної та біологічної природи: Основи зако-
нодавства про охорону здоров’я, закони України 
«Про лікарські засоби» [12], «Про основні прин-
ципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів» [13], «Про пестициди та агрохімікати» 
та деякі інші.

Однак при цьому існує спеціальне біотехноло-
гічне законодавство, яке зародилося ще до появи 
основного закону в цій сфері. Наприклад, перші 
еколого- правові згадки про біотехнологічні по-
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шуки можна зустріти ще у Законі України «Про 
охорону навколишнього природного середовища» 
(1991), ст. 53 якого передбачає, що підприємства, 
установи й організації зобов’язані забезпечува-
ти екологічно безпечне виробництво, зберіган-
ня, транспортування, використання, знищення, 
знешкодження і захоронення мікроорганізмів, 
інших біологічно активних речовин і предметів 
біотехнології, розробляти й здійснювати заходи 
щодо запобігання та ліквідації наслідків шкідли-
вого впливу біологічних факторів на навколиш-
нє природне середовище та здоров’я людини [14]. 
Відповідні вимоги до ГМ-рослин накопичувалися 
поступово, зокрема, з 1998 року діяв Тимчасовий 
порядок ввезення, державного випробування, реє-
страції та використання трансґенних сортів рослин 
в Україні, затверджений постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 17 серпня 1998 року № 1304.

Незважаючи на прийняття молодою Укра-
їнською державою таких нормативно- правових 
актів і норм, спрямованих на регулювання від-
носин у сфері ГМО, вони не складали повноцін-
не законодавство. Дуже образно з цього приводу 
тоді писала Л. В. Струтинська- Струк: «Протягом 
останніх років у правовому регулюванні питань 
біобезпеки в процесі генно- інженерної діяльності 
спостерігається тенденція, яку можна охаракте-
ризувати як «латання дір»: до окремих різнога-
лузевих нормативно- правових актів вносяться 
незначні зміни та доповнення, які докорінним 
чином не вирішують проблему, а часом внаслідок 
неузгодженості вносять плутанину в правове регу-
лювання відповідних відносин» [15, с. 149–155].

Найбільшу свою увагу проблемі регулювання 
ГМО вітчизняний законодавець приділив під дією 
зовнішніх обставин, а саме у рамках вимушеної 
адаптації законодавства до вимог права СОТ під 
час підготовки до вступу до цієї організації.

У 2007 році Верховна Рада України прийня-
ла Закон «Про державну систему біобезпеки при 
створенні, випробуванні, транспортуванні та вико-
ристанні ГМО» [16]. Майже одночасно Кабінет Мі-
ністрів України видав постанову про обов’язкове 
маркування продуктів харчування із вмістом ГМО, 
яка мала набрати чинності з 1 листопада 2007 
року, але була відкладена через сильне лобіювання 
виробників та імпортерів м’ясопродуктів в укра-
їнському парламенті. Лише через два роки уряд 
прийняв постанову «Про затвердження Порядку 
етикетування харчових продуктів, які містять 
генетично модифіковані організми або вироблені 
з їх використанням та вводяться в обіг» 13 травня 
2009 року № 468 [17], а Верховна Рада — Закон 

України «Про внесення змін до Закону Украї-
ни «Про безпечність та якість харчових продук-
тів «щодо інформування громадян про наявність 
у харчових продуктах ГМО» № 1778 від 17 грудня 
2009 року [18], згідно з якими вся харчова продук-
ція підлягає в Україні обов’язковому маркуванню 
про наявність чи відсутність ГМО [1, с. 180–194]. 
Однак ці вимоги були декларативними. Указана 
постанова потягнула лише різке збільшення това-
рів, на яких є відмітка «Без ГМО».

З моменту прийняття спеціального Закону та 
визначення головних засад регулювання відповід-
них відносин розпочалося більш активне форму-
вання законодавства про ГМ-технології. Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2009 
року № 808 було затверджено Порядок державної 
реєстрації генетично модифікованих організмів 
сортів сільськогосподарських рослин у відкритій 
системі (із наступними змінами) [19], а постано-
вою від 12 жовтня 2010 року № 919 — Порядок 
державної реєстрації генетично модифікованих 
організмів джерел харчових продуктів, кормів, 
кормових добавок та ветеринарних препаратів, які 
містять такі організми або отримані з їх викорис-
танням (із наступними змінами) [20]. Поступове 
створення спеціального законодавства не означає 
дієвість нормативно- правових основ чи розповсю-
дженість таких правовідносин.

Довгий час законодавство діяло скоріше як бло-
катор таких відносин. Лише у липні 2013 року 
в Україні вперше була зареєстрована ГМ-сирови-
на для виробництва кормів — ГМ-соєвий шрот. 
У 2015 році реєстрацію проведено й відносно ві-
русу, який є складовою вакцини для м’ясоїдних 
тварин. У 2011 році наказом Мінприроди України 
затверджено Критерії оцінки ризику потенційно-
го впливу генетично модифікованих організмів на 
навколишнє природне середовище [21]. Названий 
акт розроблено з метою визначення оцінки впливу 
на навколишнє природне середовище ГМО та їх 
метаболітів протягом усього виробничого циклу їх 
використання, можливості виникнення та вірогід-
них масштабів наслідків негативного впливу на до-
вкілля при поводженні з ГМО у відкритій системі.

Взагалі, формування вітчизняного законодавства 
про ГМО відбувалося «із запізненням», тобто законо-
давство критично не встигало за стрімким розвитком 
фактичного створення та використання нових генних 
технологій. Саме тому на етапі відсутності норматив-
ного регулювання тих чи інших питань вирішальну 
роль у регулюванні суспільних відносин відігравала 
у тому числі судова практика із застосуванням ана-
логії закону чи аналогії права [6, с. 3–40].
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Аналіз вітчизняного законодавства, яке регу-
лює відносини створення, обігу та використання 
ГМО, вказує на існування таких основних прин-
ципових засад регламентації цих правовідносин: 
обов’язкова державна реєстрація та маркування.

Обов’язкова державна реєстрація. Незважаючи 
на те, що відповідна вимога є цілком адекватною 
в умовах світового досвіду правового регулювання 
біотехнологічної сфери, її конкретний механізм 
викликає деякі зауваження вчених. Наприклад, 
В. О. Юрескул зазначає, що ст. 14 вітчизняного 
Закону, яка містить норму про те, що у реєстра-
ції ГМО може бути відмовлено у разі отримання 
науково обґрунтованої інформації про їх небезпе-
ку, суперечить принципу перестороги [22, с. 621–
623]. Основна методологічна засада врегулювання 
обігу ГМО, закріплена на міжнародно- правовому 
рівні та втілена у принципі перестороги (принци-
пі обережності), що спрямований на запобігання 
шкоди довкіллю при поводженні з ГМО або мак-
симальне обмеження можливого несприятливого 
впливу ГМО на природне середовище ще до того, 
як вона буде завдана. Уперше про те, що прак-
тичне використання ГМО в господарських цілях 
має базуватися на принципі обережності, було 
наголошено у п. 15 Декларації Ріо (1992 р.) [23]. 
Ми згодні з думкою ученої, оскільки фактично 
питання про відмову в реєстрації ставиться в за-
лежність від відсутності негативних даних, а не 
від присутності підтверджених позитивних, що не 
відповідає принципу перестороги.

Однак при тому, що законодавець постійно на-
голошує на обов’язковості державної реєстрації 
ГМО, і тим самим підкреслює свій жорсткий кон-
троль над відповідними відносинами, учені вба-
чають недоліки відповідної організації державно- 
управлінських та контролюючих відносин.

Маркування. Проміжний крок, своєрідний ком-
проміс між повною забороною ГМО та повним їх 
дозволом лежить у площині маркування продук-
тів, які містять відповідні речовини. Для України 
це питання було важливим, однак висловлюються 
думки щодо недоцільності таких маркувальних 
процедур, які не здатні забезпечити екологічну 
безпеку, та зрештою зводяться до формальної фік-
сації, що не обов’язково відповідає дійсності. ГМО 
в малих дозах може міститися в злакових (рис, 
пшениця, кукурудза), різних коренеплодах (кар-
топля, буряк і т. д.), а також в томатах, арахісі, 
насінні соняшнику, полуниці тощо. Важливо ро-
зуміти, що суть ГМО в тому, що в генетичний код 
цих організмів впроваджують гени інших, чужо-
рідних. Однак в деяких продуктах просто не може 

бути генно- модифікованих організмів (наприклад, 
у воді, спиртних напоях, цукрі, солі), хоча такі 
позначення все одно зустрічаються. Проміжний 
крок, своєрідний компроміс між повною заборо-
ною ГМО та повним їх дозволом лежить у площині 
маркування продуктів, які містять відповідні ре-
човини. Для України це питання було важливим, 
однак висловлюються думки щодо недоцільності 
таких маркувальних процедур, які не здатні забез-
печити екологічну безпеку, та зрештою зводяться 
до формальної фіксації, що не обов’язково відпо-
відає дійсності. ГМО в малих дозах може містити-
ся в злакових (рис, пшениця, кукурудза), різних 
коренеплодах (картопля, буряк і т. д.), а також 
в томатах, арахісі, насінні соняшнику, полуниці 
тощо. Важливо розуміти, що суть ГМО в тому, що 
в генетичний код цих організмів впроваджують 
гени інших, чужорідних. Однак в деяких продук-
тах просто не може бути генно- модифікованих 
організмів (наприклад, у воді, спиртних напоях, 
цукрі, солі), хоча такі позначення все одно зустрі-
чаються [24, с. 118–122].

Незважаючи на формальне закріплення у Зако-
ні низки принципів державної політики у галузі 
генетично- інженерної діяльності та поводження 
з ГМО (ст. 3), насправді головними дієвими правови-
ми механізмами регламентації цих відносин висту-
пають саме проаналізовані вище два — реєстрація 
та маркування. У літературі висуваються пропозиції 
щодо розширення основних принципових засад пра-
вового регулювання використання ГМО. Наприклад, 
І. Якубович вважає необхідною імплементацію до 
національного законодавства «принципу співісну-
вання» традиційного сільськогосподарського вироб-
ництва, органічного аграрного господарювання та 
використання ГМ-культур, а також забезпечення 
дієвих організаційно- правових механізмів контролю 
за дотриманням вимог законодавства щодо безпеч-
ності та якості зерна [25, c. 371–375].

Щодо майбутнього розвитку законодавства 
у сфері використання ГМО учені висловлюють різ-
ні позиції. Т. В. Курман пропонує закріплення по-
рядку і правил використання біотехнологій у сіль-
ськогосподарському виробництві на законодавчому 
рівні шляхом розробки і прийняття або загального 
Закону України «Про біотехнології в сільському 
господарстві», або законодавчих актів більш ву-
зької сфери дії — Законів України «Про біопести-
циди», «Про біологічний захист сільськогосподар-
ських рослин», «Про біозасоби у тваринництві» 
тощо. Це вбачається необхідним для того, щоб за-
безпечити сталий розвиток сільськогосподарсько-
го виробництва, виключивши усі можливі ризики 
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для життя та здоров’я людини, довкілля, біологіч-
ного різноманіття тощо [5, с. 173–176].

Таким чином, у зв’язку з євроінтеграційними 
прагненнями України, особливого значення на-
бувають питання щодо наближення змісту націо-
нального законодавства до законодавства ЄС. При 
цьому ми переконані, що наближення — не зна-
чить копіювання норм та механізмів. Наближення 
означає розуміння основних принципів, сутності 
та мети зарубіжних правових моделей та їх вті-
лення у вітчизняних законодавчих актах.

Відтак, важливого значення набувають прин-
ципи Директиви Ради 2001/18/ЄС, які перекли-
каються з тими, що зазначені в Картахенському 
протоколі про біобезпеку до Конвенції про біо-
логічне різноманіття. По-перше, всіх їх об’єднує 
превентивний принцип, сутність якого виражаєть-
ся у попередженні настання негативних наслідків 
щодо впливу на здоров’я людей та довкілля, або 
зведення їх до мінімальних. По-друге, важливе 
значення надається індивідуалізації як у контек-
сті визначення негативних властивостей впливу 
ГМО, так і його сутнісних ознак, що йому при-
таманні порівняно із іншими ГМО (принцип ін-
дивідуалізації). По-третє, застосування наукових 

підходів. По-четверте, реагування на отриману 
інформацію щодо виявлення можливих нових 
впливів таких організмів на відповідні об’єкти та 
застосування необхідних попереджувальних захо-
дів (інформаційний принцип).

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Україна поступово просувається у напрямі 
лібералізації вимог щодо використання та обігу 
ГМ-рослин, що означає у перспективі підвищен-
ня актуальності біотехнологічних фітосанітарних 
заходів. Однак при цьому сучасний стан законо-
давства можна охарактеризувати як недостатньо 
підготовлений до відповідного просування: право-
ві норми здебільшого загальні; неналежно впрова-
джений ключовий принцип перестороги; відсутні 
механізми убезпечення традиційного та органіч-
ного сільського господарства від можливого нега-
тивного впливу ГМ-рослин; передбачення лише 
двох основних механізмів контролю над генетично 
модифікованими організмами та продукцією з їх 
вмістом (державна реєстрація та маркування). Ра-
зом з тим, подальших наукових досліджень потре-
бують фактичні відносини з використання гене-
тично модифікованих рослин та їх відповідність 
стану вітчизняного законодавства у цій сфері.
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ЕКОНОМІЧНИЙ ПАСПОРТ ЯК ФОРМА  
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО  

НАРОДУ НА НАДРА

ECONOMIC PASSPORT AS A FORM OF IMPLEMENTATION OF  
THE OWNERSHIP RIGHTS OF THE UKRAINIAN PEOPLE  

OF MINERAL RESOURCES

Анотація. Відповідно до статті 13 Конституції України земля, її надра та інші природні ресурси, які знаходяться в ме-
жах території України, є об’єктами права власності Українського народу, від імені якого права власника здійснюють ор-
гани державної влади та органи місцевого самоврядування. Тому громадяни України не мають можливості безпосеред-
ньо реалізовувати своє право власності на надра та не отримують ніяких фінансових вигод від наявності такого права.

Міжнародний досвід демонструє успішне впровадження інших економіко- правових моделей та практичну можливість 
реалізації концепції економічного паспорту громадян, що є реальним й для України. Фонд, який пропонують створити 
в Україні, не є унікальним і має ознаки, притаманні іншим фондам заощаджень суверенного багатства, що вже існують 
у світі. Першим таким фондом вважається Kuwait Investment Authority, створений за рахунок доходів від продажу нафти.

Законодавче закріплення положень щодо запровадження концепції економічного паспорту надасть громадянам 
України можливість реалізовувати право власності на надра безпосередньо та отримувати відповідну вигоду. Вітчизняні 
законопроекти передбачають, що плата за використання надр має накопичуватися на спеціальних рахунках учасників 
проекту, що будуть формуватися із коштів Державного бюджету України, які надійшли від сплати відповідних рентних 
платежів за користування надрами. Проаналізовано інші джерела, за рахунок яких можуть формуватися надходження 
до Фонду. Розглянуто питання про те, яким має бути відсоток відрахувань від рентної плати до Фонду, щоб уникнути 
дефіциту бюджету та збитковості проекту. Досліджується досвід інших держав з управління відповідними фондами.

У статті окрему увагу приділено проблемним правовим питанням. Детально розглянуто переваги та недоліки за-
конопроекту про економічний паспорт № 6394. Зокрема дискримінація дітей, які були народжені до встановленої в за-
конопроекті дати, є порушенням статей 13 та 24 Конституції України при визначені учасників програми економічного 
паспорту. Також в законопроекті не встановлено відсоток відрахувань від рентної плати до Фонду та не закріплено низку 
інших важливих положень.
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ності Українського народу на надра, рентна плата.

Summary. According to Article 13 of the Constitution of Ukraine, the land, its subsoil and other natural resources located 
within the territory of Ukraine are objects of ownership of the Ukrainian people, on whose behalf the rights of the owner are 
exercised by state authorities and local self-government bodies. Therefore, citizens of Ukraine do not have the opportunity to 
directly exercise their right to subsoil ownership and do not receive any financial benefits from having such a right.

International experience demonstrates the successful implementation of other economic and legal models and the practical 
possibility of implementing the concept of an economic passport of citizens, which is also real for Ukraine. The fund proposed 
to be created in Ukraine is not unique and has features characteristic of other sovereign wealth savings funds that have already 
exist in the world. The first such fund is considered to be the Kuwait Investment Authority, which was created at the expense of 
revenues from the sale of oil.

The legislative consolidation of the provisions regarding the introduction of the concept of an economic passport will provide 
the citizens of Ukraine with the opportunity to exercise the right of ownership of the subsoil directly and receive the correspond-
ing benefit. Domestic draft laws provide that the payment for the use of subsoil should be accumulated in special accounts of 
project participants, which will be formed from the funds of the State Budget of Ukraine, which came from the payment of the 
corresponding rent payments for the use of subsoil. Other sources, due to which revenues to the Fund can be formed, have been 
analyzed. The issue of what the percentage of deductions from the rent to the Fund should be in order to avoid a budget deficit 
and unprofitability of the project was considered. The experience of other states in managing relevant funds is being studied.

Key words: economic passport, sovereign wealth savings fund, subsoil use, Ukrainian people’s ownership of subsoil, rent.

Постановка проблеми. Концепцію економічного 
паспорту можна вважати однією з форм ре-

алізації права власності Українського народу на 
надра, що може стати чинником досягнення сталого 
економічного розвитку та соціального забезпечен-
ня. Правове врегулювання цієї проблеми в Україні 
перебуває ще на етапі становлення й розвитку, як 
на національному, так і міжнародному рівнях. 
Нагальним є питання забезпечення ефективних 
механізмів реалізації цієї концепції, оскільки за-
декларовані у законопроектах положення мають 
суттєві недоліки та потребують вдосконалення, 
оскільки вже на даному етапі складання проектів 
законів постають питання, що ставлять під сумнів 
успішне запровадження даної ініціативи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретична основа формування суверенних фондів 
розкрита у наукових працях таких дослідників, 
як Дж. О’Нілл, М. Мадуел, Е. Монк, Е. Ф. Ніль-
сон, Е. Труман та ін. Окремі аспекти досліджува-
ної теми розглядаються у наукових працях таких 
вітчизняних вчених, як А. П. Онофрійчук [11], 
Л. Х. Тихончук [4], В. П. Горин, Д. О. Дем’янчук, 
О. М. Карапетян, Н. В. Павленко. Слід зауважи-
ти, що більшість вітчизняних вчених розглядають 
концепцію економічного паспорту з точки зору 
економічної доцільності, а от праць, які присвя-
чені висвітленню правової основи впровадження 
такої концепції та з’ясуванню основних проблем-
них аспектів у відповідній сфері, на жаль, бракує. 
Тому актуалізується необхідність аналізу наявних 

законопроектів, додатків і зауважень до них та 
міжнародно- правового досвіду для оцінки можли-
вих підходів до законодавчої реалізації концепції 
економічного паспорту.

Формулювання цілей статті. Метою статті є до-
слідження з правової та економічної точок зору 
можливостей та доцільності впровадження кон-
цепції економічного паспорту в Україні, що дозво-
лить громадянам фактично отримувати відповідні 
надходження від плати за використання природ-
них ресурсів, які де-юре перебувають у власності 
народу України.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до 
статті 13 Конституції України земля, її надра та 
інші природні ресурси, які знаходяться в межах 
території України є об’єктами права власності 
Українського народу. Держава має забезпечити 
захист прав усіх суб’єктів права власності. При 
цьому усі суб’єкти права власності рівні перед 
законом [2]. Аналогічні положення закріплені 
і в статті 4 Кодексу України про надра: надра є 
виключною власністю Українського народу і на-
даються тільки у користування. Угоди або дії, 
які в прямій або прихованій формі порушують 
право власності Українського народу на надра, є 
недійсними. Український народ здійснює право 
власності на надра через Верховну Раду України, 
Верховну Раду АРК і місцеві ради. Відповідно до 
статті 28 Кодексу України про надра їх користу-
вання є платним. Плата справляється за корис-
тування надрами в межах території України, її 
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континентального шельфу і виключної (морської) 
економічної зони [1]. Підпункт 14.1.217 Подат-
кового кодексу України зазначає, що рентна 
плата — це загальнодержавний податок, який 
справляється як за користування надрами для 
видобування корисних копалин, так і в цілях, 
не пов’язаних з видобуванням корисних копалин 
і відповідно до положень частини першої статті 
31 Кодексу України про надра ця плата зарахо-
вується до державного і місцевих бюджетів згідно 
з Бюджетним кодексом України [3; 1].

Тобто, хоча де-юре народ України і є власни-
ком надр, однак він здійснює це право опосеред-
ковано через органи державної влади або органи 
місцевого самоврядування. При цьому плата за 
використання таких ресурсів накопичується на 
рахунках державного і місцевих бюджетів від-
повідно. Недосконалість такої моделі реалізації 
права власності на надра призводить до того, що 
громадяни фактично не отримують належної їм 
вигоди. На думку Л. Х. Тихончук управління 
надрокористуванням повинно відбуватися у такий 
спосіб, щоб можна було гарантувати виконання 
правових, економічних та соціальних основ орга-
нізації охорони навколишнього природного сере-
довища в інтересах нинішнього і майбутніх поко-
лінь українців. Україна є державою з унікальною 
мінерально- сировинною базою, що налічує понад 
20 тисяч родовищ, значна частина яких має про-
мислове значення. Цей величезний інвестиційний 
потенціал потрібно розвивати [4, с. 435].

