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ПЕРЕДМОВА ДО ТОМУ 2 
ПРЕЗИДЕНТА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» 
С. В. КІВАЛОВА 

 
 
Вельмишановні учасники Міжнародної науково-практичної конфе-

ренції «Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку 
України в умовах європейської інтеграції»!  

Для мене велика честь привітати вас на відкритті цього значущого 
для наукової спільноти та практикуючої юридичної еліти заходу!  

Другий том матеріалів Конференції містить результати наукових  
досліджень теоретиків та практиків найбільш значущих проблем адмі-
ністративної, фінансової, кримінальної, цивілістичної та господарської 
юриспруденції, судоустрою, організації діяльності правоохоронних 
органів та правозахисту, соціальних комунікацій, лінгвістики права та 
ЗМІ та фізичної підготовки майбутніх юристів. 

Ухвалення 3 жовтня 2017 року Закону України «Про внесення змін 
до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 
процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинс-
тва України та інших законодавчих актів» спричинило нові правила 
судового процесу в цивільному, господарському, адміністративному 
судочинстві, а також деякі зміни до правил кримінального процесу. 
Крім того, згадані процеси перебувають на етапі конвергенції – знач-
ного зближення їх інститутів і норм між собою. Це вимагає їх ґрунтов-
ного вивчення й аналізу науковцями та практиками. 

Однією з «революційних» новел є інститут врегулювання спору за 
участю судді. Крім того, адміністративісти звертають увагу на захист 
права на державну службу, доцільність нормативної заборони чи 
обмеження подарунку для публічного службовця, пропорційність як 
засаду здійснення адміністративного судочинства у світлі оновлення 
процесуального законодавства в Україні, а також особливості  
провадження в адміністративних судах у справах щодо притягнення до 
адміністративної відповідальності, що є перспективним напрямком, 
оскільки адміністративна відповідальність в Україні залишилася тією 
сферою, яка майже не зазнала змін під час широкомасштабної рефор-
ми державного управління, правосуддя, боротьби з корупцією.  

Однією з провідних публічних галузей національного права є кри-
мінальне право. Одна з доповідей у відповідній секції присвячена 
категоріям «стале» та «мінливе» сучасного кримінального права Украї-
ни. У зв’язку з цим починають з’являтися нові виклики для сучасного 
українського суспільства, що вимагає від науковців консолідації зусиль 
у пошуку оптимальних та дієвих механізмів боротьби зі злочинністю.  
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Проблематика кримінального процесуального права та криміналіс-
тики також стає все актуальнішою, привертаючи увагу все більшої 
кількості дослідників. Своєчасними є дослідження, які стосуються 
потерпілого як ініціатора обрання та зміни запобіжного заходу у судо-
вому провадженні в суді першої інстанції, місцю пропорційності у 
кримінальному провадженні, оскарженню повідомлення про підозру, 
позиціям Європейського суду з прав людини щодо обгрунтованості та 
вмотивованості судових рішень у кримінальному судочинстві, викорис-
тання електронних доказів у кримінальному провадженні, змісту та 
структури теорії криміналістики, інтеграції положень антроподжерель-
ної невербальної інформації в кримінальне провадження тощо. Запро-
шую Вас ознайомитися детальніше з проблемами та новаціями у сфері 
кримінальної юстиції.  

Однією з провідних ознак інформаційного суспільства можна  
назвати прояв ефектів нових технологій, що охоплюють у ньому усі 
сфери людської діяльності. У цьому контексті своєчасним видається 
звернення приватноправової науки до деяких цивілістичних проблем 
«Інтернету речей», використання ідеї у сфері авторського права,  
проблем використання інформаційних технологій в он-лайн кредиту-
ванні, значення GDPR (General Data Protection Regulation) для забез-
печення захисту персональних даних у сфері Інтернету речей (IOT), 
правового регулювання спадкування у ІТ-сфері, об’єктів віртуальної 
власності, кардшейрінгу як порушення авторського права і суміжних 
прав, відображення місця проживання дитини у процесі  
е-декларування, застосування скріншоту як доказу в цивільному про-
цесі України, напрямів інформатизації судової діяльності в Європейсь-
кому Союзі. 

Щиро вітаю усіх науковців із професійним святом – Днем науки! 
Дякую за Вашу сумлінну роботу, бажаю Вам нових наукових і практич- 
них звершень й успіхів! 

 
 
 

Сергій КІВАЛОВ, 
президент Національного університету  

«Одеська юридична академія», 
доктор юридичних наук, професор, 

академік НАПрН України, 
заслужений юрист України 
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КІВАЛОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

Президент Національного університету «Одеська юридична академія», 
професор кафедри адміністративного та фінансового права, доктор юридичних 

наук, професор, академік НАПрН України 

 

ВРЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО СПОРУ  
ЗА УЧАСТЮ СУДДІ: НОВА ФОРМА ПРАВОСУДДЯ  

ЧИ ПРОЯВ МЕДІАЦІЇ В СУДІ? 