Вирішення цієї ситуації є можливим через за-
провадження концепції економічного паспорту 
в Україні. Відповідна ініціатива походить від Пре-
зидента України, згідно з якою плата за викори-
стання надр має накопичуватися на персональних 
рахунках дітей українських громадян та випла-
чуватися по досягненню ними повноліття. Основ-
ною метою запровадження економічного паспорта 
є підвищення рівня життя громадян, припинення 
відтоку українців за кордон, формування ефек-
тивної системи соціального захисту населення [5]. 
Вперше законопроект № 2754 щодо економічного 
паспорта був внесений у Верховну Раду 16 січня 
2020 року, однак той не був підтриманий Мініс-
терством фінансів та Міністерством розвитку еко-
номіки, торгівлі та сільського господарства. Далі 
було подано ще низку проектів законів стосов-
но економічного паспорта, які досі не внесені на 
розгляд парламенту: 1) про економічний паспорт 
(реєстр. № 6394 від 06.12.2021); 2) про систему 
фінансової підтримки майбутніх поколінь (реє-
стр. № 6394–1 від 21.12.2021); 3) про економіч-

ний паспорт (реєстр. № 6394–2 від 22.12.2021); 
4) про економічний паспорт юного українця (реє-
стр. № 6394–3 від 22.12.2021).

Розглянемо докладно проект закону про еко-
номічний паспорт № 6394 від 06.12.2021, (далі 
проект № 6394) оскільки він є основним і має 
найменшу кількість зауважень, а інші три є аль-
тернативними. Слід звернути увагу, що від да-
ного законопроекту похідним є законопроект про 
внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо державних внесків до системи економічного 
паспорта (реєстр. № 6395), яким передбачається 
унормувати питання зарахування з 2023 р. відпо-
відних рентних платежів за користування надра-
ми до спеціального фонду державного бюджету із 
спрямуванням на здійснення державних внесків 
до системи економічного паспорта.

Важливим поняттям для розуміння концепції 
економічного паспорту є Фонд майбутніх поколінь 
(далі — Фонд), що відповідно до статті 1 проекту 
№ 6394 являє собою юридичну особу, що має бути 
створена Кабінетом Міністрів України і має статус 
неприбуткової організації (непідприємницького 
товариства), функціонує та провадить діяльність 
виключно з метою накопичення відповідних дер-
жавних внесків на користь учасників Фонду з по-
дальшим інвестуванням активів, а також здійс-
нює виплати учасникам зазначеного Фонду [6].

Фонд, який пропонується створити згідно 
з проектом № 6394, не є унікальним і має ознаки 
притаманні іншим фондам заощаджень сувере-
нного багатства, що вже існують у світі. Першим 
вважається фонд Kuwait Investment Authority, 
створений у 1953 році за рахунок доходів від на-
фти. Управління КIA здійснює Рада директорів, 
у склад якої входять міністр фінансів у якості 
головуючого, міністр нафти, заступник міністра 
фінансів та управляючий Центрального банку, 
а також 5 членів, що спеціалізуються саме на ок-
ремих сферах інвестування [7].

Іншим прикладом є Norges Bank Investment 
Management. Тут також визначну роль відіграє 
газ, на який припадає близько 40% експорту 
країни. Державний пенсійний фонд був створе-
ний після того, як Норвегія виявила нафту у Пів-
нічному морі. У 1969 році біля берегів Норвегії 
було відкрито одне з найбільших у світі морських 
нафтових родовищ. 1990 року норвезький парла-
мент ухвалив закон на підтримку цього, створив-
ши те, що нині перетворилося на Norges Bank 
Investment Management, і перші гроші були депо-
новані у фонд 1996 року. Тоді й було вирішено, 
що фонд має інвестуватися лише за кордоном. 



42

// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».
Cерія: «Юридичні науки» // № 10 (56), 2022

// Земельне право; аграрне право; екологічне право; 
природоресурсне право // 

Метою фонду є забезпечення того, щоб норвежці 
використовували ці гроші відповідально, з дов-
гостроковою перспективою і, таким чином, захи-
щали майбутнє норвезької економіки. Нині фонд 
є одним із найбільших у світі та володіє майже 
1,5% всіх акцій компаній на світовій біржі. Крім 
того, фонд має у власності сотні будівель у дея-
ких провідних містах світу, які дають додатковий 
дохід від оренди. Фонд також отримує стабільний 
доход від кредитування країн та компаній. Вар-
то зазначити, що не останню роль для видатків 
з відповідних фондів у значних розмірах мають 
«надлишкові» ресурси, що утворюються також 
і у зв’язку з незначною кількістю осіб, які мають 
право на відповідні виплати [8; 9].

Слід зауважити, що такі фонди створюються 
переважно у тих державах, які мають профіцит 
бюджету та невеликий міжнародний борг або його 
відсутність. Для прикладу, у Норвегії профіцит 
бюджету перераховується до фонду, а дефіцит 
покривається грошима Norges Bank Investment 
Management. Тобто, влада може витрачати біль-
ше у важкі часи і менше у сприятливі часи. Щоб 
фонд приносив користь якнайбільшій кількості 
людей у   майбутньому, політики домовилися про 
бюджетне правило, яке гарантує, що не буде ви-
трачено більше очікуваного прибутку на фонд. 
У середньому уряд повинен витрачати лише екві-
валент реального прибутку на фонд, який, за 
оцінками, становить близько 3% на рік. Таким 
чином, витрачається лише дохідність, а не капі-
тал фонду [8]. В Україні ж бюджетний дефіцит є 
«хронічним», а державний борг значним. Зокре-
ма, згідно зі статтями 1 та 5 Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2022 рік» гранич-
ний обсяг дефіциту Державного бюджету України 
на 2022 був передбачений в сумі 188,8 млрд. грн, 
а граничний обсяг державного боргу закладався 
у розмірі 2,7 трлн. грн [9].

За більш ніж 50 років у світі вже склалася 
певна практика стосовно діяльності фондів, зокре-
ма й тих, що займаються перерозподілом надхо-
джень на користь майбутніх поколінь. Світовий 
досвід показує, що ідею підвищення рівня жит-
тя населення реалізувати таким шляхом все ж 
таки можливо. Однак всі ці фонди мають кілька 
спільних рис, які все ще не притаманні Україні: 
1) держави є світовими лідерами із видобутку та 
експорту нафти та газу, саме тому, а також вра-
ховуючи тимчасовий характер таких доходів, для 
нашої держави такий підхід не можна назвати 
оптимальним; 2) у державах налічується велика 
кількість мігрантів, на яких подібні пільги не по-

ширюються, так само, які і на їхніх дітей; 3) дер-
жави мають профіцитний бюджет.

У зв’язку з цим постає низка цілком логічних 
питань: 1. Чи вдасться за рахунок рентної плати 
отримати достатні надходження до Фонду, щоб 
здійснювати відповідні нарахування учасникам? 
2. Чи не буде ця ініціатива провальною та за ра-
хунок чого можна збільшити розмір відповідних 
надходжень до Фонду? 3. Хто матиме право на 
отримання економічного паспорту?

Розглянемо хто зможе брати участь у відпо-
відній програмі економічного паспорту в Украї-
ні. У статті 46 проекту № 6394 зазначається, що 
право на отримання виплати надається учасникам 
Фонду (якими є громадяни України, народжені 
з 1 січня 2019 року) та/або їх вигодонабувачам/
спадкоємцям (у разі смерті учасника право на от-
римання виплат, що обліковуються на його ін-
дивідуальному рахунку в Фонді, набувають його 
вигодонабувачі/спадкоємці, що визначаються 
відповідно до цивільного законодавства). Учас-
ник Фонду набуває право на отримання виплат: 
1) після досягнення ним 18-річного віку; 2) до 
досягнення ним 18-річного віку у разі виникнення 
в нього підстав для лікування тяжких (критич-
них) захворювань/станів здоров’я (рак, інфаркт 
міокарда, інсульт, коронарне шунтування, нирко-
ва недостатність, трансплантація життєво важли-
вих органів та інші критичні захворювання/стани 
здоров’я, визначені лікарсько- консультативною 
комісією). При цьому для отримання виплати 
особа має відповідати двом критеріям: 1) бути 
громадянином України; 2) безперервно прожи-
вати на території України протягом останніх 5 
років. Виплати є цільовими і можуть бути витра-
чені на: 1) навчання, а саме отримання у закладах 
освіти України рівнів професійної (професійно- 
технічної), фахової передвищої, вищої освіти; 
2) купівля власного житла на території Украї-
ни; 3) переведення коштів на власний рахунок 
у системі недержавного пенсійного забезпечення; 
4) лікування у випадках, передбачених пунктом 2 
частини другої цієї статті [10].

Однак, деякі положення суперечать Консти-
туції України та нормам екологічного законодав-
ства. Згідно з положеннями статті 24 Конститу-
ції України громадяни мають рівні конституційні 
права і свободи та є рівними перед законом. Дис-
кримінація за будь-якими ознаками є незакон-
ною [2]. Так, проектом № 6394 встановлюються 
дискримінаційні положення: право на отримання 
виплат має лише громадянин України, народже-
ний з 1 січня 2019 року. Увагу на це було звер-
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нено зокрема і у Висновку Головного науково- 
експертного управління від 18.01.2022 [9]. Як вже 
зазначалося, відповідно до статті 13 Конституції 
України надра є об’єктом права власності всього 
народу, тобто, кожний громадянин має таке пра-
во. Усі суб’єкти права власності рівні перед зако-
ном. Аналогічні положення закріплені і в статті 
4 Кодексу України про надра [1; 2].

Тому, на наш погляд, доцільним є закріплення 
в якості учасників Фонду усіх громадян, які на 
момент прийняття відповідного Закону не досягли 
повноліття, і надання їм відповідних виплат до 
досягнення 18 років.

Проаналізуємо джерела, за рахунок яких бу-
дуть формуватися надходження до Фонду. Відпо-
відно до статті 3 проекту № 6394 джерелами фор-
мування активів учасників Фонду мають стати: 
1) державні внески; 2) інвестиційний дохід, що 
утворюється в результаті розміщення та інвесту-
вання коштів учасників Фонду в порядку, встанов-
леному законом; 3) сума штрафних санкцій, пені, 
інших платежів на користь учасників Фонду. Роз-
глянемо більш детально державні внески. Відпо-
відно до статті 41 проекту № 6394 ці внески фор-
муються за рахунок коштів Державного бюджету 
України, що надійшли від сплати відповідних 
рентних платежів за користування надрами для 
видобування корисних копалин загальнодержав-
ного значення до спеціального фонду Державного 
бюджету на відповідний рік [6]. При цьому рент-
ні доходи, які становлять джерело надходжень 
Фонду, залежать від того, якими є світові ціни на 
корисні копалини. Тож, наприклад, якщо цього 
року ці доходи перевищують плани через високі 
ціни на відповідні копалини, то це зовсім не оз-
начає, що у наступні роки вони не можуть різко 
скоротитися. Взагалі рентна плата за користуван-
ня деякими видами корисних копалин в Україні є 
занизькою порівняно з іншими країнами [5]. Тому 
знову постає цілком логічне питання про те, чи 
не припинить своє існування такий Фонд через 
кілька років і чи не буде він збитковим.

У практиці інших держав вже були такі ви-
падки, а тому було б доречно звернутися до їх 
досвіду успішного виходу з кризових ситуацій. Зо-
крема, в умовах економічної кризи, в тому числі 
і у зв’язку з пандемією коронавірусу, діяльність 
суверенних фондів не завжди була визнана успіш-
ною. Наприклад, протягом 10 місяців світової фі-
нансової кризи з 01.05.2008 по 28.02.2009 вар-
тість активів Norges Bank Investment Management 
була знецінена більш ніж на 31,12%, а панде-
мія Covid з 01.02.2020 по 31.03.2021 знецінила 

вартість активів фонду на 14,09%. Стандартні 
методи боротьби з ризиками не повністю відо-
бражають вплив таких екстремальних подій як 
війна чи пандемія. Так, Norges Bank Investment 
Management доповнює такі заходи ще й стрес- 
тестуванням, що спрямоване на кількісну оцінку 
потенційних збитків за найгірших умов розвитку 
подій з метою оцінки стабільності систем. Вико-
навча рада цього фонду встановила максимально 
допустиму межу для прогнозованих збитків, що 
викликані такими подіями. Так, вона прийшла до 
висновку, що фондом необхідно управляти таким 
чином, щоб річний прогнозований дефіцит не пе-
ревищував 3,75% [10, c. 1–7].

Також постає питання про те, яким має бути 
відсоток відрахувань від рентної плати до Фонду 
і чи не спричинять такі відрахування дефіцит бю-
джету, з яким держава не зможе впоратися. На 
даний момент статтею 41 проекту № 6394 розмір 
щорічного державного внеску на одного учасни-
ка встановлюється у розмірі двох мінімальних 
заробітних плат на 1 січня календарного року, 
в якому буде здійснюватися відповідний внесок. 
Отже, у тексті проекту закону взагалі відсутні 
згадки про те, який саме відсоток доходів від 
ренти буде вилучатися у Фонд [6]. Але у поясню-
вальній записці йдеться про те, що сплата дер-
жавних внесків буде здійснюватися за рахунок 
коштів спеціального фонду державного бюджету, 
який буде формуватися за рахунок таких надхо-
джень: 1) 70% рентної плати за користування 
надрами для видобування корисних копалин за-
гальнодержавного значення (у 2023 році — 35% 
зі щорічним збільшенням на 5% до досягнення 
70%); 2) 95% рентної плати за користування 
надрами для видобування нафти, природного газу 
та газового конденсату (у 2023 році — 47,5% зі 
щорічним збільшенням на 5% (крім останнього 
року, у якому збільшується на 2,5%) до досяг-
нення 95%); 3) рентної плати за користування 
надрами в межах континентального шельфу та/
або виключної (морської) економічної зони Укра-
їни (у 2023 році 50% зі щорічним збільшенням на 
5% до досягнення 100%). Зазначені надходжен-
ня передбачалися у проекті державного бюджету 
на 2022 рік у розмірі 69 млрд. гривень. Перший 
річний державний внесок у 2023 році планувався 
у розмірі 21,8 млрд. грн (з розрахунку 2 розмірів 
мінімальної заробітної плати (7 176 грн) та про-
гнозної статистики народжуваності), а на момент 
перших виплат у 2037 році сума коштів за про-
гнозом становитиме 1 832 млрд. грн, що дозволить 
здійснити виплати у розмірі приблизно 620 тис. 



44

// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».
Cерія: «Юридичні науки» // № 10 (56), 2022

// Земельне право; аграрне право; екологічне право; 
природоресурсне право // 

грн на одного учасника Фонду [5]. Цілком логіч-
но, що ці кошти на даний момент витрачаються 
на задоволення інших статей видатків відповідно-
го бюджету, а, отже, виникає потреба компенсації 
в дохідній частині коштів, що вилучаються для 
формування Фонду або використання додатко-
вих (крім ренти на видобуток корисних копалин) 
джерел та способів формування Фонду, які на да-
ний момент проектом № 6394 ще не передбачені. 
Ними можуть стати, наприклад, додаткове стяг-
нення 2% податку на експорт корисних копалин 
та створення більшої кількості державних підпри-
ємств із видобутку корисних копалин. На думку 
А. П. Онофрійчук в якості компенсаторів надхо-
джень до Державного бюджету України у 2021 
році можуть слугувати й потенційні кошти, 
«знайдені» та виведені з тіні за результатами ау-
диту компаній, передбаченому Указом Президента 
України від 25 березня 2021 року № 122/2021 
«Про рішення Ради національної безпеки і оборо-
ни України від 19 березня 2021 року «Щодо стану 
справ у сфері надрокористування». Наповнення 
Фонду слід здійснювати також шляхом відраху-
вань експортного мита, в тому числі, від продажу 
сільськогосподарської продукції та напівфабрика-
тів металургійної галузі; від продажу земельних 
ділянок тощо [11, с. 105–107].

Висновок і перспективи подальших дослі-
джень. У статті розглянуто сутність та проблемні 
економіко- правові аспекти реалізації концепції 
економічного паспорту на міжнародному та на-
ціональному рівнях. Концепцію економічного 
паспорту можна вважати однією з форм реалізації 
права власності Українського народу на надра, що 
може стати чинником досягнення сталого еконо-
мічного розвитку та соціального забезпечення.

Міжнародний досвід демонструє приклад 
успішного впровадження такої економіко- правової 
моделі та практичну можливість реалізації кон-

цепції економічного паспорту, що є реальним й 
для України. Законодавче закріплення відповідної 
концепції допоможе громадянам отримати реаль-
ний доступ до реалізації права власності на надра. 
Але, в той же час, нагальним є вирішення питан-
ня правового забезпечення ефективних механізмів 
реалізації цієї концепції, оскільки задекларовані 
у законопроектах положення мають суттєві недо-
ліки та потребують вдосконалення.

Зокрема, у законопроекті № 6394 наявні поло-
ження щодо переліку осіб, які можуть стати учас-
никами Фонду, порушують статті 13 та 24 Кон-
ституції України, що фактично дискримінують 
дітей, які були народжені до встановленої в про-
екті дати. Тому доцільним є закріплення в якості 
учасників Фонду усіх громадян, які на момент 
прийняття відповідного Закону не досягли повно-
ліття, і надання їм виплат до досягнення 18 років.

Іншою проблемою є те, що за розрахунками 
фахівців рентної плати може виявитися недостат-
ньо для наповнення відповідного Фонду. Також 
у законопроекті взагалі не зазначено відсотків від 
такої плати, що буде надходити до Фонду, тому, 
проект необхідно доповнити таким положенням 
з відсилкою до відповідного положення Податко-
вого кодексу.

До того ж Україна має постійний дефіцит дер-
жавного бюджету і втрата частини доходів може 
призвести до значного збільшення державного 
боргу, розбалансування бюджету та кризи плате-
жів. Хоча проектом № 6394 і передбачається ін-
вестування та цільове використання коштів учас-
никами, що має сприяти поверненню цих коштів 
у бюджет, наявні проблемні питання потребують 
активної співпраці законодавців із провідними 
фахівцями економістами, запозичення міжнарод-
ного досвіду й ретельного доопрацювання законо-
проекту задля успішної реалізації ідеї створення 
економічного паспорту в Україні.
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gimes in the context of the economic policy of Ukraine in war and post-war times. The range of tasks of the special 
economic regime is very wide but it will always be limited by the resources and capabilities of the state, regions, and 
territorial communities. It is emphasized that the special economic activity regime is an institute of economic leg-
islation and is modern instrument of the state’s economic policy. The special economic activity must be considered 
as an economic and legal mechanism of the economic policy of the state in the context of economic simplification 
activities, conducting business, etc. in the territories (regions) of our state. It especially applies to territories located 
along the borders with Russia and Belarus. It is argued that economic and legal mechanisms are in close interaction 
with the exogenous and endogenous environment, which can affect the reduction of the special economic activity 
regime functioning effectiveness. It is established that the economic state policy modernization by introducing the 
special economic activity regime requires the adjustment of existing legal norms regarding management in local 
territories. Coherence is defined the components of the modernization of the economic policy of the state through 
the introduction special economic activity regime in war and post-war times. The functioning of the special economic 
activity regime involves the implementation of constant monitoring and control of the obtained economic results 
activity. The advantages and reasons for the negative result are determined introduction of the special legal regime 
of economic activity in the context modernization of the economic policy of the state is determined. It is also deter-
mined that if it is more clearly the connection between the goals of the business entity and the interests of the state 
it will more likely that a special economic activity regime will promote development local territory.

Key words: economic policy of the state, special economic activity regime.
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Statement of the problem. The economic activity, 
among other areas of national economy has wide 

application and requires professional knowledge, ex-
perience, education, qualified personnel to improve 
modern legislative framework, adoption of new laws 
on economic state policy modernization, including 
by introducing the special modernization regime.

Effectiveness of the state policy and its modern-
ization is required to be perceived as a compari-
son of the obtained actual results to the established 
goal, for the implementation of which the country 
introduces new laws and subordinate legal acts, the 
norms in the field of economic activity are changing.

The modern economy of Ukraine in the condi-
tions of war is urgent need a modernization of the 

economic policy of the state through the strength-
ening of legal regulation of business entities by es-
tablishing the special economic activity regimes — it 
is implementation and realization of legal ones mea-
sures aimed at supporting the economy. It requires 
conducting economic and legal analysis both from 
the side of scientists and practitioners. Therefore 
the relevance of this article is due to the need to 
find new economic legal mechanisms that will allow 
to promote the development of economy in various 
ways territories (regions) of our state. Especially 
applies to territories that located along the borders 
with Russia and Belarus.

An analysis of the latest research and publica-
tions in which the solution of this problem has been 
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initiated and on which the author relies, highlight-
ing the previously unresolved parts of the general 
problem to which this article is devoted.

Analysis of recent researches and publications. 
Modernization of the economic policy of the state by 
means of introduction special economic regimes are 
carried out on the basis of strict legality, maintain-
ing a balance of the interests of the state, society, 
and subjects management and on the principles of 
mutual responsibility of the state authorities and 
business entities. The main subject ensuring the 
implementations of the special economic activity 
regimes are state- owned bodies that perform man-
agement functions in this area through legislative 
bodies, executive and judicial authorities. The prob-
lem of expediency and the effectiveness of the intro-
duction of special economic activity regimes (terri-
tory of priority development, free economic zones, 
free customs zones, etc.) many specialists are re-
quired. However, the following should be singled out 
among them lawyers, economists and civil servants 
such as: Anisimov O. M., Horbenko R. O., Diako-
na Y. G., Zablodska I. V., Zeldina O. R., Redko K. Y., 
Rogozyan Y. S., Chmyr O. S., Ustymenko V. A. etc. 
[1–6]. The scientists have very carefully conduct-
ed analysis of the advantages and disadvantages of 
the functioning of priority development areas and 
free economic zones as forms of a special economic 
activity regime. Due to the adoption of the Law of 
Ukraine “On Amendments to Some Legislative Acts 
of Ukraine Regarding the Principles of the State”. 
Regional Policy and the Policy of Restoration of 
Regions and Territories” [7] in 2022, which canceled 
territories of priority development and other laws of 
Ukraine regarding free research of economic zones 
acquire exceptional relevance in the military a post-
war period.

Formulation of objectives of the article (state-
ment of the problem). The purpose of the article is 
to generalize the legal content regarding the intro-
duction of the special economic activity regimes in 
the context of economic modernization politicians 
of Ukraine in war and post-war times.

The main material. The main directions of the 
economic activity policy of the state determined by 
the vital interests of society, necessity formation of 
legal instruments with the help of which is satis-
fied interests of business entities, the achievement 
of the set goals is ensured goals by the state. The 
institute is the special economic activity regime eco-
nomic legislation, which defines a special procedure 
for implementation economic activity in a certain 
territory or in a certain industry economy, which 

differs from the general economic regime activity 
provided for by law and is implemented to achieve 
goals set by the state [8].

Modernization of the economic policy of the 
state by means of introduction of the special eco-
nomic activity regime causes the appearance of 
qualitative and quantitative changes in existing 
legal norms, new standards and regulations. Mod-
ern economic policy of Ukraine is implemented in 
conditions of war and permanent the impact of 
external challenges, dangers and risks that affect 
development goals business entities and therefore 
economic policy should be directed at preservation 
of integrity and harmony, sustainable development, 
achievements set goals that are formed by society. 
If it is clearer the connection between the goals of 
the business entity and the interests of the state, it 
will more likely, that the special economic activity 
regime will contribute to the development of local 
territory initiation of the process of moderniza-
tion of the economic policy of the state caused by 
the need to introduce new economic and legal ones 
mechanisms in individual territories, which will 
speed up the development process of the country’s 
economy during the war and in the post-war period. 
Modernization economic policy of the state should 
be carried out by state bodies authorities through 
the adoption of legislative acts that form normative 
the basis of the economic and legal mechanism of 
the functioning of the special economic activity re-
gime. The clarity and efficiency of the functioning 
of the economic legal mechanism (special economic 
regime) depends on competent interpretation of le-
gal norms [9, p. 331].

Mechanisms of economic and legal regulation are 
a group of things that allow regulating the phenom-
ena of legal reality, providing their unity, intercon-
nection and interaction, as well as the transforma-
tion of legal ones prescriptions for the real behavior 
of legal subjects. One of the essential signs a special 
economic activity regime is what it is designed for 
specific local area. Legal regulation is implement-
ed through ways in which obligations, permissions 
and prohibitions appear [10, c. 103–108]. Modern-
ization of the economic policy of the state, which 
provides the introduction of the special economic 
activity regime should be based on legal basis, it 
must be adapted to the needs of society and aimed 
at improving and liberalizing the legal base, which 
is capable maintain a high level of sustainability in 
the social and economic spheres and can define new 
legal principles and economic and legal mechanisms 
in war and post-war times, Fig. 1.
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The special economic activity regime is imple-
mented through a wide range instruments that can 
act as state social guarantees and targeted ones pro-
grams, within the framework of which the main 
tasks of the state are determined and solved eco-
nomic policy, international projects, business devel-
opment programs structures, etc. Economic and le-
gal mechanisms are in close interaction with various 
elements of the exogenous and endogenous environ-
ment, which can not only strengthen the potential 
of legal remedies, but also influence on reducing 
their efficiency, to a large extent determine the re-
sults of implementation rights [11, p. 32].

Modernization of the economic policy of the state 
through the introduction of the special economic 
activity regime involves the formation of an effec-
tive legal framework for regulating the actions of 
this regime, the definition of the effective mech-
anisms for countering destructive manifestations. 
After the implementation of the special economic 
activity regime, it is necessary to monitor and take 
into account the consequences of the application of 
legal means that cause the appearance of specific 
transformations in economic relations, new legal in-
dicators for assessing efficiency and effectiveness. 
Modernized economic policy should contribute to the 
contradictions of regulations in sub-legal and leg-
islative acts, the norms should be harmonized with 
the laws of Ukraine. Therefore, the special regime 
of economic activity should be considered as an eco-
nomic and legal mechanism of the economic policy 
of the state in the context of simplifying the mecha-
nisms of economic activity, conducting business etc.

The obtained results from the modernization of 
the economic policy of the state through the in-
troduction of the special economic activity regime 
are evaluated according to objective findings, have 

certain characteristics that are manifested through: 
ensuring the maximum economic expediency of legal 
means and mechanisms established at the legislative 
level; establishing the content of social relations 
(the content of the subject’s behavior); achieving 
the maximum adequacy of legal guidelines to the 
objectively formed needs of farms and the interests 
of society; competent and systematic construction 
of the target “tree” [9, p. 190–194].

Introduction of the special economic activity 
regime provides for the achievement of the goals 
set by the economic policy of the state through the 
selection of appropriate legal forms. However, for 
the effective modernization of the economic policy 
through the introduction of the special economic 
activity regime, a complex of legal, administrative, 
organizational and management, special, technical, 
psychological, and informational measures is being 
developed, priority measures are being introduced 
aimed at improvement and updating of regulatory 
documents that regulate the special economic re-
gimes and ensure their functioning. They should 
be aimed at reducing the negative impact of war on 
economic activity. The range of tasks of the special 
economic activity regime is very wide, but will al-
ways be limited by the resource capabilities of the 
state, regions, territorial communities and farms.

The process of functioning of the special eco-
nomic activity regime of in any territory, in any 
environment, involves constant monitoring of condi-
tions and factors of influence, monitoring of results 
through the collection and processing of economic 
information. The purpose of monitoring should be to 
identify destructive trends and processes, to identi-
fy the causes, sources, nature, and intensity of the 
impact of war on the country’s economy. The lack of 
appropriate analytics and monitoring as to regard-

Fig. 1. Coherence of the components of the economic policy modernization of the state through the introduction  
of the special economic activity regime in war and post-war times
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ing the functioning of the special economic activity 
regime creates conditions for incorrect, improbable 
task solutions, erroneous selection of measures, ac-
tions, inappropriate ways, methods and tools for 
achieving goals [11, p. 19].

Modernization of the economic policy of the state 
through the introduction of the special legal regime 
of economic activity will contribute to: the emer-
gence of new laws, regulatory documents and by-
laws, effective legal instruments, increasing their 
influence, efficiency and functionality; strengthen-
ing the legal potential and properties of business 
entities, extending and expanding their life cycle; 
expanding the scope of legal regulation legislation, 
geographical expansion of territories and mainte-
nance of balance in the activities of business enti-
ties; legal support, strengthening the legal influ-
ence on increasing the effectiveness of the business 
entity’s functioning, the formation of appropriate 
management and organizational functions for an ad-
equate actual legal situation in the business sphere; 
forecasting risks and identifying their consequences, 
conducting an assessment of destabilizing risk fac-
tors associated with the introduction of new laws, 
legal norms, standards, etc.; orientation and pro-
cess of adaptation of business entities in the legal 
field, adaptation to new business conditions and le-
gal changes in legal regulation; development of free 
economic zones, development of economically and 
geographically unattractive regions, separate ter-
ritories, economic sub objects that have the status 
of depressed; ensuring legal security of business; 
legal strengthening of management and control over 
the activities of business entities. Effective control 
provides the basis for clarifying the main thing that 
is determining the mechanism of influence of the 

special economic activity regime on the development 
of the country’s economy.

The main reasons of the negative result from the 
introduction of the special economic activity regime 
are: the lack of a holistic view of the final form of 
legal regulation of certain relations, which would 
combine aspects of economic activity at all levels; 
change in state policy and the vector of development 
of legal regulation of farms; unacceptable pace of le-
gal reforms, excessive specialization; contradictions 
and inconsistencies in the legislation regulating cer-
tain segments of the economy activity, imperfect 
legislative and regulatory framework.

Insights from this study and perspectives for fur-
ther research in this direction. Therefore, through 
the introduction of a special economic activity re-
gime, it is possible to modernize the economic policy 
of the state, which will contribute to the systemat-
ic, complex and purposeful implementation of laws 
and legal measures by all economic entities. Legal 
acts regulating special economic activity regimes 
not adopted on time may lead to a loss of relevance 
and significance. The imperfection of legal regula-
tion can complicate or lead to inefficiency in the 
application of special economic activity regimes and 
cause negative consequences in the long term. The 
coherence of the components of the modernization 
of the state’s economic policy has been established 
through the introduction of a special economic ac-
tivity regime in wartime and post-war times. The 
implementation of special economic activity regimes 
requires monitoring and quality control in order to 
obtain their high efficiency application. Prospects 
for further research consist in conducting an analy-
sis of the socio- economic efficiency of the feasibility 
of using special economic activity regimes.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ  
СУБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК ЗАЛИШЕННЯ В НЕБЕЗПЕЦІ

CURRENT ISSUES OF DETERMINING SUBJECTIVE  
SIGNS OF REMAINING IN DANGER

Анотація. У статті досліджуються актуальні питання встановлення суб’єктивних ознак за залишення в небезпеці, а 
саме сутність, тлумачення та визначення суб’єктивних ознак для кваліфікації за ст. 135 КК України. Аналізуються такі 
суб’єктивні ознаки ст. 135 КК України як вина та суб’єкт кримінального правопорушення. Встановлено, що серед най-
складніших питань, які виникають у правозастосовній діяльності при кваліфікації ст. 135 КК України є встановлення 
другої альтернативної ознаки зазначеної норми, — поставлення потерпілого в небезпечний для життя та здоров’я стан 
та залишення його без допомоги, а також правильне тлумачення виразу законодавця «сам поставив потерпілого в не-
безпечний для життя стан», тоді коли вирішується питання щодо взаємної вини. Доведено, що серед актуальних питань 
суб’єктивних ознак залишення в небезпеці, існують певні складнощі у встановлені форми вини (умисної чи з необереж-
ності) в кожному конкретному випадку. Звертається увага на такі актуальні питання при кваліфікації ст. 135 КК України, 
як встановлення суб’єкта кримінального правопорушення, а саме виду суб’єкту, особливо коли необхідно визначити вид 
суб’єкта, де потерпілий був залишений у небезпечному стані, викликаному дорожньо- транспортною пригодою. Аналіз 
відповідного питання надав підстави, стверджувати, що суб’єктами залишення в небезпеці можуть бути не тільки особи, 
зобов’язані піклуватися про потерпілого, але й ті, хто мають обов’язок надавати необхідну допомогу особам, які пере-
бувають у небезпечному стані, виходячи зі своєї професії, вимог нормативних актів тощо. Суттєвим також є визначення 
видів суб’єктів кримінального правопорушення передбаченого ст. 135 КК України, у ситуації в якій потерпілий був за-
лишений у небезпечному стані, викликаному дорожньо- транспортною пригодою, так як саме визначення конкретного 
виду суб’єкту впливає на остаточну кваліфікацію.

Ключові слова: вина, залишення у небезпеці, законодавство, кваліфікація, кримінальна відповідальність, криміналь-
не правопорушення, суб’єктивні ознаки, суб’єкт кримінального правопорушення.

Summary. The article examines topical issues of establishing subjective signs for leaving in danger, namely the essence, 
interpretation and definition of subjective signs for qualification under Art. 135 of the Criminal Code of Ukraine. Such subjec-
tive signs of Art. 135 of the Criminal Code of Ukraine, as guilt and the subject of a criminal offense. It has been established 
that among the complex issues that arise in law enforcement activities in the qualification of Art. 135 of the Criminal Code of 
Ukraine there is the establishment of the second alternative sign of this norm — putting the victim in a state of danger to life and 
health and leaving him without help, as well as the correct interpretation of the expression of the legislator «he himself put the 
victim in a state of danger to life», when the issue is resolved through mutual fault. It is proved that among the topical issues 
of subjective signs of being left in danger, there are certain difficulties in the established forms of guilt (intention or negligence) 
in each specific case. Attention is drawn to such topical issues in the qualification of Art. 135 of the Criminal Code of Ukraine, 
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as establishing the type of subject of a criminal offense, especially when it is necessary to determine the type of subject where 
the victim was left in a dangerous condition caused by a traffic accident. An analysis of the relevant issue provided grounds to 
assert that the subjects of being left in danger can be not only persons obliged to take care of the victim, but also those who 
are obliged to provide the necessary assistance to persons in a dangerous state, based on their profession, the requirements of 
regulatory enactments. It is also essential to determine the types of subjects of a criminal offense under Art. 135 of the Criminal 
Code of Ukraine, in a situation in which the victim was left in a dangerous condition caused by a traffic accident, since it is the 
definition of a specific type of subject that affects the final qualification.

Key words: fault, leaving in danger, legislation, qualification, criminal responsibility, criminal offense, subjective signs, sub-
ject of criminal offense.

Постановка проблеми. Людина (особа) як най-
вища соціальна цінність потребує відповідної 

правової охорони. Кримінальний кодекс України 
(далі — КК України), захищаючи найважливіші 
суспільні відносини, закріплює на першому плані 
охорону інтересів особи. Невипадково норми про 
кримінальні правопорушення проти життя та здо-
ров’я поміщені в окремий розділ Особливої частини 
КК України. Поряд із реальним заподіянням шкоди 
цим благам, серйозну загрозу становлять діяння, 
що порушують безпеку життя та здоров’я людини, 
і зокрема, залишення без допомоги осіб, які пере-
бувають у небезпечному для життя або здоров’я 
стані. Незважаючи на те, що за такої бездіяльності 
реальна шкода життю та здоров’ю потерпілого 
може не настати, вона порушує відносини безпеч-
ного існування певної категорії осіб і є не лише 
аморальною, але за певних умов і протиправною.

Кримінальне законодавство України передбачає 
відповідальність за посягання на життя і здоров’я 
людини, вчинене як активними діями винного, так 
й шляхом бездіяльності. При кваліфікації таких 
діянь та їх розмежуванні із суміжними складами 
кримінальних правопорушень нерідко виникають 
складності, оскільки за об’єктивною стороною 
вбивство або шкода здоров’ю, що настали в резуль-
таті злочинної бездіяльності суб’єкта і залишення 
людини в небезпеці, зовні можуть бути ідентични-
ми. Особливо це стосується тих випадків, коли за-
лишаються в небезпечному стані особи, які позбав-
лені можливості вжити заходів до самозбереження 
через малолітство, старість, хворобу або внаслідок 
іншого безпорадного стану, а отже не здатні себе 
захистити без сторонньої допомоги.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вар-
то наголосити, що актуальним питанням зали-
шення у небезпеці приділялася й приділяється 
чимала увага у працях таких вітчизняних вче-
них, як: В. В. Бабаніна, Ю. В. Баулін, В. І. Бори-
сов, А. А. Вознюк, В. К. Грищук, Н. О. Гуторова, 
М. Й. Коржанський, О. М. Литвинов, І. І. Митро-
фанов, Є. С. Назимко, О. О. Пащенко, В. Ф. При-

маченко, Є. Л. Стрельцов, В. Я. Тацій, Є. В. Фесен-
ко, П. Л. Фріс, М. І. Хавронюк, В. В. Шаблистий, 
Н. М. Ярмиш та ін. Проте, на сьогоднішній день 
досі не вироблено єдиної позиції стосовно сутнос-
ті об’єктивних та суб’єктивних ознак залишення 
в небезпеці, чимала кількість питань залишають-
ся дискусійними.

Метою наукової статті є визначення акту-
альних питань, стосовно сутності, тлумачення 
та встановлення суб’єктивних ознак залишення 
в небезпеці.

Виклад основного матеріалу. Кримінальна від-
повідальність у статті 135 КК України встановле-
на за «Завідоме залишення без допомоги особи, 
яка перебуває в небезпечному для життя стані 
і позбавлена можливості вжити заходів до самоз-
береження через малолітство, старість, хворобу 
або внаслідок іншого безпорадного стану, якщо 
той, хто залишив без допомоги, зобов’язаний був 
піклуватися про цю особу і мав змогу надати їй 
допомогу, а також у разі, коли він сам поставив 
потерпілого в небезпечний для життя стан» [3].

Залишення в небезпеці вбачається в тому ви-
падку, коли винний, залишаючи особу в небез-
печному для життя і здоров’я стані, усвідомлює 
дану обставину, але на цей момент потерпілому 
ще не потрібне надання невідкладної і необхідної 
допомоги і у винного відсутній намір на вбивство. 
Наприклад, в випадку залишення в безлюдному 
місці без мети вбивства, малолітньої дитини за 
недбалістю батьків або осіб, які зобов’язані пі-
клуватися про неї, можна побачити ознаки скла-
ду ст. 135 КК України, якщо її життя і здоров’я 
поставлені в небезпеку, але ще немає підстав 
вважати, що її батьки мали намір вбити таким 
способом. В даному випадку необхідність надан-
ня дитині невідкладної допомоги може виникнути 
через деякий час у зв’язку із загрозою голодної 
смерті, впливом холоду або інших природних сил, 
здатних заподіяти смерть або шкоду її здоров’ю.

Склад даного кримінального правопорушення 
є формальним, тобто воно вважається закінченим 
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у момент залишення потерпілого в небезпеці, не-
залежно від настання чи ненастання небезпечного 
для життя і здоров’я стану. У зв’язку з цим кри-
мінальна відповідність повинна наступати навіть 
у випадках, коли надання допомоги об’єктивно 
не може запобігти настанню наслідків. Саме факт 
ухилення від надання допомоги особі, що знахо-
диться в небезпечному для життя або здоров’я 
стані, зумовлює притягнення винного до кримі-
нальної відповідальності. Відповідно, залишен-
ня в небезпеці необхідно бачити не тільки у разі 
зникнення з місця знаходження потерпілого, а й 
у випадках, коли, перебуваючи на вказаному міс-
ці, суб’єкт не робить зусиль для усунення небезпе-
ки, що загрожує, перестаючи здійснювати піклу-
вання про потерпілого, за наявності можливості 
припинити реалізацію цієї небезпеки.

Можливість надання допомоги з боку суб’єк-
та можна розглядати з наявності двох критеріїв: 
об’єктивного та суб’єктивного. Об’єктивний крите-
рій відображає характер навколишнього оточення 
та наявність заходів надання допомоги. Суб’єктив-
ний визначається з урахуванням індивідуальних 
якостей особи та передбачає усвідомлення можли-
вості діяти у напрямку надання допомоги. Однак 
навіть чітке встановлення зазначених критеріїв 
не позбавляє статтю 135 КК України окремих пи-
тань щодо правильного встановлення елементів 
складу, зокрема в нормі прямо не вказується на 
те, з якою формою вини відбувається аналізоване 
кримінальне правопорушення (використовується 
термін — завідомість) тощо. Отже, пропонуємо 
проаналізувати проблемні питання встановлення 
суб’єктивних ознак ст. 135 КК України для по-
дальшого уникнення проблем при кваліфікації.

Суб’єктивна сторона складу кримінального 
правопорушення характеризує психічне ставлення 
особи до вчинюваного нею суспільно небезпечного 
діяння і до його наслідків. Характерними ознака-
ми суб’єктивної сторони кримінального правопо-
рушення є вина, мета та мотив вчинення злочину 
[2, с. 29]. Деякі науковці додають четверту озна-
ку суб’єктивної сторони, називаючи її емоційним 
станом.

Відповідно до аналізованого складу кримі-
нального правопорушення, увага буде приділена 
обов’язковій ознаці суб’єктивної сторони — вині. 
Одним із найскладніших питань, що виникають 
у правозастосовчій діяльності, є питання про 
суб’єктивну сторону другої альтернативної ознаки 
складу кримінального правопорушення, передба-
ченого ст. 135 КК України, — поставлення потер-
пілого в небезпечний для життя та здоров’я стан 

та залишення його без допомоги. Законодавець не 
конкретизує вину залишення в небезпеці, що по-
роджує суперечки серед вчених. Деякі з них при-
пускають, що воно (залишення в небезпеці) може 
бути як винним, так і невинним, інші уточнюють, 
що воно має бути свідомим (завідомим) — умисним 
чи необережним. В сучасній науці кримінального 
права, існують різні погляди щодо змісту суб’єк-
тивної сторони кримінального правопорушення 
передбаченого ст. 135 КК України. На тому, що 
залишення в небезпеці може бути вчинене лише 
із прямим умислом, наполягають такі вчені, як 
О. Тимчук [8, с. 84] та М. Хавронюк [5, с. 293]. 
Декі автори взагалі не конкретизують вид умислу 
в цьому кримінальному правопорушенні, зокрема, 
П. Андрушко [9, с. 316], М. Бажанов [7, с. 129] 
та ін. Цікавою є, точка зору, О. В. Микитчика, 
про те, що змістове значення слова «завідомо» 
на початку диспозиції не розкриває всієї сутності 
поняття, яке передбачене в ст. 135 КК України, 
але дає підстави вважати, що завідомість завжди 
означає усвідомлення особою, яка чинить будь-яке 
діяння, відповідних обставин, та виступає в якості 
ознаки, яка характеризує інтелектуальний момент 
умислу, але при цьому ніякого відношення до во-
льового моменту немає [4, с. 26–30].