 
Оновлений КАС України привніс у адміністративне процесуальне 

право чимало змін, які визначають розвиток судочинства в Україні у 
руслі світових тенденцій. Окрім численних удосконалених процесуаль-
них положень, нова редакція КАС України впроваджує і абсолютно нові 
процесуальні інститути, які вимагають ґрунтовного вивчення. Такою 
«революційною» новелою можна визнати інститут врегулювання спору 
за участю судді. Безперечно, цей інститут пройшов певне випробування 
в експериментальному режимі у вигляді пілотних проектів на базі окре-
мих адміністративних судів, але остаточний його вигляд має суттєві 
відмінності і ставить чимало запитань теоретико-прикладного характеру. 

Врегулювання спору за участю судді має чимало спільних рис із ме-
діацією. Дійсно, медіативне врегулювання спорів характеризується тим, 
що пошук взаємоприйнятного рішення відбувається не на основі 
формальних документів, а зважаючи виключно на пошук балансу 
інтересів сторін шляхом проведення низки переговорів, висловлення 
думок та пропозицій за участю незалежної особи (медіатора), яка діє 
на засадах незалежності та неупередженості, сприяє підтримці та 
розвиткові між сторонами культури їхніх відносин, досягненню пози-
тивного результату і взаємопорозуміння у спорі, що виник між ними. 

Перевага медіації перед судовим вирішенням спорів полягає у  
такому: по-перше, суддя у межах судового процесу не має можливос-
тей щодо застосування правил врегулювання спору, які не передба-
чені конкретними нормами Закону, навіть якщо ці правила взаємови-
гідні для обох сторін, оскільки суддя діє лише у межах, передбачених 
Законом; по-друге, при здійсненні судочинства суддя керується 
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законом та наявними доказами у відповідній справі. Останні він 
може трактувати лише як достовірні та недостовірні й оцінювати їх 
на власний розсуд. У медіації будь-яка із сторін може визнати, що 
претензії іншої сторони є певною мірою обґрунтованими і погодити-
ся на компромісне рішення. 

КАС України не розкриває змісту поняття досягнення примирення 
і мирової угоди, проте аналіз норм КАС України, судової практики і 
наукової спадщини дозволяє виокремити такі ознаки: 

1. Це розпорядча процесуальна дія. Вимоги до особливого порядку 
оформлення повноважень представника, підвищені вимоги до проце-
суального оформлення даної дії – процесуальні гарантії, спрямовані на 
підвищення відповідальності осіб, що розпоряджаються правом, за 
наслідки своїх дій. Сторони розпоряджаються процесуальним правом 
на отримання захисту порушеного суб’єктивного права або інтересу 
позивача, що охороняється законом, і правом на захист відповідача від 
необґрунтованих вимог позивача за допомогою вирішення справи 
судом. Серед дослідників інституту примирення (мирової угоди) неод-
нозначно вирішено питання про те, чи відбувається при досягненні 
примирення (укладанні мирової угоди) розпорядження матеріальним 
правом чи тільки процесуальним. Більшість дослідників вважають, що 
розпорядження матеріальним правом може існувати при досягненні 
примирення (укладенні мирової угоди). Більше того, О.Г. Бортнік 
вважає, що розпорядження матеріальним правом в акті примирення 
(мировій угоді) присутнє завжди, чим ця дія відрізняється від відмови 
від позову [1, с. 118]. Проте існує й інша точка зору: у мировій угоді 
йдеться про матеріальні права, що припускаються, тому сторони 
розпоряджаються процесуальними правами. На розгляді суду знахо-
дяться правовідносини, що припускаються, а відмовитися можна 
тільки від дійсного права [2, с. 11]. Додатково можна зазначити, що і 
суди орієнтуються на те, що при досягненні примирення (укладанні 
мирової угоди) відбувається розпорядження не тільки процесуальними, 
але й матеріальними правами, тому для здійснення розпорядчих дій 
потрібне спеціальне застереження в довіреності представника. 

2. Це процесуальна дія, спрямована на вирішення спору самими 
сторонами, що сперечаються, а не судом. Матеріально-правовий 
конфлікт при звичайному перебігу процесу вирішується судом, який 
оцінює законність і обґрунтованість вимог позивача і заперечень 
відповідача, відображає свої висновки у судовому рішенні. Досягаючи 
примирення (укладаючи мирову угоду), сторони спору відмовляються 
тим самим від перспективи вирішення їх спору судом, який може дати 
одну єдину відповідь про характер і зміст правовідносин (або про 
відсутність правовідносин взагалі), що склалися між ними (за умови, 
що рішення буде законним і обґрунтованим). Результат вирішення 
суперечки самими сторонами може не збігатися з тим судовим рішен-
ням, яке суд виніс би, якби сторони не досягли примирення (укладен-
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ня мирової угоди). Цей висновок заснований на аналізові норм КАС 
України про порядок закриття провадження у справі у зв’язку з досяг-
ненням сторонами примирення (затвердження судом умов мирової 
угоди). 