Окремі питання постають щодо правильно 
тлумачиться виразу законодавця «сам поставив 
потерпілого в небезпечний для життя стан», зо-
крема на практиці. Найчастіше нерозуміння цього 
висловлювання законодавця відбувається, коли 
вирішується питання при кваліфікації криміналь-
ного правопорушення у випадку взаємної вини. 
Коли не зовсім зрозуміло, хто кого поставив у не-
безпечний для життя стан: той, хто загинув, або 
той, хто залишився при цьому живий, але втік 
з місця події, не надавши допомогу потерпілому.

Створення небезпечного для життя або здоров’я 
потерпілого стану, на нашу думку, не завжди пра-
вомірно називати залишенням в небезпеці. Осо-
бливо це стосується випадків, коли постраждалий 
у дорожньо- транспортній пригоді (далі — ДТП) сам, 
за своєю виною та власними діями спрямовує розви-
ток подій, що тягнуть несприятливі йому наслідки.

Однак треба зауважити, що, по-перше, співвід-
ношення вини встановлюється тільки слідством 
і судом, по-друге, для складу ст. 135 КК України 
не має значення хто винен у ДТП (що не завжди 
враховується при кваліфікації), важливо те, що 
є учасник ДТП, який залишився живим, будучи 
здатним надати допомогу потерпілому, умисно не 
робить цього і ховається з місця події. Водночас 
існує й така ситуація, в якій, водій стверджує, що 
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залишив місце пригоди в присутності очевидців, 
розраховуючи на допомогу з їхнього боку, і не 
вважав, що залишає потерпілого у завідомо без-
порадному стані, та ці очевидці готові дати свід-
чення, то ст. 135 КК України не повинна бути за-
стосована. Отже, вищезазначені питання вносять 
певні складнощі щодо остаточного встановлення 
форми вини (умисної чи з необережності) у ст. 135 
КК України в кожному конкретному випадку.

Не менш значуще питання щодо кваліфікації 
за ст. 135 КК України є встановлення суб’єкта, 
а саме особи, яка підлягає кримінальній відпові-
дальності за наявності усіх необхідних (визначе-
них у законі) ознак. Суб’єктом залишення в не-
безпеці може бути будь-яка фізична осудна особа, 
яка досягла 16-річного віку. При притягненні 
до кримінальної відповідальності за цією стат-
тею, розглядаючи вчинені дії або бездіяльність 
винного, суд має враховувати характер, зміст та 
юридичну підставу обов’язків надання допомоги 
потерпілому особою, яка поставила його в небез-
печний стан.

Аналіз даної диспозиції надає підстав визна-
чити, що суб’єкт залишення у небезпеці є спе-
ціальним, оскільки законодавець наділив його 
додатковими, поруч із досягненням встановлено-
го віку і осудністю, ознаками: 1) обов’язок особи 
піклуватися про потерпілого чи 2) поставлення 
потерпілого у небезпечний стан. Слід зазначити, 
що, визначаючи суб’єкта першого виду як особу, 
зобов’язану піклуватися про потерпілого, законо-
давець цим обмежив коло суб’єктів аналізованого 
кримінального правопорушення, оскільки поняття 
«піклування» і «надання допомоги» є тотожними. 
Про піклування найчастіше йдеться у сімейних 
стосунках — між батьками та дітьми. Так, згідно 
із ч. 2 ст. 51 Конституції України, визначається 
«батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повно-
ліття. Повнолітні діти зобов’язані піклуватися про 
своїх непрацездатних батьків [1]. Дані положення 
конкретизуються в Сімейному кодексі України: 
«батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я ди-
тини, її фізичний, духовний та моральний розви-
ток» (стаття 150. Обов’язки батьків щодо вихован-
ня та розвитку дитини), «повнолітні дочка, син 
зобов’язані утримувати батьків, які є непрацездат-
ними і потребують матеріальної допомоги» (стаття 
202. Підстави виникнення обов’язку повнолітніх 
дочки, сина утримувати батьків) [6].

Насправді суб’єктами залишення в небезпеці 
можуть бути не тільки особи, зобов’язані піклу-
ватися про потерпілого в повному розумінні цього 
слова, але і ті, хто мають обов’язок надавати не-

обхідну допомогу особам, які перебувають у небез-
печному стані, виходячи зі своєї професії, вимог 
нормативних актів тощо. Тому представляється, 
що перший вид суб’єкта залишення у небезпеці, 
слід було б визначити як особу, яка зобов’язана 
надавати допомогу потерпілому, а не піклуватися 
про нього, що буде більш конкретніше передава-
ти зміст та сутність аналізованого кримінального 
правопорушення.

Обов’язок надавати будь-яку допомогу потерпі-
лому може бути покладений на особу відповідним 
договором (наприклад, доглядальниця). Надава-
ти допомогу своїм підопічним, які перебувають 
у небезпечному для життя або здоров’я стані, зо-
бов’язані вчителі, тренери, охоронці, керівники 
туристичних груп тощо. Рятувальники, пожеж-
ники, співробітники поліції, медичні працівники 
та інші зобов’язані надавати необхідну допомогу 
всім особам, які її потребують. У той же час при 
встановленні ознак ненадання допомоги хворому 
медпрацівники повинні нести відповідальність за 
статтею 136 КК України.

Інше питання щодо встановлення кримінальної 
відповідальності за ст. 135 КК України особи, яка 
причетна до ДТП — водія. Це не завжди особа, 
винна в порушенні правил дорожнього руху, адже 
потерпілий (наприклад, пішохід) може постраж-
дати внаслідок власної необачності, винних дій 
третіх осіб чи нещасного випадку.

Особливо цікавим є питання щодо визначення 
виду суб’єкта кримінального правопорушення пе-
редбаченого ст. 135 КК України, у ситуації в якій 
потерпілий був залишений у небезпечному стані, 
викликаному ДТП. Чи може зазначений суб’єкт 
розглядатися, і як особа, яка зобов’язана піклу-
ватися про потерпілого, і як особа, яка поставила 
потерпілого в небезпечний стан? Спробуємо, змо-
делювати ситуацію в якій знайдемо підтверджен-
ня, або навпаки заперечення наявності зазначених 
видів суб’єктів, а відповідно застосування ст. 135 
КК України. Так, якщо вину водія, причетного 
до ДТП, у порушенні правил дорожнього руху не 
встановлено, у цьому випадку він повинен нести 
відповідальність тільки за залишення в небезпе-
ці, причому на тій підставі, що він не виконав 
обов’язок піклуватися про потерпілого (перший 
вид суб’єкта). Якщо ж водій порушив правила 
дорожнього руху, що спричинило передбачені 
у статті 286 КК України наслідки, і не надав до-
помогу постраждалому, він повинен нести відпові-
дальність за відповідною частиною названої статті 
та статті 135 КК України, але вже як особа, яка 
сама поставила потерпілого у небезпечний стан 
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(другий вид суб’єкта). Отже, у випадку в якій 
потерпілий був залишений у небезпечному ста-
ні, викликаному ДТП, мають місце два прояви 
суб’єкта кримінального правопорушення. Однак 
встановлення окремого виду суб’єкта криміналь-
ного правопорушення передбаченого ст. 135 КК 
України, який впливає на остаточну кваліфікацію 
(застосування ст. 135 КК, або сукупності кримі-
нальних правопорушень за відповідною частиною 
статті 286 КК України та статті 135 КК України).

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Багато питань, які стосуються визначення 
суб’єктивних ознак залишення в небезпеці зали-
шаються відкрити, однак наукові висновки з пи-
тань удосконалення законодавства в цій частини, 
не повинні ґрунтуватися тільки на існуючому 
законі. Так, серед актуальних питань суб’єктив-
них ознак залишення в небезпеці, існують певні 
складнощі у встановлені форми вини (умисної чи 
з необережності) в кожному конкретному випадку. 
Не менш значуще питання щодо кваліфікації за 
ст. 135 КК України є встановлення видів суб’єк-
та. Аналіз відповідного питання надав підстави, 
стверджувати, що суб’єктами залишення в небез-

пеці можуть бути не тільки особи, зобов’язані пі-
клуватися про потерпілого, але й ті, хто мають 
обов’язок надавати необхідну допомогу особам, 
які перебувають у небезпечному стані, виходячи 
зі своєї професії, вимог нормативних актів тощо. 
Тому представляється, що перший вид суб’єкта 
залишення у небезпеці (особа, яка зобов’язана пі-
клуватися про потерпілого), слід було б визначи-
ти як особу, яка зобов’язана надавати допомогу 
потерпілому, а не піклуватися про нього, що буде 
більш конкретніше передавати зміст та сутність 
аналізованого кримінального правопорушення. 
Крім того, суттєвим є визначення видів суб’єктів 
кримінального правопорушення передбаченого 
ст. 135 КК України, у ситуації в якій потерпілий 
був залишений у небезпечному стані, виклика-
ному ДТП, так як саме визначення конкретного 
виду суб’єкту впливає на остаточну кваліфікацію 
(застосування ст. 135 КК України — особа, яка зо-
бов’язана піклуватися про потерпілого, або засто-
сування сукупності кримінальних правопорушень 
за відповідною частиною статті 286 КК України 
та статті 135 КК України — особа, яка поставила 
потерпілого в небезпечний стан).
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ СТВОРЕННЯ  
ТА ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛЬНИХ СЛІДЧИХ ГРУП

INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE CREATION  
AND ACTIVITIES OF JOINT INVESTIGATIVE GROUPS

Анотація. У статті проаналізовано міжнародні стандарти створення та діяльності спільних слідчих груп 
(створюються за взаємною згодою компетентних органів двох чи більше Сторін з конкретною метою, на 
обмежений період в одній зі Сторін, де, як передбачається, будуть проводитися розслідування; склад групи 
визначається в угоді; керівник групи є представником компетентного органу, який бере участь у кримі-
нальному розслідуванні від Сторони, на території якої діє група; група здійснює свої дії відповідно до за-
конодавства тієї Сторони, на території якої вона працює; сторона, на території якої працює група, уживає 
необхідних організаційних заходів для забезпечення її роботи; відряджені члени спільної слідчої групи ма-
ють право бути присутніми під час здійснення слідчих заходів на території Сторони, де працює група (від-
рядженим членам спільної слідчої групи її керівник відповідно до законодавства Сторони, на території якої 
діє група, може доручити вжити певних слідчих заходів у випадках, коли це було схвалене компетентними 
органами Сторони, на території якої діє група, та Сторони, яка відряджає); у випадках, коли спільній слідчій 
групі необхідна допомога Сторони, яка не є однією з тих, що створили групу, або третьої держави, компе-
тентні органи держави, на території якої діє група, можуть звертатися з проханням про надання допомоги 
до компетентних органів такої іншої держави згідно з відповідними договорами або домовленостями).

Ключові слова: спільна слідча группа, міжнародні стандарти, Євроюст.

Аннотация. В статье проанализированы международные стандарты создания и деятельности совместных следственных 
групп (создаются по взаимному согласию компетентных органов двух или более Сторон в конкретных целях, на ограниченный 
период в одной из Сторон, где, как предполагается, будут проводиться расследования; состав группы определяется в согла-
шении; руководитель группы является представителем компетентного органа, участвующего в уголовном расследовании от 
Стороны, на территории которой действует группа; группа осуществляет свои действия в соответствии с законодательством 
той Стороны, на территории которой она работает; сторона, на территории которой работает группа, принимает необходимые 
организационные меры для обеспечения ее работы; командировочные члены совместной следственной группы имеют право 
присутствовать при осуществлении следственных мероприятий на территории Стороны, где работает группа (командирован-
ным членам общей следственной группы ее руководитель в соответствии с законодательством Стороны, на территории которой 
действует группа, может поручить и принять определенные следственные меры в случаях, когда это было одобрено компетент-
ными органами Стороны, на территории которой действует группа, и командирующей Стороны); в случаях, когда совместной 
следственной группе необходима помощь Стороны, которая не является одной из создавших группу или третьего государства, 
компетентные органы государства, на территории которого действует группа, могут обращаться с просьбой о предоставлении 
помощи компетентным органам такого другого государства согласно с соответствующими договорами или договоренностями).

Ключевые слова: совместная следственная группа, международные стандарты, Евроюст.
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Summary. The article analyzes the international standards for the creation and operation of joint investigative teams (cre-
ated by mutual consent of the competent authorities of two or more Parties with a specific purpose, for a limited period in one 
of the Parties, where investigations are expected to be conducted; the composition of the group is determined in the agreement; 
the head of the group is a representative of a competent body participating in a criminal investigation from the Party in whose 
territory the group operates; the group performs its actions in accordance with the legislation of the Party in whose territory 
it operates; the party in whose territory the group operates uses the necessary organizational measures to ensure its work; 
seconded members of the joint investigative team have the right to be present during investigative activities on the territory of 
the Party where the group works (the seconded members of the joint investigative team may be instructed by its leader in accor-
dance with the legislation of the Party on the territory of which the team operates and to take certain investigative measures in 
cases where it was approved by the competent authorities of the Party in whose territory the group operates and the Party that 
is seconding); in cases where the joint investigative team needs the assistance of a Party that is not one of those that created 
the team or of a third state, the competent authorities of the state in whose territory the team operates may request assistance 
from the competent authorities of such another state in accordance with with relevant contracts or agreements).

Key words: joint investigative group, international standards, Eurojust.

Постановка проблеми. Забезпечення всебічно-
сті, повноти та неупередженості здійснення 

досудового розслідування кримінальних правопо-
рушень, що можуть вплинути на більш ніж одну 
державу потребує удосконалення процесуального 
механізму функціонування спільних слідчих груп 
під час здійснення кримінального провадження. 
У зв’язку з цим, виникає необхідність у досліджен-
ні міжнародних стандартів створення та діяльності 
спільних слідчих груп.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ок-
ремі аспекти міжнародних стандартів діяльності 
спільних слідчих груп висвітлювались у працях: 
Конограй Н.В [1], Красноборової М. П. [2], Лозо-
вої О. С. [3], Чорноус Ю. М. [4] та інших вчених.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є з’ясування міжнародних 
стандартів створення та функціонування спільних 
слідчих груп.

Виклад основного матеріалу. Спершу створення 
спільних слідчих груп було реакцією у відповідь 
на посилення активності транснаціональної орга-
нізованої злочинності. Проте такі групи мають пе-
реваги у всіх випадках, коли будь-які форми зло-
чинної діяльності можуть вплинути на більш ніж 
одну державу. Зокрема, створення таких груп дає 
змогу безпосередньо збирати інформацію й докази 
та обмінюватися ними з відповідними органами 
заінтересованої держави, а також дають цим орга-
нам змогу обмінюватися запитами на проведення 
слідчих або примусових заходів без необхідності 
звертатися до складнішого процесу звернення по 
взаємну правову допомогу. Також завдяки ви-
користанню спільної слідчої групи можна усу-
нути потребу у проведенні паралельних розслі-
дувань у заінтересованих державах, що знизить 
інтенсивність використання ресурсів. Крім того, 

використання таких груп означає, що розсліду-
вання конкретних кримінальних правопорушень 
і, зрештою, кримінальне переслідування у зв’яз-
ку з ними можна організувати значно оператив-
ніше. На рішення про створення спільної слідчої 
групи впливають кількість і складність слідчих 
заходів, які необхідно виконати, а також міра, 
якою розслідування у заінтересованих державах 
можна об’єднати (п. 9–13 Експертниого висново-
ку експертно- консультативної групи Ради Європи 
з підтримки Офісу Генерального прокурора Укра-
їни щодо проєкту Закону України «Про внесення 
змін до Кримінального процесуального кодексу 
України щодо удосконалення діяльності спільних 
слідчих груп» — далі Експертний висновок) [5].

Можливість створення таких груп передбаче-
на низкою міжнародно- правових актів, а саме: 
Конвенцією про взаємодопомогу в кримінальних 
справах між державами- членами Європейського 
Союзу від 12 липня 2000 року (далі — «Конвен-
ція ЄС») [6], Конвенцією Організації об’єднаних 
націй проти транснаціональної організованої 
злочинності від 15 листопада 2000 року (далі — 
«Конвенція ООН») [7], Другим додатковим про-
токолом до Європейської конвенції Ради Європи 
про взаємну допомогу у кримінальних справах від 
8 листопада 2001 року (далі — «Другий додатко-
вий протокол») [8], Рамковим рішенням Ради ЄС 
про спільні слідчі групи від 13 червня 2002 року 
(2002/465/JHA) (далі — «Рамкове рішення») та 
іншими міжнародно- правовоми актами.

21 травня 2004 року Україна ратифікувала 
Конвенцію ООН, а14 вересня 2011 року — Другий 
додатковий протокол, положення якого набрали 
чинності в Україні 1 січня 2012 року [9].

Саме у Другому додатковому протоколі, Кон-
венції ЄС і Рамковому рішенні найбільш докладно 
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викладено стандарти, які регулюють діяльність 
спільних слідчих груп. Зокрема, статтею 20 Дру-
гого додаткового протоколу, ст. 13 Конвенції ЄС 
передбачено наступне:

1. За взаємною згодою компетентні органи двох 
чи більше Сторін можуть створити спільну слідчу 
групу з конкретною метою й на обмежений період, 
який може бути продовжений за взаємною зго-
дою, для проведення кримінальних розслідувань 
на території однієї чи більше Сторін, що створили 
групу. Склад групи визначається в угоді (абз. 1 
ч. 1 ст. 20 Другого протоколу).

2. Спільну слідчу групу може бути створе-
но, зокрема, у випадках коли (абз. 2 ч. 2 ст. 20 
Другого протоколу): a) розслідування злочинів 
Стороною вимагає проведення складних та комп-
лексних слідчих заходів, пов’язаних з іншими 
Сторонами; b) кілька Сторін проводять розсліду-
вання злочинів, обставини яких вимагають ужит-
тя скоординованих, погоджених дій на території 
відповідних Сторін.

3. З проханням про створення спільної слідчої 
групи може звернутися будь-яка заінтересована 
Сторона. Група створюється в одній зі Сторін, де, 
як передбачається, будуть проводитися розсліду-
вання (абз. 3 ч. 2 ст. 20 Другого протоколу). Про-
хання про створення спільної слідчої групи повин-
ні містити пропозиції стосовно складу групи (ч. 2 
ст. 20 Другого Протоколу), а також назву органу, 
що звертається із проханням, предмет і причину 
прохання (п. а, б ч. 1 ст. 14 Конвенції ЄС).

4. Спільна слідча група діє на території Сторін, 
які її створили, відповідно до таких загальних 
умов (ч. 3 ст. 20 Другого Протоколу): a) керів-
ник групи є представником компетентного органу, 
який бере участь у кримінальному розслідуванні 
від Сторони, на території якої діє група. Керівник 
групи діє в межах своєї компетенції за національ-
ним законодавством; b) група здійснює свої дії 
відповідно до законодавства тієї Сторони, на те-
риторії якої вона працює. Члени (члени спільної 
слідчої групи від Сторони, на території якої пра-
цює група (ч. 4 ст. 20 Другого Протоколу))та від-
ряджені члени (члени від інших Сторін, крім Сто-
рони, на території якої працює група (ч. 4 ст. 20 
Другого Протоколу)) групи виконують свої завдан-
ня під керівництвом керівника группи, з ураху-
ванням умов, визначених їхніми органами в угоді 
про створення групи; c) Сторона, на території якої 
працює група, уживає необхідних організаційних 
заходів для забезпечення її роботи.

5. Відряджені члени спільної слідчої групи 
мають право бути присутніми під час здійснення 

слідчих заходів на території Сторони, де працює 
група. Однак з особливих причин керівник групи 
відповідно до законодавства Сторони, на терито-
рії якої діє група, може прийняти інше рішення. 
Відрядженим членам спільної слідчої групи її ке-
рівник відповідно до законодавства Сторони, на 
території якої діє група, може доручити вжити 
певних слідчих заходів у випадках, коли це було 
схвалене компетентними органами Сторони, на те-
риторії якої діє група, та Сторони, яка відряджає 
(абз. 1 ч. 5 ст. 20 Другого Прооколу).

У випадках, коли для спільної слідчої групи не-
обхідним є здійснення слідчих заходів на території 
однієї зі Сторін, що створили групу, члени групи, 
відряджені цією Стороною, можуть звернутися до 
власних компетентних органів з проханням про 
здійснення таких заходів. Здійснення таких захо-
дів розглядають у цій Стороні на тих самих умо-
вах, які б застосовувалися, якби з проханням про 
їхнє здійснення звернулися у ході національного 
розслідування (ч. 7 ст. 20 Другого Протоколу).

Відряджений член спільної слідчої групи може 
відповідно до національного законодавства своєї 
держави та в рамках своєї компетенції надавати 
групі інформацію, наявну в Сторони, яка його ві-
дрядила, для цілей кримінальних розслідувань, 
що проводяться групою (ч. 9 ст. 20 Другого Про-
токолу).

6. У випадках, коли спільній слідчій групі не-
обхідна допомога Сторони, яка не є однією з тих, 
що створили групу, або третьої держави, компе-
тентні органи держави, на території якої діє гру-
па, можуть звертатися з проханням про надання 
допомоги до компетентних органів такої іншої 
держави згідно з відповідними договорами або 
домовленостями (ч. 8 ст. 20 Другого Протоколу).

7. Інформація, яку законно отримав член або 
відряджений член спільної слідчої групи під час 
перебування в її складі й до якої в іншому ви-
падку компетентні органи заінтересованих Сто-
рін не мають доступу, може використовуватися 
для таких цілей (ч. 9 ст. 20 Другого Протоколу): 
a) для цілей, для яких було створено групу; b) для 
виявлення, розслідування та переслідування ін-
ших злочинів, якщо на це є згода Сторони, на 
території якої отримано таку інформацію. У такій 
згоді може бути відмовлено тільки у випадках, 
коли використання такої інформації могло б по-
ставити під загрозу кримінальні розслідування, 
що проводяться на території відповідної Сторони 
або стосовно яких ця Сторона могла б відмовити 
в наданні взаємної допомоги; c) для відвернен-
ня безпосередньої та серйозної загрози суспільній 
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безпеці та без шкоди підпункту «b», якщо в по-
дальшому буде порушено кримінальну справу; 
d) для інших цілей настільки, наскільки це пого-
джено Сторонами, що створили групу.

8. Настільки, наскільки це дозволяють зако-
нодавство заінтересованих Сторін або положення 
будь-якого іншого юридичного документа, які за-
стосовуються у відносинах між ними, може бути 
досягнута домовленість про участь у діяльності гру-
пи інших осіб, які не є представниками компетент-
них органів Сторін, що створюють спільну слідчу 
групу. Таким особам не надаються права, надані 
членам або відрядженим членам групи на підставі 
цієї статті, якщо домовленість прямо не передбачає 
іншого (ч. 12 ст. 20 Другого Протоколу).

У всіх випадках створення спільної слідчої 
групи є питанням взаємної згоди заінтересованих 
держав. Таким чином, ратифікація Україною Дру-
гого додаткового протоколу не означає встановлен-
ня будь-яких зобов’язань стосовно способу, яким 
можна створювати певну форму спільної слідчої 
групи (п. 19 Експертного висновку). Це чітко вка-
зано в п. 11 ст. 20 Другого додаткового протоколу: 
«Ця стаття не завдає шкоди будь-яким іншим іс-
нуючим положенням або домовленостям стосовно 
створення або діяльності спільних слідчих груп».

На підставі положень Другого додаткового про-
токолу й інших аспектів практики (JITs Network, 
Joint Investigation Teams Practical Guide (2021); 
The use and role of joint investigative bodies in com-
bating transnational organized crime, CTOC/COP/
WG.3/2020/2, 12 травня 2020 року та Handbook 
on Joint Investigation Teams (GIZ, 2014)) у Екс-
пертному висновку експертно- консультативної 
групи Ради Європи з підтримки Офісу Генераль-
ного прокурора України щодо проєкту Закону 
України «Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України щодо удоскона-
лення діяльності спільних слідчих груп» на основі 
коментарів пана Джеремі Макбрайда та за рецен-
зією пані Нони Цоцорії від 09 червня 2022 року 
викладено ключові пункти, яких потрібно дотри-
муватися під час створення та діяльності спільних 
слідчих груп (п. п. 21–33 Експертного висновку):

1. Компетентні органи держав, що укладають 
угоду для створення спільної слідчої групи, мо-
жуть бути судовими (судді, прокурори або слідчі 
судді) чи правоохоронними. Різні держави засто-
совуються різну практику стосовно цього питання.

2. Такі угоди укладаються на обмежений пе-
ріод і з конкретною метою.

3. Угода може передбачати активну чи пасивну 
участь представників іншої юрисдикції, ніж та, 

у якій проводиться розслідування, зокрема участь 
буде активною в тому разі, якщо представники 
зможуть здійснювати оперативні повноваження, 
і пасивною, якщо такі представники виконувати-
муть лише дорадчу або консультативну роль (п. п. 
5, 6 ст. 20 Другого додаткового протоколу, п.п 5, 
6 статті 13 Конвенції ЄС, п. п. 5, 6 ст. 1 Рамкового 
рішення передбачають обидві можливості).

4. Точний склад спільних слідчих груп буде 
питанням, яке окреслюється в угоді про їх ство-
рення або в подальшому рішенні (запит на ство-
рення спільної слідчої групи має включати пропо-
зиції щодо її складу згідно з передбаченим у п. 2 
ст. 20 Другого додаткового протоколу, п. 2 ст. 13 
Конвенції ЄС, п. 2 ст. 1 Рамкового рішення), 
проте на практиці до їх складу можуть входити 
деякі або всі перелічені особи: прокурори, судді, 
представники правоохоронних органів та експер-
ти (рішення стосовно фактичної участі експертів 
у спільний слідчій групі буде питанням, яке роз-
глядається в угоді, згідно з п. 12 ст. 20 Другого 
додаткового протоколу, п. 12 ст. 13 Конвенції ЄС, 
п. 12 ст. 1 Рамкового рішення).

5. На практиці спільні слідчі групи створюють-
ся державою, у якій згідно з очікуванням буде 
відбуватися більша частина розслідування. Угода 
може також передбачати, що держава, яка зазнає 
найбільшого впливу або має найповніше уявлення 
про злочинну діяльність, буде виконувати провід-
ну роль в організації співпраці між різними заін-
тересованими державними органами (підп. a п. 3 
ст. 20 Другого додаткового протоколу, підп. a п. 3 
ст. 13 Конвенції ЄС, підп. a п. 3 ст. 1 Рамкового 
рішення).

6. З огляду на право на справедливе судо-
чинство, особливо право на ефективний захист, 
важливо, щоб правовий статус підозрюваних не 
послаблювався внаслідок участі у спільному роз-
слідуванні представників інших держав. Для цьо-
го потрібні чіткі визначення в законодавстві, що 
застосовується таких питань, як проведення допи-
ту підозрюваних і свідків, робота під прикриттям 
і перехоплення інформації в каналах зв’язку. Як 
наслідок, у Другому додатковому протоколі, Кон-
венції ЄС і Рамковому рішенні таке законодавство 
конкретно визначається як законодавство держави, 
на території якої діє група (підп. b п. 3 ст. 20 Дру-
гого додаткового протоколу, підп. b п. 3 ст. 13 Кон-
венції ЄС, підп. b п. 3 ст. 1 Рамкового рішення).

7. Механізми контролю за здійсненням слід-
чих заходів, як-от вимога щодо судового дозволу, 
мають застосовуватися таким самим чином, як 
і в рамках звичної форми кримінального прова-
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дження. Також важливо чітко встановити, у якій 
державі зрештою відбудеться судовий розгляд, 
щоб уникнути критичних труднощів з допусти-
містю доказів, особливо в тих випадках, коли 
держава, у якій проводиться розслідування, 
і держава, у якій відбувається судовий розгляд, 
застосовують різні підходи щодо цього.

8. Якщо учасники спільної слідчої групи мо-
жуть обмінюватися інформацією, бажано уточни-
ти, чи застосовуються обмеження щодо її подаль-
шого використання, тобто чи обмежується воно 
цілями, для яких групу було створено. Угода од-
нозначно може передбачити, що таких обмежень 
немає (в п. 10 ст. 20, п. 10 ст. 13, п. 10 ст. 1 Дру-
гого додаткового протоколу, Конвенції ЄС і Рам-
кового рішення відповідно зазначено цілі, для 
яких може використовуватися інформація, яку 
законно отримав член спільної слідчої групи під 
час перебування в її складі й до якої в іншому ви-
падку компетентні органи заінтересованих держав 
не мають доступу).

9. Також бажано, щоб в угоді було визначено 
обсяг, у якому інформація, котрою обмінюються 
в межах групи, може або повинна бути включена 
в ініційоване у подальшому провадження і розкри-
та його сторонам, а також на якому етапі може 
відбуватися таке розкриття. Украй важливо роз-
глянути цю проблему із самого початку, оскільки 
можуть виникнути труднощі, якщо згодом ви-
явиться, що підхід заінтересованих держав до цих 
питань відрізняється у суттєвих аспектах (п. 31).

10. Щоб зосередити увагу спільної слідчої 
групи на певних напрямках діяльності, корисно 
затвердити операційний план дій, у якому, крім 
уже згаданих пунктів, будуть розглянуті такі пи-
тання, як визначення методів роботи, встановлен-
ня засобів зв’язку, розподіл роботи між учасни-
ками, спілкування зі ЗМІ та відповідальність за 
здійснення кримінального переслідування (п. 32).

11. Наостанок, потрібно буде забезпечити на-
явність необхідних ресурсів, за рахунок яких по-
криватимуться витрати членів групи з держав, 
які не є державою, на території якої проводить-
ся розслідування. До таких витрат належать не 
тільки витрати на проїзд і добові, а й витрати на 
письмовий та усний переклад (33).

Крім того, діяльність спільних слідчих груп 
має відповідати вимогам Європейської конвен-
ції з прав людини і практиці Європейського суду 
з прав людини. Європейський суд поки що не ви-
носив рішень щодо будь-якого аспекту створення 
та діяльності спільних слідчих груп. Проте існу-
вання такої групи належить до фактичних обста-

вин розгляду ним комунікованих справ Ayley та 
інші проти Росії і Angline та інші проти Росії, 
№№ 25714/16 і 56328/18. Співробітники поліції 
та прокуратури України входять до складу цієї 
групи, роботу якої координують прокурори з Ні-
дерландів.

У діяльності спільних слідчих груп важливу 
роль відіграє Євроюст.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Регаменту Європейсько-
го парламенту і Ради (ЄС) 2018/1727 від 14 ли-
стопада 2018 року про Агентство Європейського 
Союзу з питань співпраці у сфері кримінального 
правосуддя (Євроюст), та про заміну і скасування 
Рішення Ради 2002/187/ЮВС (далі — Регламент 
ЄС) [10] завданням Євроюсту є підтримання і по-
силення координації і співпраці між національ-
ними органами розслідування та органами про-
куратури щодо тяжких злочинів, стосовно яких 
Євроюст має компетенцію відповідно до статті 
3(1) 1 і (3), коли такий злочин зачіпає дві або біль-
ше держав- членів, або вимагає переслідування на 
спільних засадах, на основі операцій, здійснених 
органами держав- членів, Європолом, Європей-
ською прокуратурою та Європейським бюро бо-
ротьби з шахрайством (OLAF), а також на основі 
інформації, наданої ними.

Оперативними функціями Євроюсту (ч. 1 ст. 4 
Регламенту ЄС) є: (a) інформування компетентних 
органів держав- членів про розслідування і переслі-
дування, щодо яких йому було повідомлено, що 
вони мають наслідки на рівні Союзу або можуть 
негативно вплинути на держав- членів, інших ніж 
безпосередньо залучені; (b) допомога компетентним 

1 Перелік форм тяжких злочинів, розслідування яких вхо-
дить до сфери компетенції Євроюсту відповідно до статті 3(1): 
тероризм, організована злочинність, торгівля наркотиками, 
відмивання грошей, злочини, пов’язані з ядерними і радіоак-
тивними речовинами, незаконне ввезення мігрантів, торгівля 
людьми, викрадення автотранспортних засобів, вбивства або тяжкі 
тілесні ушкодження, незаконна торгівля людськими органами 
та тканинами, викрадення, незаконне позбавлення волі та захо-
плення в заручники, расизм та ксенофобія, грабежі та крадіжки 
з обтяжуючими обставинами, незаконна торгівля культурними 
цінностями, включно з антикваріатом і витворами мистецтва, 
введення в оману та шахрайство, злочини проти фінансових інте-
ресів Союзу, інсайдерські операції та маніпуляції на фінансовому 
ринку, рекет і вимагання, підроблювання та розповсюдження 
піратських продуктів, підроблення адміністративних документів 
та незаконна торгівля ними, підроблення грошей та платіжних 
засобів, комп’ютерні злочини, корупція, незаконна торгівля 
зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами, незаконна 
торгівля видами тварин, які перебувають під загрозою зникнення, 
незаконна торгівля видами і сортами рослин, які перебувають під 
загрозою зникнення, екологічні злочини, включно із забруднен-
ням від суден, незаконна торгівля гормональними речовинами та 
іншими cтимуляторами росту, сексуальне насильство і сексуальна 
експлуатація, включно з насильством над дітьми та сексуальним 
домаганням до дітей, геноцид, злочини проти людства та воєнні 
злочини (Додаток I до Регламенту ЄС).
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органам держав- членів у забезпеченні найкращої 
можливої координації розслідувань і пересліду-
вань; (c) допомога у покращенні співпраці між 
компетентними органами держав- членів, зокрема, 
на основі аналітики Європолу; (d) співпраця і кон-
сультація з Європейською судовою мережею у кри-
мінальних справах, зокрема, шляхом використан-
ня бази даних документів Європейської судової 
мережі та шляхом сприяння її вдосконаленню; 
(e) тісна співпраця з Європейською прокуратурою 
стосовно питань, які входять до її компетенції; (f) 
надання оперативної, технічної і фінансової під-
тримки у транскордонних операціях і розсліду-
ваннях держав- членів, зокрема, спільним слідчим 
групам; (g) підтримання центрів спеціалізованих 
експертних знань Союзу, сформованих Європо-
лом та іншими установами, органами, офісами та 
агентствами Cоюзу, а також бере участь у їх функ-
ціонуванні у відповідних випадках; (h) співпраця 
з установами, органами, офісами та агентствами 
Союзу, а також із мережами, утвореними у про-
сторі свободи, безпеки та правосуддя, який регу-
люється розділом V ДФЄС; (i) підтримання заходів 
держав- членів по боротьбі з формами тяжких зло-
чинів, переліченими в додатку I.

Здійснюючи свої завдання, Євроюст із надан-
ням обґрунтованих причин може звертатися до 
компетентних органів відповідних держав- членів 
стосовно (ч. 2 ст. 4 Регламенту ЄС): (a) здійснен-
ня розслідування і переслідування певних дій; (b) 
визнання, що одна з них може бути у кращій по-
зиції для здійснення розслідування або пересліду-
вання певних дій; (c) здійснення координації між 
компетентними органами відповідних держав- 
членів; (d) утворення спільних слідчих груп згід-
но з відповідними інструментами співпраці; (e) 
надання Євроюсту будь-якої інформації, необхід-
ної для здійснення Євроюстом своїх завдань; (f) 
здійснення спеціальних слідчих заходів; (g) здійс-
нення інших заходів, необхідні для розслідування 
чи переслідування.

До складу Євроюсту входять: (a) національні 
члени; (b) Колегія; (c) Виконавча рада; (d) адміні-
стративний директор (ст. 6 Регламенту ЄС).

Євроюст має по одному національному члену, 
відрядженому кожною державою- членом відповід-
но до її правової системи. Національний член має 
своє місце роботи за місцем розташування Євро-
юсту. Кожному національному члену допомагає 
один заступник та один асистент. За загальним 
правилом, заступник та асистент мають своє по-
стійне місце роботи за місцем розташування Єв-
роюсту. Кожна держава-член може вирішити, що 

заступник або асистент, або обидва матимуть по-
стійне місце роботи у своїй державі- члені. Якщо 
держава-член ухвалює таке рішення, вона повин-
на повідомити про нього Колегію. Якщо цього 
вимагають оперативні потреби Євроюсту, Колегія 
може звернутися до держав- членів із запитом про 
переведення заступника або асистента, або обох на 
роботу до місця розташування Євроюсту на пев-
ний період. Держава-член виконує запит Колегії 
без неналежної затримки. Додаткові заступники 
або асистенти можуть допомагати національним 
членам і, якщо необхідно та за погодженням із 
Колегією, можуть мати своє постійне місце роботи 
у Євроюсті. Держави- члени повідомляють Євроюст 
і Комісію про призначення національних членів, 
заступників та асистентів. Національні члени 
та їхні заступники повинні мати статус проку-
рора, судді або представника органу правосуддя 
з компетенціями, які є еквівалентними компетен-
ціям прокурора або судді відповідно до їхнього 
національного права. Держави- члени надають їм 
принаймні ті повноваження, які зазначено в цьо-
му Регламенті, щоб вони могли виконувати свої 
завдання. Термін повноважень національних чле-
нів та їхніх заступників повинен становити п’ять 
років з можливістю поновлення один раз. У ви-
падках, коли заступник не здатен діяти від імені 
національного члена або не здатен діяти замість 
національного члена, національний член залиша-
ється на посаді до закінчення свого терміну пере-
бування на посаді до поновлення терміну повно-
важень або до заміни, що підлягає погодженню 
з відповідною державою- членом. Держави- члени 
призначають національних членів і заступників 
на основі підтвердженого високого рівня релевант-
ного практичного досвіду в галузі кримінального 
правосуддя. Заступник повинен мати змогу діяти 
від імені або замість національного члена. Асис-
тент може також діяти від імені або замість на-
ціонального члена, якщо він або вона має статус, 
зазначений у параграфі 4. Обмін оперативною ін-
формацією між Євроюстом і державами- членами 
відбувається через національних членів (ст. 7 Рег-
ламенту ЄС).

Національні члени: (a) сприяють або інакше 
підтримують видання або виконання будь-якого 
запиту про взаємну правову допомогу або взаєм-
не визнання; (b) безпосередньо контактують та 
обмінюються інформацією з будь-яким компе-
тентним національним органом держави- члена 
або будь-яким компетентним органом, офісом 
або агентством Союзу, включно з Європейською 
прокуратурою. (c) безпосередньо контактують та 
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обмінюються інформацією з будь-яким міжнарод-
ним компетентним органом, відповідно до між-
народних зобов’язань своєї держави- члена; (d) 
беруть участь у спільних слідчих групах, у тому 
числі у їх утворенні. Без обмеження параграфа 1, 
держави- члени можуть надавати додаткові пов-
новаження національним членам відповідно до 
їхнього національного права. Зазначені держави- 
члени повідомляють Комісію та Колегію про такі 
повноваження. За згодою компетентного націо-
нального органу, відповідно до свого національ-
ного права національні члени можуть: (a) видава-
ти або виконувати будь-який запит про взаємну 
правову допомогу або взаємне визнання; (b) вида-
вати наказ про або запит щодо розслідувальних 
заходів, або виконувати їх, відповідно до Дирек-
тиви Європейського Парламенту і Ради 2014/41/
ЄС (17). У невідкладних випадках, якщо немож-
ливо виявити компетентний національний орган 
або своєчасно зв’язатися з ним, національні члени 
мають компетенцію для здійснення заходів, зазна-
чених у параграфі 3, відповідно до їхнього наці-
онального права за умови, що вони інформують 
компетентний національний орган якнайшвид-
ше. Національний член може подати пропозицію 
компетентному національному органу стосовно 
здійснення заходів, зазначених у параграфах 3 
і 4, якщо здійснення таким національним членом 
повноважень, зазначених у параграфах 3 і 4, супе-
речитиме: (a) конституційним правилам держави- 
члена; або (b) фундаментальним аспектам націо-
нальної системи кримінального правосуддя такої 
держави- члена стосовно: (i) розподілу повнова-
жень між поліцією, прокурорами та суддями; (ii) 
функціонального розподілу завдань між органами 
прокуратури; або (iii)федеральної структури від-
повідної держави- члена. Держави- члени повинні 
забезпечити, щоб компетентні національні органи 
у випадках, зазначених у параграфі 5, розглядали 
пропозицію їхнього національного члена без нена-
лежної затримки (ст. 8 Регламенту ЄС).

Національні члени повинні мати доступ до ін-
формації або принаймні мати можливість отрима-
ти інформацію, яка міститься в таких типах реє-
стрів їхніх держав- членів, відповідно до їхнього 
національного права: (a) записів про судимості; (b) 
реєстрів осіб, які перебувають під арештом; (c) ре-
єстрів розслідувань; (d) ДНК-реєстрів; (e) інших ре-
єстрів органів публічної влади їхніх держав- членів, 
коли така інформація є необхідною для виконання 
ними своїх завдань (ст. 9 Регламенту ЄС).

Взаємодія між Україною і Євроюстом забезпе-
чується відповідно до Угоди про співробітництво 
між Україною та Європейською організацією з пи-
тань юстиції, укладеної 27.06.2016 та ратифіко-
ваної Верховною Радою України 08.02.2017 [11]. 
Укладення зазначеної Угоди дозволяє підняти на 
якісно новий рівень співпрацю у галузі надання 
взаємної правової допомоги у кримінальних спра-
вах як безпосередньо з Євроюстом, так і з усіма 
державами — членами Європейського Союзу.

Як зазначав колишній Президент Євроюсту, 
Національний представник Португалії Хосе Луіс 
Лопес да Мота, Євроюст є, напевне, найбільш ре-
левантною інституцією, щоб давати відповіді на 
запитання, у яких випадках доцільно створювати 
спільну слідчу групу та які переваги вона дає. Єв-
роюст надає поради щодо типу справ, які можуть 
виграти від створення спільної слідчої групи, до-
помагає національним органам влади у покроко-
вому створенні спільної слідчої групи, а також 
надає поради про те, що може бути зроблено без 
спільної слідчої групи [12].

Наявність Угоди про співробітництво між 
Україною та Євроюстом, а також відрядженого 
Прокурора зі зв’язку для Євроюсту дозволяють 
українським правоохоронним органам повною 
мірою використовувати всі зазначені можливості 
для забезпечення ефективної діяльності спільних 
слідчих груп. Як позитивний приклад такої вза-
ємодії можна навести діяльність спільної слідчої 
групи з розслідування збиття пасажирського лі-
така Малайзійських авіаліній, що виконував рейс 
МН-17, 17 липня 2014 р., у результаті чого заги-
нули 298 осіб. Відповідно до угоди про створення 
спільної слідчої групи, яка була укладена 7 серп-
ня 2014 року за результатами координаційного 
засідання у Євроюсті 28 липня того ж року, до 
її складу увійшли представники компетентних 
органів Нідерландів, України, Бельгії, Австралії, 
а також Малайзії та Євроюсту. Як зазначено у по-
відомленні на офіційному сайті прокуратури Ко-
ролівства Нідерланди, Євроюст відіграє важливу 
роль у сприянні міжнародному співробітництву 
щодо розслідування катастрофи [13, с. 217].

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Дотримання міжнародних стандартів 
створення та діяльності спільних слідчих груп є 
безумовною гарантією забезпечення всебічності, 
повноти та неупередженості здійснення досудового 
розслідування кримінальних правопорушень, що 
можуть вплинути на більш ніж одну державу.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ СПРОЩЕНОГО РЕЖИМУ  
РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УПРОЩЕННОГО РЕЖИМА  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

SOME ISSUES OF THE SIMPLIFIED  
LABOR REGULATION REGIME

Анотація. Наслідки повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України 24.02.2022 року відчува-
тимуться упродовж тривалого часу: сім’ї було розділено й переміщено; порушено розвиток людського потенціалу, знищено 
культурну спадщину, а позитивна траєкторія розвитку економіки змінилася на негативну. У цих жорстких умовах трудове 
законодавство було адаптовано під умови воєнного стану. Так, на початку березня 2022 року було прийнято Закон України 
№ 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Протягом дії воєнного стану в нашій країні бу-
дуть також діяти норми, передбачені Законом України № 2434-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністра-
тивного навантаження на підприємницьку діяльність», прийнятим 19 липня 2022 року. Цей Закон запропонував досить 
сміливі, як для українського трудового права, ідеї, які названі «спрощеним режимом регулювання трудових відносин».

В статті проаналізовані деякі положення глави III-Б Кодексу законів про працю України. Зазначено, що в бага-
тьох аспектах такі норми суперечать іншим положенням Кодексу законів про працю України, Конституції України та 
міжнародно- правовим актам. Визначено, що на шляху до повноцінного членства в Європейському Союзі вітчизняне 
законодавство повинно відповідати основним вимогам міжнародно- правових актів.

Ключові слова: спрощений режим регулювання трудових відносин, трудові права, гарантії, європейські стандарти, 
рівність прав.

Аннотация. Последствия полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины 24.02.2022 
будут ощущаться в течение длительного времени: семьи были разделены и перемещены; нарушено развитие человеческого 
потенциала, уничтожено культурное наследие, а положительная траектория развития экономики сменилась отрицатель-
ную. В этих жестких условиях трудовое законодательство было адаптировано под условия военного положения. Так, в на-
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чале марта 2022 года был принят Закон Украины № 2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного 
положения». В ходе действия военного положения в нашей стране будут также действовать нормы, предусмотренные 
Законом Украины № 2434-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении регулиро-
вания трудовых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства и уменьшении административной нагрузки 
на предпринимательскую деятельность», принятым 19 июля 2022 года. Этот Закон предложил достаточно смелые, как 
для украинского трудового права, идеи, которые названы «упрощенным режимом регулирования трудовых отношений».

В статье проанализированы некоторые положения главы III-Б Кодекса законов о труде Украины. Во многих 
аспектах такие нормы противоречат другим положениям Кодекса законов о труде Украины, Конституции Украины 
и международно- правовым актам. Определено, что на пути полноценного членства в Европейском Союзе отечественное 
законодательство должно отвечать основным требованиям международно- правовых актов.

Ключевые слова: упрощенный режим регулирования трудовых отношений, трудовые права, гарантии, европейские 
стандарты, равенство прав.

Summary. The consequences of the full-scale invasion of the Russian Federation on the territory of Ukraine on February 24, 
2022 will be felt for a long time: families were separated and relocated; the development of human potential was violated, the 
cultural heritage was destroyed, and the positive trajectory of economic development changed to a negative one. In these harsh 
conditions, labor legislation was adapted to the conditions of martial law. Thus, at the beginning of March 2022, the Law of 
Ukraine No. 2136-IX «On the organization of labor relations under martial law» was adopted. During the period of martial law 
in our country, the norms stipulated by the Law of Ukraine No. 2434-IX «On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine 
on Simplifying the Regulation of Labor Relations in the Field of Small and Medium- Sized Enterprises and Reducing the Adminis-
trative Burden on Entrepreneurial Activity», adopted on 19 July 2022. This Law proposed rather bold, as for Ukrainian labor law, 
ideas called «simplified mode of regulation of labor relations».

The article analyzes some provisions of Chapter III-B of the Code of Labor Laws of Ukraine. It is noted that in many aspects 
such norms contradict other provisions of the Labor Code of Ukraine, the Constitution of Ukraine and international legal acts. 
It was determined that on the way to full membership in the European Union, domestic legislation must meet the basic require-
ments of international legal acts.

Key words: simplified regime of regulation of labor relations, labor rights, guarantees, European standards, equal rights.

Постановка проблеми. Законом України № 2434-
IX від 19 липня 2022 року «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення регулювання трудових відносин у сфері 
малого і середнього підприємництва та зменшення 
адміністративного навантаження на підприємниць-
ку діяльність» (далі Закон № 2434) [1] Кодекс 
законів про працю України (далі — КзпП) [2] було 
доповнено главою III-Б під назвою «Спрощений 
режим регулювання трудових відносин». Як вба-
чається із назви цього закону, його основною ме-
тою є спрощення регулювання трудових відносин 
та зменшення адміністративного навантаження 
на підприємницьку діяльність. З одного боку, на 
думку суб’єктів права законодавчої ініціативи 
(п. 7 пояснювальної записки до проекту), завдяки 
прийняттю проекту буде, зокрема, «…здійснено 
комплексну дерегуляцію трудових відносин у сфері 
діяльності малого та середнього підприємництва; 
модернізовано діючі застарілі методи державного 
регулювання трудових відносин та приведено їх 
у відповідність до сучасних ринкових умов і осо-
бливостей праці в умовах ринкової економіки; 
суттєво підвищено динаміку та гнучкість ринку 

праці, сформовано передумови для створення нових 
робочих місць для висококваліфікованої та високо-
оплачуваної робочої сили» тощо [3]. З іншого боку, 
запровадження такого режиму може призвести до 
обмеження прав працівників та створити багато 
колізій в національному законодавстві.

Актуальність дослідження. На сьогодні праців-
ники опинилися у найбільш уразливому станови-
щі — багато хто з них втратив роботу, можливість 
заробляти собі на життя, зазнали звуження трудо-
вих прав і гарантій в умовах воєнного стану, саме 
тому Закон № 2434 викликав безліч дискусійних 
питань щодо застосування його норм на практиці. 
Так, на думку його авторів, закон призваний по-
долати «негативні наслідки існування застарілих, 
економічно неадекватних методів державного ре-
гулювання трудових відносин в Україні, які тією 
чи іншою мірою відчувають не лише приватний 
сектор, а й державний і громадський сектори, а та-
кож усі соціальні категорії і групи інтересів» [3]. 
Протилежної позиції дотримуються представники 
профспілкових органів, які вважають, що законом 
«вводяться дискримінаційні норми по відношенню 
до працівників малих та середніх підприємств, що 
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є порушенням норм національного та міжнародного 
права, включаючи Конституцію України, конвенції 
МОП та Директиви ЄС. Так, Комітетом Верховної 
Ради України з питань інтеграції України до Євро-
пейського Союзу було надано висновок, що проект 
Закону № 5371 послаблює рівень охорони праці, 
звужує обсяг трудових прав та соціальних гаран-
тій працівників у порівнянні з чинним національ-
ним законодавством, що суперечить зобов’язанням 
України відповідно до Угоди про асоціацію, та не 
відповідає праву Європейського Союзу. Аналогіч-
ні висновки та застереження надавалися і Міжна-
родною організацією праці, міжнародними проф-
спілковими об’єднаннями та іншими неурядовими 
організаціями, провідними вченими та експертами 
з трудового права тощо… набуття чинності Законом 
№ 2434-IX ставить під загрозу і процес євроінте-
грації України та подальшого вступу до ЄС» [4].

Таким чином, на сьогодні актуальним постає 
питання що аналізу норм Закону № 2434 з метою 
уникнення в майбутньому зниження обсягу прав 
та соціальних гарантій працівників. Слушною є 
думка Г. Просяник про те, що «..буквально кожна 
стаття Закону № 2434-ІХ може створити в майбут-
ньому передумови для виникнення проблем» [5].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Слід 
зазначити, що оскільки «спрощений режим регу-
лювання трудових відносин» запропоновано від-
носно недавно (проект Закону № 2434 був вперше 
опублікований майже рік тому), тому на сьогодні 
існує небагато досліджень з проблематики цього 
питання. Разом з тим, дослідженню вказаної те-
матики приділяли увагу такі вчені як Гришина 
Ю. [6], Чанишева Г. [6], Зіноватна І. [7], Колєснік 
Т. [8], Кузніченко О. [9], Сімутіна Я. В. [10].

Мета. При написанні статті автори ставлять 
за мету проаналізувати положення чинного зако-
нодавства щодо спрощеного режиму регулюван-
ня трудових відносин та зробити висновки щодо 
вдосконалення чинного трудового законодавства.

Виклад основного матеріалу. Законом № 2434 
було фактично здійснено комплексну дерегуляцію 
трудових відносин у сфері діяльності малого та 
середнього підприємництва. Основним нововведен-
ням зазначеного закону стало внесення до КЗпП 
нової глави (Глава ІІІ-Б), якою запроваджується 
спрощений режим регулювання трудових відно-
син. Вже сама назва мовить про те, що більшість 
аспектів трудових правовідносин буде віддаватись 
на розсуд роботодавця та працівника, тобто відбу-
вається певна дерегуляція з боку держави.

Слід зазначити, що публічна тенденція в роз-
витку трудового права полягає в посиленні дер-

жавного втручання у трудові й пов’язані з ними 
правовідносини з метою захисту інтересів най-
маних працівників, а також забезпечення за-
гальносуспільних інтересів, непов’язаних із усві-
домленням суспільством значення такого захисту. 
Приватна ж тенденція становить собою дерегулю-
вання трудових відносин і надає сторонам остан-
ніх можливості регулювання їх трудовим догово-
ром, у тому числі й у зв’язку з урегулюванням 
таких відносин диспозитивними нормами [11, 
с. 8]. Як слушно зазначає Н. Д. Гетьманцева, що 
в трудовому праві важко визначити точну пропо-
рцію норм публічного та приватного права. Водно-
час правник до норм публічного права відносить: 
закріплення принципів правового регулювання 
трудових відносин, виходячи із загальновизнаних 
принципів і норм міжнародного права та у відпо-
відності з Конституцією України; співвідношення 
державного і договірного регулювання трудових 
відносин; встановлення ієрархії правових актів 
у цій сфері; у регламентації норм, механізмів 
і процедур, яких сторони трудових відносин та 
інші суб’єкти трудового права зобов’язані дотри-
муватися; визначення допустимого рівня міні-
мальних гарантій для працівників; визначення 
компетенції державних органів у сфері трудових 
відносин; державний контроль за дотриманням 
трудового законодавства; визначення підстав і ви-
дів відповідальності за порушення трудового за-
конодавства. Усі інші питання складають сферу 
приватного регулювання [12, с. 67].

Згідно з статтею 495 КЗпП спрощений режим 
регулювання трудових відносин застосовується до 
тих правовідносин, які виникають між працівни-
ком та роботодавцем, який є суб’єктом підприєм-
ницької діяльності з середньою кількістю праців-
ників за звітній період не більше 250 осіб. Такий 
режим регулювання також можливий з праців-
ником, у якого заробітна плата становить більше 
восьми розмірів мінімальної заробітної плати. На 
нашу думку, дана стаття фактично порушує права 
людини в частині рівних прав під час укладення 
трудових договорів. Виходить, що працівники, які 
працюють на великих підприємствах (з кількістю 
понад 250 осіб), користуються всіма правами та 
гарантіями, зазначеними в КЗпП, на відміну від 
працівників малих та середніх підприємств. Тоб-
то, можна побачити суперечність статті 495 КЗпП 
вимогам статті 21 Конституції України, в якій пе-
редбачено рівність усіх людей у гідності та правах.

У ч. 6 ст. 496 КЗпП міститься положення про 
те, що залучення працівника до роботи в надуроч-
ний час на умовах і в порядку, визначених тру-
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довим договором, здійснюється без дозволу вибор-
ного органу первинної профспілкової організації 
(профспілкового представника) підприємства. Про-
ти цього нововведення заперечують представники 
багатьох профспілок, зазначаючи, що це є прямим 
обмеженням гарантій працівників на час відпо-
чинку [13]. Так, в українському законодавстві є 
обов’язок роботодавця узгоджувати з профспілкою 
надурочні роботи, тобто положення КЗпП, роботи 
що передбачають зазначений обов’язок роботодав-
ця, забезпечують захист прав найманих працівни-
ків на гідні умови праці та відпочинку в Україні 
[14]. Залучення працівників до надурочних робіт 
за волею роботодавця, порушує право на трудовий 
захист та колективні переговори. Така можливість 
надає роботодавцю широкий спектр можливості 
використовувати працю задля задоволення влас-
них інтересів, без будь-якого стороннього контро-
лю. Як відомо, працівник у трудових відносинах 
є стороною більш вразливою, тому законодавець 
надаючи різноманітні пільги та гарантії, намага-
ється досягти балансу та врівноваження, однак 
Законом № 2434 було нівельовано більшість ос-
новоположних прав та гарантій для працівника. 
Запроваджуючи дані зміни, законодавство було 
«підлаштовано» під умови ведення бізнесу, які 
склались в умовах війни, оскільки досить часто, 
через бойові дії доводиться залучати працю осіб 
з метою усунення негативних наслідків. Однак, 
і до цього в КЗпП, а саме в ст. 62, досить детально 
визначалась можливість залучення працівників 
до надурочних робіт. Так, в п. 1 ч. 3 ст. 62 КЗпП, 
передбачено можливість залучення до надурочних 
робіт, з метою оборони країни, що цілком відпо-
відає сучасним умовам життя. В ч. 4 зазначеної 
статті також передбачено можливість інформуван-
ня органу первинної профспілкової організації на 
наступний день після надурочних робіт (однак 
лише у разі залучення для оборони країни та пра-
ці на об’єктах критичної інфраструктури) — тобто 
цій частині, законодавство «мирного часу», надає 
роботодавцю можливість запобігати негативним 
наслідкам бойових дій. На наш погляд, положен-
ня ч. 6 ст. 496 КЗпП щодо надання роботодавцю 
необмеженої можливості залучення працівників 
для надурочних робіт є порушенням прав праців-
ників на час відпочинку та нормування праці.

Стаття ст. 498 КЗпП визначає умови та поря-
док припинення трудового договору в умовах спро-
щеного режиму регулювання трудових відносин 
(слід зазначити, що у ст.ст. 40, 41 КЗпП містить 
вичерпний перелік підстав розірвання трудового 
договору з ініціативи роботодавця), однак у ч. 2 

статті 498 вказано, що фактично трудовий дого-
вір може бути припинений з будь-яких причин, 
головне, щоб була ініціатива роботодавця. Так, 
«розірвання трудового договору з ініціативи ро-
ботодавця з підстав, не передбачених цим Кодек-
сом, здійснюється з обґрунтуванням (зазначенням) 
причин такого розірвання та з наданням працівни-
ку компенсаційної виплати в розмірі та у поряд-
ку, визначених трудовим договором» (ч. 2 ст. 498 
КЗпП). На нашу думку, цією нормою нівелюється 
положення ст. 40 КЗпП, оскільки трудовий дого-
вір може бути розірваний лише за бажанням ро-
ботодавця, що, на нашу думку, порушує гарантії 
захисту працівників від незаконного звільнення. 
Аналізуючи дане питання, можна дійти висновку, 
що положення про можливість такого звільнення 
працівника суперечить міжнародним нормативно- 
правовим актам, а саме Конвенції № 158 Міжна-
родної організації праці «Про припинення трудо-
вих відносин з ініціативи роботодавця» 1982 року, 
яка була ратифікована Україною 04.02.1994 р. 
[15]. У ст. 4 даної Конвенції зазначається, що за-
конні трудові відносини з працівником не можуть 
припинятись, якщо немає законних підстав для 
цього, які повинні пов’язуватись з поведінкою 
чи здібностями відповідної особи. Також існують 
різноманітні інші директиви, рекомендації, поло-
ження, якими вказується про рівень законодавства 
щодо регулювання трудових відносин, яким супе-
речить стаття 498 КЗПП (наприклад, Директива 
Ради ЄС № 2019/1152 «Про прозорі та передба-
чувані умови праці в Європейському Союзі» [16]). 
Слід погодитися з думкою Колєснік Т. В. про те, 
використання договірного регулювання трудових 
відносин призведе до погіршення умов трудового 
договору для працівника порівняно з чинним зако-
нодавством. Зокрема, йдеться про надання робото-
давцю необмеженого права на розірвання трудово-
го договору за його ініціативою в односторонньому 
порядку (ч. 2 нової ст. 49–8 КЗпП) поза межами 
підстав визначених ст. ст. 40 та 41 КЗпП [8, с. 24].

Висновки. Отже, публічно- приватний характер 
трудового права пов’язаний, перш за все, із тим, 
що воно має в своїй структурі дві складові: вироб-
ничу (економічну) і соціальну (захисну). З одного 
боку трудове право націлено на правове забезпе-
чення процесу виробництва суспільного продукту, 
а з другого — на захист людини і її прав у тру-
дових правовідносинах. Тому основне завдання 
трудового права полягає у створенні необхідних 
правових норм для досягнення оптимального по-
годження інтересів сторін трудових відносин і ін-
тересів держави [17, С. 152].
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Виходячи з викладеного вище, можна зробити 
висновок про те, що положення глави ІІІ-Б КЗпП, 
в багатьох аспектах суперечать нормам як Консти-
туції України, так і актам міжнародного права. 
Положення зазначеної глави запроваджувались за-
конодавцем з метою полегшення ведення підпри-
ємницької діяльності в умовах воєнного стану та 
після його припинення будуть скасовані. Однак, во-
єнний стан може тривати досить великий проміжок 
часу, а незахищеність вразливої сторони трудових 
відносин — працівника буде все частіше проявля-

тися, що, в свою чергу, може призвести до певної 
панівної ролі роботодавця. Тому цілком доречним 
було б змінити положення глави ІІІ-Б (ст.ст.496, 
498) в частині залучення до надурочних робіт та осо-
бливостей звільнення працівника за ініціативи ро-
ботодавця, оскільки це є порушенням гарантій пра-
цівників. Вважаємо, що законодавче реформування 
не може проводитися з лейтмотивом потенційного 
або реального звуження фундаментальних прав лю-
дини, а трудове законодавство має базуватись на 
дотриманні основних міжнародних стандартів.
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ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО  
ЗАКОНОДАВСТВА В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ  

ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИКОРУПЦИОННОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ УКРАИНЫ  

ВО ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ВОЕННОГО СОСТОЯНИЯ

PROBLEMS OF THE APPLICATION OF ANTI-CORRUPTION  
LEGISLATION IN THE ARMED FORCES OF UKRAINE DURING  

THE RULE OF MARTIAL LAW

Анотація. У статті проаналізовані проблеми застосування антикорупційного законодавства в ЗСУ під час дії воєнно-
го стану. Окреслено, що «застосування антикорупційного законодавства» розуміється як юридичний процес реалізації 
антикорупційних законодавчих приписів, шляхом трансформації уповноваженими на це суб’єктами певної конкретної 
життєвої ситуації у правовий акт. Виокремлено чотири основних проблеми застосування законодавства в ЗСУ під час дії 
воєнного стану. До першої віднесено недосконалість правової бази. Зазначено, що у вітчизняній правовій системі наяв-
на значна питома вага нормативно- правових приписів, які стосуються основних питань антикорупційного регулювання, 
проте належать до підзаконних актів, що є неправильним з точки зору юридично техніки. Окрім того, зауважено, що деякі 
нормативно- правові приписи містять правові деформації — колізії, прогалини тощо, що, зокрема, може провокувати не-
добросовісного правозастосувача скористатися такими недоліками. Наведені приклади таких недоліків. Проаналізова-
но такий вид недоліку як недосконалість механізмів реалізації антикорупційного законодавства. Вказано про, що лише 
комплексний підхід до правового регулювання, зокрема усунення фрагментарності у механізмі такого регулювання, може 
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суттєво покращити ситуацію із застосуванням антикорупційного законодавства. Некомпетентність та/або корумпованість 
деяких уповноважених суб’єктів застосування антикорупційного законодавства в ЗСУ — це ще один недолік застосування 
антикорупційного законодавства в ЗСУ під час дії воєнного стану. Зазначено, що саме люди з правильними цінностями у 
лавах ЗСУ, трансформують її систему в цілому, зможуть не лише застосовувати антикорупційне законодавство, а й вноси-
ти пропозиції щодо його вдосконалення. Проаналізовано таку проблему застосування антикорупційного законодавства 
в ЗСУ під час дії воєнного стану як недостатнє фінансове забезпечення та правовий нігілізм. Наголошено на необхідності 
побудови правильної моделі антикорупційного законодавства та достойної заробітної плати в ЗСУ (та й загалом у всіх 
органах державної влади). Велику вагу має й правова освіта громадян з метою подолання правового нігілізму.

Ключові слова: корупція, правовий нігілізм, недосконалість правової бази, механізм реалізації.

Аннотация. В статье проанализированы проблемы применения антикоррупционного законодательства в ВСУ во 
время действия военного положения. Определено, что применение антикоррупционного законодательства понимает-
ся как юридический процесс реализации антикоррупционных законодательных предписаний, путем трансформации 
уполномоченными на это субъектами определенной конкретной жизненной ситуации в правовой акт. Выделены четыре 
основных проблемы применения законодательства в ВСУ во время действия военного положения. К первой относится 
несовершенство правовой базы. Отмечено, что в отечественной правовой системе имеется значительный удельный 
вес нормативно- правовых предписаний, которые касаются основных вопросов антикоррупционного регулирования, 
однако относятся к подзаконным актам, неправильным с точки зрения юридически техники. Кроме того, отмечено, что 
некоторые нормативно- правовые предписания содержат правовые деформации — коллизии, пробелы и т. д., что может 
провоцировать недобросовестного правоприменителя воспользоваться такими недостатками. Приведены примеры таких 
недостатков. Проанализирован такой вид недостатка как несовершенство механизмов реализации антикоррупционно-
го законодательства. Указано, что только комплексный подход к правовому регулированию, в частности, устранение 
фрагментарности в механизме такого регулирования, может существенно улучшить ситуацию с применением антикор-
рупционного законодательства. Некомпетентность и/или коррумпированность некоторых уполномоченных субъектов 
применения антикоррупционного законодательства в ВСУ — еще один недостаток применения антикоррупционного 
законодательства в ВСУ во время действия военного положения. Отмечено, что именно люди с правильными ценностями 
в рядах ВСУ, трансформирующие ее систему в целом, смогут не только применять антикоррупционное законодательство, 
но и вносить предложения по его усовершенствованию. Проанализирована такая проблема применения антикорруп-
ционного законодательства в ВСУ во время действия военного положения как недостаточное финансовое обеспечение 
и правовой нигилизм. Отмечена необходимость построения правильной модели антикоррупционного законодательства 
и достойной заработной платы в ВСУ (да и вообще во всех органах государственной власти). Большое значение имеет 
и правовое образование граждан с целью преодоления правового нигилизма.

Ключевые слова: коррупция, правовой нигилизм, несовершенство правовой базы, механизм реализации.

Summary. The article analyzes the problems of applying anti-corruption legislation in the Armed Forces during martial law. It 
is outlined that «application of anti-corruption legislation» is understood as a legal process of implementation of anti-corruption 
legislative prescriptions, by transformation of a certain concrete life situation into a legal act by authorized subjects. Four main 
problems of the application of legislation in the Armed Forces during martial law are singled out. The first is the imperfection of the 
legal framework. It is noted that in the domestic legal system there is a significant specific weight of normative and legal prescrip-
tions that relate to the main issues of anti-corruption regulation, but they belong to secondary legal acts, which is incorrect from 
the point of view of legal technique. In addition, it was noted that some legal prescriptions contain legal deformations — collisions, 
gaps, etc., which, in particular, can provoke an unscrupulous law enforcer to take advantage of such shortcomings. Examples of 
such shortcomings are given. Such a type of deficiency as the imperfection of mechanisms for the implementation of anti-corrup-
tion legislation is analyzed. It is indicated that only a comprehensive approach to legal regulation, in particular the elimination of 
fragmentation in the mechanism of such regulation, can significantly improve the situation with the application of anti-corruption 
legislation. The incompetence and/or corruption of some authorized subjects of the application of anti-corruption legislation in 
the Armed Forces is another drawback of the application of anti-corruption legislation in the Armed Forces during martial law. It is 
noted that it is people with the right values   in the ranks of the Armed Forces who will transform its system as a whole and will be 
able not only to apply anti-corruption legislation, but also to make proposals for its improvement. The problem of the application 
of anti-corruption legislation in the Armed Forces during martial law, such as insufficient financial support and legal nihilism, is 
analyzed. The need to build a correct model of anti-corruption legislation and a decent salary in the Armed Forces (and in general 
in all state authorities) was emphasized. Legal education of citizens in order to overcome legal nihilism is also of great importance.

Key words: corruption, legal nihilism, imperfection of the legal framework, implementation mechanism.
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практич-

ними завданнями. Питання запобігання корупції 
було і залишається одним з найболючіших для 
нашої держави. Звісно, першим — є війна, яку веде 
російська федерація проти України. А у симбіозі 
ці дві проблеми є найголовнішими та потребують 
нагального вирішення, адже на сьогоднішній день 
корупція в нашій державі — це пряма загроза її 
існування та питання її виживання. Такі негативні 
явища підривають основи функціонування держа-
ви, такі як її демократичний устрій, ефективну 
роботу державного апарату, гальмують економічний 
розвиток країни, знижують авторитет держави на 
міжнародній арені, зумовлюють регрес громадян-
ського суспільства.

Звичайно, перш, ніж «лікувати симптоми хво-
роби», потрібно виявити їх причини, загалом 
проблеми, які її зумовили. Така ж ситуація із 
антикорупційним законодавством в Збройних 
Силах України під час дії воєнного стану — для 
запобігання корупційним діянням, першочергово 
потрібно встановити, які ж існують проблеми за-
стосування такого законодавства.

Як правило, недоліки застосування правових 
норм існують у будь-якій країні світу, навіть у де-
мократичній, і це нормально. Проте масив таких 
дефектів у різних державах є різним. Більше того, 
умови в яких ми знаходимося є нетиповими, адже 
проблеми застосування антикорупційного законо-
давства в Збройних Силах України у мирний час 
і під час дії воєнного стану — різняться. Тому є 
можливість виявити проблемні, зокрема, й ла-
тентні аспекти цих питань.

На сьогоднішній день науковці мають обов’я-
зок ґрунтовно проаналізувати такі проблеми 
і знайти способи їх усунення, а практики — імпле-
ментувати найнагальніші з них, адже, за дани-
ми соціологів, майже 90% українців підтримує 
українську владу та її дії. Згідно з опитуванням 
Gradus Research, найбільший рівень довіри укра-
їнці мають до ЗСУ (63%). На другому місці — 
президент України Володимир Зеленський (54%), 
а на третьому — волонтери (39%) [9]. Більше того, 
вище військове керівництво відкрито заявляють 
про готовність боротьби з корупцією:

«Толерантність до корупції — виключно ну-
льова, і цю ж політику ми разом впроваджуємо 
з Головнокомандувачем Збройних Сил України 
Валерієм Залужним. Вже визначені першочергові 
пріоритетні напрямки. І мова йде не тільки про 
людський фактор, де у разі виявлення порушень бу-
дуть вжиті рішучі заходи. Мова також про окремі 

процедури, які мають бути удосконалені. Восьмий 
рік ми живемо у стані війни з Росією, і спроможна 
армія — запорука нашої перемоги. Будь-яка інша 
позиція це, як мінімум, дії, які можна оцінити як 
загрозу національній безпеці України!», — наголо-
сив міністр оборони Олексій Резніков.

Міністр оборони додав, що задля визначення 
інших потенційно небезпечних корупційних сфер 
та напрацювання рекомендацій щодо унеможлив-
лення корупційних дій, до консультацій буде за-
лучене широке експертне коло, в тому числі — 
міжнародні партнери.

«Це неприйнятно для воюючої держави, для 
держави, яка восьмий рік поспіль у 21-му сторіччі 
боронить свою незалежність та стримує збройну 
агресію Росії на східному кордоні Європи, лиша-
тися однією із країн, яка має високі корупційні 
ризики у секторі оборони за всіма показниками: 
від політичного й фінансового до кадрового та 
закупівельного», — зазначив він» [17].

Тому, на цьому етапі необхідно з’ясувати про-
блеми застосування антикорупційного законодав-
ства в Збройних Силах України (далі — ЗСУ) під 
час дії воєнного стану.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
сьогоднішній день немає достатньої кількості до-
сліджень, що були б присвячені досліджуваль-
ній проблематиці. У 2022 році, після вторгнення 
російської федерації в України був випущений 
збірник, що має назву «Запобігання корупції 
у Збройних Силах України. Особливості право-
застосування під час дії воєнного стану». Його 
укладачами є: М. І. Ануфрієв, І. М. Копотун, 
І. М. Коропатнік, О. В. Кривенко, Ю. Б. Курилюк, 
С. В. Пєткова [2]. Інші дослідження присвячені 
проблемам застосування антикорупційного зако-
нодавства, зокрема й у Збройних Силах України, 
проте у мирний час.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). У статті основним завдання є комплексний 
аналіз проблем застосування антикорупційного за-
конодавства в ЗСУ під час дії воєнного стану.

Виклад основного матеріалу дослідження. Не 
заглиблюючись у загальнотеоретичні аспекти 
проблематики правозастосування, все ж варто за-
уважити, що у цьому дослідженні застосування 
законодавства розуміється як юридичний про-
цес реалізації законодавчих приписів, шляхом 
трансформації певної конкретної життєвої ситу-
ації у правовий акт, визначений у нормативно- 
правових актах. Звісно, такий процес здійс-
нюється уповноваженими на це суб’єктами. 
Вказане визначення буде використане як основа 



75

// Philosophy of law //
// International scientific journal «Internauka».  
Series: «Juridical sciences» // № 10 (56), 2022

для подальшого з’ясування питання проблеми 
застосування антикорупційного законодавства. 
Отож, видається, що розуміння поняття «засто-
сування антикорупційного законодавства» як 
юридичного процесу реалізації антикорупційних 
законодавчих приписів, шляхом трансформації 
уповноваженими на це суб’єктами певної конкрет-
ної життєвої ситуації у правовий акт, — розкриває 
сутність аналізованого явища.

1. Першою проблемою застосування антико-
рупційного законодавства є недосконала право-
ва база, що містить низку недоліків.

У вітчизняній правовій системі наявна значна 
питома вага нормативно- правових приписів, які 
стосуються антикорупційного регулювання. В ос-
танні роки таких правових актів лише збільшило-
ся, а з впровадженням воєнного стану деякі з них 
набули додаткової важливості. До таких законів 
та підзаконних актів належать: Закон України від 
14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання коруп-
ції» [12], Закон України від 20.06.2022 № 2322-
IX «Про засади державної антикорупційної по-
літики на 2021–2025 роки» [13], Закон України 
від 06.12.1991 № 1934-XII «Про Збройні Сили 
України» [15], Закон України від 25.03.1992 
№ 2232-XII «Про військовий обов’язок і військову 
службу» [10], Антикорупційна програма Мінобо-
рони на 2021–2024 роки (затверджена Наказом 
Міністерства оборони України) [1], Наказ НАЗК 
від 27.05.2021 № 277/21 «Про затвердження Ти-
пового положення про уповноважений підрозділ 
(уповноважену особу) з питань запобігання та ви-
явлення корупції» [14] та ін.

Перше, на що варто звернути увагу, це заста-
рілий Закон України «Про Збройні Сили Украї-
ни», який був прийнятий 21 рік тому (зрештою, 
як й Закон України «Про військовий обов’язок 
і військову службу»), у зв’язку з цим даний зако-
нодавчий акт потребує перегляду. Окрім того, він 
складається з 17 статей і є одним з найменших за 
обсягом законів, що в сучасних умовах є незро-
зумілим, адже такі правові документи як закони 
регулюють найважливіші суспільні відносини, 
визначають зміст та спрямованість правового ре-
гулювання. Цей закон містить низку банкетних 
норм, що не зовсім правильно, адже він повинен 
містити більше законодавчих приписів, що сто-
суються основних питань правового регулювання 
діяльності Збройних Сил України, а у підзакон-
них актах повинні міститися конкретизовані по-
ложення, які приймаються відповідно до закону, 
на його основі і для його виконання, тобто дета-
лізують закон.

Деякі нормативно- правові приписи містять 
правові деформації — колізії, прогалини тощо, 
що, зокрема, може провокувати недобросовісного 
правозастосувача скористатися такими недоліка-
ми. Так, у літературі ці явища також називають 
корупційними факторами, вони впливають або 
стають джерелом поширення корупції. Оскільки 
вони можуть створювати вказані передумови шля-
хом фіксації таких факторів у правовій конструк-
ції самостійно або у взаємодії з іншими нормами 
створювати ризик корупційного правопорушення. 
Так, на думку Є. Невмержицького, прикладами 
корупційних факторів можуть бути закони, які 
надають чиновнику право витребувати у фізичних 
і юридичних осіб додаткові матеріали або нечітке 
визначення повноважень чиновника, або норма, 
яка надає можливість довільного тлумачення прав 
і обов’язків, створення додаткових ускладнень для 
одержувача адміністративних послуг, відсутність 
чітко визначених процедур виконання, або довіль-
не тлумачення закону і підміна його підзаконним 
актом органів місцевої влади [7, с. 164].

Конкретним прикладом таких проблем право-
застосування у вигляді недоліків правової бази, є 
положення, що міститься у Законі України «Про 
внесення змін до Закону України «Про запобіган-
ня корупції» щодо особливостей застосування за-
конодавства у сфері запобігання корупції в умовах 
воєнного стану» [11] та Закону України «Про вій-
ськовий обов’язок і військову службу» [10].

Зокрема, частиною другою статті 5 Закону 
України «Про військовий обов’язок і військову 
службу» встановлено, що до вищого офіцерсько-
го складу належать: бригадний генерал; генерал- 
майор; генерал- лейтенант; генерал; комодор; 
контр- адмірал; віце-адмірал; адмірал. У разі сут-
тєвої зміни у майновому стані суб’єкта деклару-
вання, а саме отримання доходу, придбання майна 
або здійснення видатку на суму, яка перевищує 
50 прожиткових мінімумів, встановлених для пра-
цездатних осіб на 01 січня року, у якому виник 
обов’язок щодо подання повідомлення, суб’єкт де-
кларування у десятиденний строк з моменту от-
римання доходу, придбання майна або здійснення 
видатку зобов’язаний повідомити про це Націо-
нальне агентство. Інформування Національного 
агентства про суттєві зміни у майновому стані 
суб’єкт декларування здійснює особисто шляхом 
заповнення відповідної електронної форми пові-
домлення про суттєві зміни у майновому стані 
суб’єкта декларування після автентифікації у пер-
сональному електронному кабінеті Єдиного дер-
жавного реєстру декларацій осіб, уповноважених 
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на виконання функцій держави або місцевого са-
моврядування [2, с. 14].

Водночас, у Законі України «Про внесення 
змін до Закону України «Про запобігання коруп-
ції» щодо особливостей застосування законодав-
ства у сфері запобігання корупції в умовах во-
єнного стану» вказано про вимогу «установити, 
що тимчасово, з дня введення воєнного стану 
Указом Президента України від 24 лютого 2022 
року № 64/2022 «Про введення воєнного стану 
в Україні», затвердженим Законом України «Про 
затвердження Указу Президента України «Про 
введення воєнного стану в Україні», «на період 
до припинення або скасування воєнного стану, 
а також протягом одного місяця з дня його при-
пинення чи скасування вимога щодо відповідно-
сті подарунків загальновизнаним уявленням про 
гостинність та обмеження щодо вартості подарун-
ків, встановлені частиною другою статті 23 цього 
Закону, не поширюються на вчинення таких дій 
у зазначений у цьому абзаці період: одержання 
грошових коштів, у повному обсязі використаних 
(за наявності підтвердження використання одер-
жаних грошових коштів у повному обсязі на одну 
або декілька із зазначених цілей)…; одержання 
безоплатно або за ціною, нижчою за мінімальну 
ринкову ціну, товарів з подальшою їх передачею 
у власність Збройним Силам України, іншим вій-
ськовим формуванням, утвореним відповідно до 
законів України, добровольчим формуванням те-
риторіальних громад, розвідувальним органам, 
правоохоронним органам (за наявності підтвер-
дження передачі таких товарів у повному обся-
зі); одержання безоплатно або за ціною, нижчою 
за мінімальну ринкову ціну, товарів, наданих як 
благодійна пожертва чи гуманітарна допомога осо-
бам, які постраждали внаслідок збройної агресії 
Російської Федерації проти України (за наявності 
підтвердження надання таких товарів у повному 
обсязі на зазначені цілі); одержання безоплат-
но або за ціною, нижчою за мінімальну ринкову 
ціну, особами, які фактично проживають на тим-
часово окупованих територіях України чи на те-
риторіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або 
особами, які були змушені залишити місце свого 
фактичного проживання внаслідок тимчасової 
окупації (загрози тимчасової окупації), ведення 
(загрози ведення) бойових дій…» [11].

Проте, виникає потреба у конкретизації поло-
жень щодо чіткого та вичерпного переліку під-
тверджуючих документів, які свідчать, що такі 
кошти, товари, знижки тощо були передані та 
призначені саме для визначених у законі потреб 

(до прикладу, підтримки ЗСУ). Наслідком чого 
може бути зловживання цим правом.

2. Недосконалі механізми реалізації антико-
рупційного законодавства.

У цьому випадку варто процитувати О. Тре-
губ, яка зауважує, що важливо відновити Цен-
тральну закупівельну організацію Міноборони, 
без якої неможливе досягнення професіоналізації 
закупівель, на необхідності запуску електронного 
реєстру виконавців державного оборонного замов-
лення, а також зменшенні секретності в секторі 
безпеки і оборони загалом та в оборонних заку-
півлях зокрема. Було зазначено, що новий Закон 
України «Про оборонні закупівлі» не вирішує цю 
проблему — потрібно ухвалити законопроєкт про 
безпеку класифікованої інформації [2, с. 9–10]. 
Про необхідність прийняття такого акту вказа-
но й у Рішення Національної безпеки та оборони 
України від 23 липня 2021 року № 307/2021 «Про 
невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції 
України до Організації Північноатлантичного до-
говору», де зазначено, що «Службі безпеки Укра-
їни потрібно підготувати та внести в установлено-
му порядку проект Закону України «Про безпеку 
класифікованої інформації» (нова редакція Закону 
України «Про державну таємницю»)» [16].

В цьому випадку, варто зауважити, що лише 
комплексний підхід до правового регулювання, 
зокрема усунення фрагментарності у механізмі 
такого регулювання, може суттєво покращити 
ситуацію із застосуванням антикорупційного за-
конодавства.

Прикрим прикладом негативних наслідків 
«надмірної засекреченості» є справа щодо фак-
ту вимагання неправомірної вигоди посадовцями 
Медичних сил Збройних сил України у розмірі 
одного мільйона гривень під час закупівлі медич-
них масок для української армії. Досудове роз-
слідування показало, що оборудку організували 
начальник управління Командування Медичних 
сил Збройних сил України разом із офіцером мед-
служби однієї з бригад ЗСУ, посадовцем Держав-
ної інспекції енергетичного нагляду та посеред-
ником. Як зазначають правоохоронці, чиновники 
вимагали від представника комерційної структу-
ри, яка займається продажем медичних масок, 
хабар в 1 млн. грн. [21].

У Міноборони триває послідовна робота щодо 
досягнення відкритості і прозорості в частині 
основних показників оборонного бюджету, пла-
нів закупівель, подолання надмірного засекре-
чування. Зокрема на виконання Закону України 
«Про оборонні закупівлі» підготовлено зміни до 
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Положення про Міністерство оборони в части-
ні надання повноважень на виконання функцій 
Уповноваженого органу з державного гарантуван-
ня якості, головного органу у сфері здійснення 
оборонних закупівель та державного замовника 
[2, с. 9–10].

Тому, можна говорити й про певну позитив-
ну динаміку. Водночас, з іншого боку, варто до-
тримуватися балансу, враховувати, що в Україні 
війна, тому все ж частину інформації, розповсю-
дження якої може становити загрозу національній 
безпеці, потрібно, звісно, засекречувати.

3. Некомпетентність та/або корумпова-
ність деяких уповноважених суб’єктів застосу-
вання антикорупційного законодавства в ЗСУ.

Звичайно, що не все залежить від законодав-
ства, адже є й інша сторона медалі — правозасто-
сувач. Й у цьому випадку можливі зловживання 
своєю владою, що викликане бажанням збагати-
тися, або ж некомпетентність особи в цілому, що 
призводить до проблем у правозастосуванні. Якщо 
у першому випадку все зрозуміло, то в — іншо-
му — варто розібратися детальніше. У зв’язку із 
воєнним станом були внесені зміни та доповнення 
до низки законодавчих актів, масив яких є знач-
ним за обсягом. Це зумовлює проблеми у застосу-
ванні антикорупційного законодавства, або непра-
вильне його тлумачення. Варто не лише звертати 
увагу на законодавчі приписи, але й роз’яснення 
до них. До прикладу, у Роз’ясненні щодо засто-
сування окремих положень Закону України «Про 
запобігання корупції» стосовно дотримання обме-
жень щодо запобігання корупції під час участі 
у обороні України від 14.03.2011 № 6, вказано 
про особливості застосування антикорупційного 
законодавства про заборону зайняття певною ді-
яльністю для визначених категорій осіб [19].

Тому, як правильно зазначає М. Голомша, саме 
належний підбір кадрів є превентивним засобом 
запобігання виникнення корупції, адже вони впли-
вають на першопричину її виникнення — мотива-
цію та намагання посадових осіб незаконно збага-
титися за рахунок держави [5, с. 21]. Саме люди 
з правильними цінностями у лавах ЗСУ, тран-
сформують її систему в цілому, зможуть не лише 
застосовувати антикорупційне законодавство, а й 
вносити пропозиції щодо його вдосконалення.

4. Недостатнє фінансове забезпечення та 
правовий нігілізм.

Слушною є думка Є. Невмержицького, що 
корупція належить до проблем, які неможливо 
вирішити у відриві від політичних, економічних 
і культурних проблем. Антикорупційне законо-

давство лише «ґрунт», на якому можна проводити 
докорінні структурні перетворення. Її масштаби, 
специфіка і детермінанти — наслідок загальних 
політичних, соціальних та економічних проблем 
країни. Це реакція на кризу в основних сферах 
суспільного життя, що виражається у глибокій 
невідповідності між механізмами управління сус-
пільством і фундаментальними цілями його роз-
витку [7, с. 154].

Хоча частина науковців зазначають, що потріб-
но розпочинати з простих громадян й викоріню-
вати корупцію починаючи з малечку, що, відпо-
відно, свідчить про тривалість процесу очищення 
суспільства від таких неправомірних діянь, проте 
це не зовсім так. Основне — це побудова правиль-
ної моделі антикорупційного законодавства:

«До прикладу, Сінгапуру вдалося досягти 
значних успіхів завдяки реалізації спеціальної 
антикорупційної програми Міністерства фі-
нансів, яка включала комплекс заходів, а саме: 
регламентація дій чиновників та їх ротація за-
для уникнення формування стійких корупційних 
зв’язків; забезпечення режиму конфіденційності 
для запобігання витоків важливої інформації, 
якою можна скористатися в корупційних цілях; 
спрощення бюрократичних процедур; утверджен-
ня верховенства закону і прийняття жорстких 
законів, у тому числі й тих, що підвищують 
кримінальне покарання за корупційні дії; забез-
печення незалежності судової системи (з високою 
зарплатою і привілейованим статусом суддів); 
запровадження економічних санкцій за дачу ха-
баря або відмову від участі в антикорупційних 
розслідуваннях; проведення жорстких акцій, аж 
до звільнення всіх співробітників митниці та 
інших державних служб; встановлення суворого 
нагляду за дотриманням високих етичних стан-
дартів державними службовцями; захист інфор-
маторів, які повідомляють про випадки корупції. 
Водночас було проведено дерегулювання економі-
ки, увага приділялась підготовці кваліфікованих 
адміністративних кадрів та в рази підвищено 
заробітну плату чиновникам. На судові посади 
було призначено кращих адвокатів та жорстко 
придушено мафіозні угруповання» [20, с. 252].

Другою важливою умовою — це достойна за-
робітна плата в ЗСУ, та й загалом у всіх органах 
державної влади. Адже неможливо викорінити 
корупцію, шляхом лише заборон, потрібно впро-
ваджувати й заохочення — у вигляді достойної 
заробітної платні. Навіть в основі антикорупційної 
політики Європейського Союзу серед її складових 
є адекватна заробітна плата [3, с. 2; 18, с. 278]. 
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Тому є справедливим підвищення оплати у сис-
темі ЗСУ, хоча, з іншого боку, недостатнє, порів-
няно із щомісячними ставками певної категорією 
держслужбовців. Варто завжди керуватися осново-
положними принципами права, зокрема, принци-
пом справедливості та соціальної справедливості.

Звичайно, якщо йде мова про короткострокове 
і адресне підвищення заробітної плати високопо-
ставленим посадовцям, зокрема задля стимулю-
вання їхньої доброчесної роботи і встановлення 
суворої юридичної відповідальності за корупцію, 
то такий сценарій може спрацювати:

«Зарплати високопоставлених чиновників 
у Швеції спочатку перевищували заробітки ро-
бітників у 12–15 разів, проте з часом ця різниця 
знизилася до двократної. І вже протягом більш, 
ніж півтора століття у Швеції відмічається 
один з найнижчих рівнів корупції у світі. У даний 
час у Швеції проблема корупції не розглядається 
як така, що становить значну небезпеку для су-
спільства, відповідно, у країні не існує будь-яких 
спеціальних урядових програм чи спеціалізованих 
державних органів боротьби з корупцією. Питан-
ня корупції та хабарництва виписані у загаль-
ному шведському законодавстві, зокрема Кримі-
нальному кодексі, Кодексі про судочинство, Акті 
про аудит та інших законодавчих і підзаконних 
актах. На даний час, громадська думка в цій дер-
жаві є на стільки впливовою, що за наявності 
будь-якої недовіри до чиновника, останній може 
бути позбавлений своєї недоторканності» [6].

Велику вагу має й правова освіта громадян, 
адже, як відомо в Україні спостерігається високий 
рівень правового нігілізму. Саме це є ще одною 
перепоною у ефективному застосуванні антико-
рупційного законодавства в ЗСУ під час воєнного 
стану. Нащо застосовувати приписи, якщо ти їх 
зневажаєш?

Як приклад можна навести корупцію в оборон-
ному секторі вже на початку воєнного вторгнення 
російської федерації на нашу землю. Так, 19 трав-
ня СБУ повідомила, що викрила схему місцевих 
чиновників щодо незаконного продажу понад 1000 
бронежилетів, які були виготовлені українською 
компанією для безкоштовного надання україн-
ським силовикам. У СБУ заявили, що ці жилети 
коштують 407 тисяч доларів [4].

Тому важливо проводити роз’яснювальні робо-
ти щодо важливості дотримання антикорупцій-
ного законодавства, підвищуючи громадянську 
свідомість.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень у цьому напрямку. Зважаючи на комп-
лексність та важливість проблеми застосування 
антикорупційного законодавства в ЗСУ під час 
дії воєнного стану, можна констатувати й деякі 
успіхи, адже рівень корупції, на думку багатьох 
оглядачів, значно знизився. Є, звичайно, питання 
над якими варто працювати. Загалом такі про-
блеми можна поділити на об’єктивно-суб’єктивні 
та суб’єктивні. До перших належать: недосконала 
правова база та механізми реалізації антикоруп-
ційного законодавства. Чинники, які цьому сприя-
ли, звісно, не лише об’єктивні (зміна у суспільних 
відносинах, втрата актуальності правовідносин 
тощо), але й суб’єктивні (невчасність реагування 
на потреби суспільства, недбалість, зловживання 
повноваженнями та ін.). До суб’єктивних відне-
сено: некомпетентність та/або корумпованість де-
яких уповноважених суб’єктів застосування ан-
тикорупційного законодавства в ЗСУ; недостатня 
фінансове забезпечення, правовий нігілізм.

Усі ці питання потребують подальших науко-
вих розвідок, зокрема й монографічних, адже, як 
уже зазначалося, на сьогоднішній день вони є на-
дважливими.
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АНАЛІЗ ЗМІН ДО ЗАКОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ  
ВОЄННОГО СТАНУ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ. 
ПРОГНОЗОВАНІ НАСЛІДКИ ЦИХ ЗМІН ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО 

ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВИ

ANALYSIS OF CHANGES TO THE LAWS OF UKRAINE  
UNDER THE CONDITIONS OF MARITAL LAW IN THE FIELD  

OF ENFORCEMENT OF COURT DECISIONS.  
FORECASTED CONSEQUENCES OF THESE CHANGES FOR  

THE ECONOMIC RECOVERY OF THE STATE

Анотація. Стаття є дослідженням таких важелів впливу та балансування державного бюджету як сфера виконання 
судових рішень, що належить до напрямку сфери юстиції. Судовий захист займає провідне місце у сучасному суспільстві. В 
Україні постійно розвивається європейська модель повноцінного примусового виконання судових рішень. Сьогодні, коли 
триває восьмилітня війна з російським агресором, Україна знаходиться на шляху великих змін і реформ, які направлені на 
підвищення ефективної діяльності всіх органів державної влади в умовах воєнного стану, в тому числі й судової гілки, яка 
здійснює свою діяльність шляхом вирішення правових конфліктів між громадянами, органами влади та організаціями. Зга-
дується досвід Європейського Суду з прав людей, який запровадив спеціальну процедуру пілотного рішення для приско-
рення розгляду подібних справ. Незважаючи на виникнення багатьох проблемних питань функціонування судової системи 
та виконання судових рішень в умовах повномасштабного вторгнення Росії, законотворчий процес в Україні, провідним 
завданням якого є удосконалення, збільшення ефективності та розширення можливостей для здійснення судочинства, три-
ває. У зв’язку з цим запропоновано та вже реалізовано досить велику кількість законопроектів, метою яких є спрощення та 
поліпшення умов діяльності органів досудового розслідування, суддівського спектру дій та виконавчих органів, та служб.

Також у статті проаналізовано Закон України «Про виконавче провадження», Закон України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо діяльності приватних виконавців та примусового виконання судових рішень, рішень інших 
органів (посадових осіб) у період дії воєнного стану», Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове 
виконання судових рішень і рішень інших органів», проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів щодо удосконалення механізму судового контролю за виконанням рішень судів та процедури встановлення або 
зміни способу виконання судових рішень».

Водночас підходи до судового контролю дійсно потребують змін, аби він став одним з ефективних засобів повного і 
своєчасного виконання судових рішень, що є певним кроком до економічного відновлення України після введення воєн-
ного стану та російської агресивної діяльності стосовно нашої країни.

Ключові слова: правосуддя, виконання судового рішення, повномасштабне вторгнення, економічний розвиток, за-
конопроект, зміни до законів, виконавча служба.
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Summary. The article is a study of such levers of influence and balancing of the state budget as a sphere of execution of 
court decisions, which belongs to the direction of the sphere of justice. Legal protection occupies a leading place in modern 
society. In Ukraine, the European model of full-fledged enforcement of court decisions is constantly developing. Today, when the 
eight-year war with the Russian aggressor continues, Ukraine is on the path of major changes and reforms, which are aimed at 
increasing the effective operation of all state authorities under martial law, including the judicial branch, which carries out its 
activities by resolving legal conflicts between citizens, authorities and organizations. The experience of the European Court of 
Human Rights, which introduced a special pilot decision procedure to speed up the consideration of similar cases, is mentioned. 
Despite the emergence of many problematic issues of the functioning of the judicial system and the execution of court decisions 
in the conditions of a full-scale invasion of Russia, the law-making process in Ukraine continues, the leading task of which is 
to improve, increase efficiency and expand opportunities for the implementation of judicial proceedings. In this regard, quite a 
large number of draft laws have been proposed and already implemented, the purpose of which is to simplify and improve the 
conditions of activity of pre-trial investigation bodies, judicial spectrum of actions and executive bodies and services.

The article also analyzes the Law of Ukraine «On Executive Proceedings», the Law of Ukraine «On Amendments to Certain 
Laws of Ukraine Regarding the Activity of Private Executors and Enforcement of Court Decisions, Decisions of Other Bodies 
(Officials) During the Period of Martial Law», the Law of Ukraine «On Bodies and Persons Carrying Out Enforcement of Court 
Decisions and Decisions of Other Bodies», the draft Law of Ukraine «On Amendments to Certain Legislative Acts on Improving 
the Mechanism of Judicial Control over the Execution of Court Decisions and the Procedure for Establishing or Changing the 
Method of Execution of Court Decisions».

At the same time, approaches to judicial control really need changes, so that it becomes one of the effective means of full 
and timely execution of court decisions, which is a certain step towards the economic recovery of Ukraine after the introduction 
of martial law and Russian aggressive activity towards our country.

Key words: justice, execution of a court decision, full-scale invasion, economic development, draft law, changes to laws, 
executive service.

Постановка проблеми. Сьогодні надзвичайно 
актуальним є питання економічної стабіль-

ності України, що загалом через воєнний стан, 
який триває вже 8 місяців, є неможливим. Проте 
уряд знаходить важелі впливу та балансування 
державного бюджету. Одним з таких способів є 
сфера виконання судових рішень, що належить до 
напрямку сфери юстиції. Таким чином, здавалось, 
така незначна справа здатна підносити економіку 
країни вгору, розвивати її інвестиційні можливості 
та загалом закривати питання боргів.

У зв’язку з тим, що Україна рухається у на-
прямку стандартів, тенденцій та досвіду Євро-
пейського Союзу, слід брати до уваги думки та 
висловлювання політичних лідерів, успішних ке-
рівників різноманітних проектів, що на практиці 
демонструють власну діяльність стосовно розвит-
ку спектру виконання судових рішень з основним 
функціональним завданням — державне фінансо-
ве балансування та рівновага.

Порівнюючи до прикладу минулі роки, в Укра-
їні постійно розвивається європейська модель пов-
ноцінного примусового виконання. Інструкція 
з організації примусового виконання рішень опу-
блікована та чинна ще з 2012 року та з кожним 
роком все більше удосконалюється.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для 
того, щоб оцінити ефективність сфери виконання 

судових рішень ми звернулись до наукових праць, 
статей та публікацій різних експертів та науков-
ців. Серед лідерів експертних думок слід згада-
ти голову Асоціації приватних виконавців Укра-
їни Віталія Чепурного [9]. У своїх публікаціях 
він наглядно рекомендує першочергово звернути 
увагу, що передумовою вступу до Європейського 
Союзу на тлі останніх подій, а саме включення 
кандидатури України до вступу в ЄС, має бути 
реформування системи фінансів та правосуддя.

Окрім цього ним піднімається питання про не-
щодавнє оголошення Міністерством юстиції кур-
су «нормалізації» зазначеної структури, що являє 
собою скорочення кадрів. Де він наголошує про 
необхідність зменшення посад державної виконав-
чої служби, що є досить затратною для бюджету 
України в сфері примусового виконання судових 
рішень [1].

Формулювання цілей статті:
1. Визначити дефініцію поняття «виконання 

судових рішень».
2. Методом моніторингу знайти та опрацювати 

відповідні нормативно- правові акти, що відіграли 
значну роль після введення в Україні воєнного стану.

3. Проаналізувати зміни до законодавства 
України в сфері виконання судових рішень з їх 
впливом на економічну ситуацію країни, у якій 
діє воєнний стан.
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Виклад основного матеріалу. Відповідно до 
статті 1 Конституції України наша країна про-
голошена правовою державою. Правова держава 
характеризується, в тому числі, самостійністю 
і незалежністю судової системи, ефективно забез-
печує захист інтересів держави, прав та інтересів 
громадян і юридичних осіб. Судовий захист за-
ймає провідне місце в сучасному суспільстві.

Зокрема, Конституцією України передбачено 
право судового захисту відповідно до статті 55, 
згідно з якою права і свободи людини та грома-
дянина захищаються судом [7, с. 15]. Це означає, 
що кожному гарантується захист прав і свобод 
у судовому порядку. Забезпечення ефективного та 
якісного правосуддя є важливим завданням будь-
якої правової держави, яка визнає захист прав та 
законних інтересів людини і громадянина найви-
щою соціальною цінністю.

Сьогодні, коли триває восьмилітня війна 
з російським агресором, Україна знаходиться на 
шляху великих змін і реформ, які направлені на 
підвищення ефективної діяльності всіх органів 
державної влади в умовах воєнного стану, в тому 
числі й судової гілки, яка здійснює свою діяль-
ність шляхом вирішення правових конфліктів між 
громадянами, органами влади та організаціями.

Відповідно до Основного Закону України, судо-
ва система стоїть на сторожі захисту громадян, їх 
прав та обов’язків від неправомірних дій держави, 
посягань інших громадян чи організацій, тому що 
саме правосуддя є гарантом законності, справед-
ливості та порядку у суспільстві. Саме тому довіра 
до органів правосуддя є запорукою нормального та 
ефективного їх функціонування [2].

Будь-яке завершення процесу правосуддя від-
бувається виконанням судових рішень, які несуть 
юридичний ефект.

На сьогоднішній день невиконання судових рі-
шень в Україні стало фактично національною про-
блемою, звичайно причиною цього в першу чергу 
є бойові дії на території нашої країни, поява все 
більшого кола осіб, що набувають ознак категорій 
соціального ризику. Європейський суд з прав лю-
дини (далі — ЄСПЛ) неодноразово наголошував на 
системності випадків невиконання або несвоєчасно-
го виконання рішень українських судів, прийнятих 
на користь заявників. Як результат, ЄСПЛ навіть 
запровадив спеціальну процедуру пілотного рішен-
ня для прискорення розгляду подібних справ.

Сьогодні, в сучасних реаліях нашої країни, за-
конотворчий процес в Україні все ж таки триває. 
З метою удосконалення, збільшення ефективності 
та розширення можливостей для здійснення судо-

чинства, запропоновано та вже реалізовано досить 
велику кількість законопроектів.

У першу чергу слід зазначити про Закон Укра-
їни № 2468-ІХ, що набрав чинності 28 липня 
2022 року, несе за собою зміни у Законі України 
«Про виконавче провадження», а саме до розділу 
XIII про прикінцеві та перехідні положення да-
ного нормативно- правового акту, де зазначається 
про введення заборони на відкриття виконавчих 
проваджень та вжиття заходів примусового вико-
нання рішень на тимчасово окупованій території 
російськими військами [4].

Окрім цього, 27 липня 2022 року Верховна 
Рада України прийняла Закон України за № 2455-
ІХ «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо діяльності приватних виконавців та приму-
сового виконання судових рішень, рішень інших 
органів (посадових осіб) у період дії воєнного ста-
ну» що став чинним 25 серпня 2022 року [3].

У Законі України № 2455-ІХ з’являються нові 
варіації певних положень до Законів України 
«Про органи та осіб, які здійснюють примусове 
виконання судових рішень і рішень інших орга-
нів» та «Про виконавче провадження» [6].

Досить багато змін міститься у проекті Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів щодо удосконалення механізму судового 
контролю за виконанням рішень судів та процедури 
встановлення або зміни способу виконання судових 
рішень», а саме, по-перше у Кодексі адміністратив-
ного судочинства України розширились положення 
статті 378 про відстрочення і розстрочення вико-
нання, зміни або встановлення способу і порядку 
виконання судового рішення, а також статті 382, де 
збільшено повноваження та функціональні обов’яз-
ки судового контролю у виконанні судових рішень 
в адміністративних справах; по-друге у Цивільному 
процесуальному кодексі України до статті 435 до-
дано випадки, коли можливо відстрочити і розстро-
чити виконання, зміну або встановлення способу та 
порядку виконання рішень, тепер у статті 447 до 
сторін виконавчого провадження з правом на звер-
нення до суду із скаргою можуть й інші учасники 
виконавчого провадження [5].

Проте ж ЄСПЛ у рішеннях від 18 жовтня 2005 
року у справі «Терем ЛТД, Чечеткін та Оліус 
проти України» та від 30 листопада 2004 року 
у справі «Бакалов проти України» зазначав, що 
відсутність бюджетного фінансування (бюджетних 
коштів) не є підставою для звільнення від відпові-
дальності за порушення зобов’язання [8].

Відповідно до правової позиції ЄСПЛ у справі 
«Кечко проти України» (рішення від 08 листопа-
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да 2005 року) органи державної влади не можуть 
посилатися на відсутність коштів як на причину 
невиконання своїх зобов’язань.

Велика Палата ВС у своїй Постанові у справі 
№ 911 / 4249 / 16 від 17 квітня 2018 року зазна-
чила, що відсутність бюджетного фінансування 
(бюджетних коштів) не є підставою для звільнення 
від відповідальності за порушення зобов’язання.

Також не дуже зрозумілою є пропозиція запро-
вадження в процесуальних кодексах положення 
щодо права суду витребувати звіт про виконання 
судового рішення у державного виконавця. Нез-
розумілим є те, які дії має вчинити суд, отри-
мавши такий звіт, адже зобов’язувати виконавця 
вчинити певні дії за результатами розгляду такого 
звіту (а не скарги на дії виконавця) суд не має 
повноважень. Слід зазначити, що обов’язок ви-
конати судове рішення чинне законодавство по-
кладає саме на боржника. Виконавець, вчиняючи 
заходи примусового виконання, компенсує брак 
волі боржника. Тому ставити «знак рівняння» 
між боржником і виконавцем, не є коректним. 
На мій погляд, доцільніше було б надати суду до-
ступ до матеріалів відповідного виконавчого про-
вадження в Автоматизованій системі виконавчого 
провадження, і цього було б достатньо.

Викликає певне здивування надання суду права 
за результатом судового контролю постановлювати 

ухвалу про зміну порядку та способу виконання 
рішення за відсутності відповідного клопотання 
про це стягувача, боржника або ж виконавця, що 
є порушенням принципу диспозитивності.

Загалом, спираючись на досвід ЄСПЛ, голов-
ною метою судового контролю за виконанням рі-
шення є сприяння виконанню рішення й усунення 
перешкод при його виконанні та уникнення на-
стільки, наскільки це можливо, створення нових 
перешкод при виконанні судового рішення, затя-
гуванню процесу виконання.

Чи вирішує законопроєкт ці проблеми? Напев-
но, що в повній мірі ні.

Висновки та перспективи. Отже, судовий кон-
троль має не створювати додаткові перешкоди для 
стягувача, а бути спрямованим найперше на борж-
ника, який має можливість але відмовляється ви-
конати судове рішення, а не тільки на оцінку дій 
державного або приватного виконавця.

Виходячи з вищевказаного, законопроєкт 
№ 7648 від 08.08.2022 потребує суттєвого доопра-
цювання. Водночас підходи до судового контро-
лю дійсно потребують змін, аби він став одним 
з ефективних засобів повного і своєчасного вико-
нання судових рішень, що є певним кроком до 
економічного відновлення України після введення 
воєнного стану у зв’язку з військовою агресією 
Російської Федерації проти нашої країни.
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