3. Для досягнення мети припинення спору сторони погоджують 
умови його припинення. Умови, на яких сторони згодні будувати свої 
взаємини, заносяться до журналу судового засідання і підписуються 
сторонами або застережуються у письмовій заяві суду, яка залучається 
до справи, на що вказується в журналі судового засідання. Важливість 
чіткої фіксації умов примирення (мирової угоди) обумовлює особливі 
вимоги до їх процесуального закріплення. 

4. Процесуальним документом, що оформляє закінчення справи 
шляхом досягнення примирення (укладення мирової угоди), є ухвала 
про закриття провадження в адміністративній справі. Досягнення 
примирення (укладання сторонами мирової угоди) веде до закінчення 
справи без винесення судового рішення. Проте, ухвала про закриття 
провадження в адміністративній справі у зв’язку з досягненням при-
мирення (укладанням мирової угоди) має наслідки судового рішення 
[3, с. 353] у разі відмови від виконання сторонами умов примирення. 

5. Примирення (мирова угода) – продукт волевиявлення двох або 
більше осіб – основна відмінність від відмови позивача від позову і 
визнання позову відповідачем. 

6. Примирення (мирова угода) є юридичним фактом, що тягне 
припинення провадження тільки у разі посвідчення його судом – 
відмінність процесуального інституту примирення (мирової угоди) від 
так званої «позасудової мирової угоди», яка, по суті, є звичайним 
матеріально-правовим договором між сторонами. Затвердження при-
мирення (мирової угоди) судом також обумовлює можливість примусо-
вого виконання умов цієї угоди у разі ухилення сторін від виконання 
обов’язків, передбачених нею. 

Для медіації є важливим відсутність обмежень чи умов її застосу-
вання щодо будь-яких публічно-правових спорів, з метою експеримен-
тального виявлення зони можливого узгодження, ускладнень при 
досягненні компромісу, негативного впливу на ступінь конфліктності 
відносин у сфері публічного управління. Такий підхід забезпечить 
більш точне нормативне регулювання найбільш важливих елементів 
медіації у майбутньому. 

Говорячи про врегулювання публічно-правового спору за участю 
судді, слід відзначити, що цей інститут неможна визнати медіацією у 
класичному розуміння у зв’язку з тим, що, по-перше, медіатором є 
незалежна особа, по-друге, медіація надзвичайно гнучка та конфіден-
ційна процедура, по-третє, медіація є відокремленою від судочинства 
та становить його альтернативу. 

У чинній редакції КАС України врегулювання спору за участю судді 
можна розглядати як частину адміністративного судочинства – факуль-
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тативний етап стадії підготовчого провадження. Водночас, такий підхід 
має чимало заперечень. 

1. В адміністративному судочинстві закріплюється право на при-
мирення, яке є невіддільною складовою діяльності адміністративного 
суду, але законодавець розглядає врегулювання спору за участю судді 
як відокремлену діяльність, не пов’язану з примиренням в ході розвит-
ку основних процесуальних відносин, закріплюючи за судом обов’язок 
сприяти примиренню сторін. 

2. Врегулювання спору за участю судді ґрунтується на принципово 
інших принципах, ніж ті, що закріплено у КАС України (найбільшою 
мірою це стає очевидним у зв’язку з принципами гласності та відкри-
тості судового процесу та його повного фіксування технічними засоба-
ми, який прямо суперечить вимогам конфіденційності при закритих 
нарадах). 

3. Суддя залишається незмінним і для судового розгляду справи, і 
для врегулювання спору. 

Наведені специфічні рити врегулювання спору за участю судді до-
зволяють поставити питання, чи можна розглядати таку діяльність як 
елемент судової діяльності із здійснення правосуддя? Як уявляється, на 
теперішній час можна говорити про визнання за процедурою врегулю-
вання спору за участю судді статусу відокремленої судової процедури, 
відносини, що виникають під час її застосування не можна визнавати 
частиною основних процесуальних відносин, що виникли при пору-
шенні справи в адміністративному суді. Все це ставить чимало питань 
щодо співрозміності тих процесуальних заходів, які передбачено чин-
ним законодавством для процедури врегулювання спору за участю 
судді та вимагає подальших кроків до її автономізації. 

 

Список використаної літератури: 

1. Бортнік О.Г. Мирова угода у цивільному судочинстві: дис. канд. юрид. наук: 
12.00.03 / О.Г. Бортнік. – Харківський національний ун-т внутрішніх 
справ. – Х., 2007. – 227 с. 

2. Колясникова Ю.С. Примирительные процедуры в арбитражном процессе: 
автореф. дис. на соискание науч. степени канд. юрид. наук.: спец. 12.00.03 
«Гражданское право и процесс; хозяйственное право» / Ю.С. Коляс- 
никова. – Екатеринбург, 2009. – 26 с.  

3. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: навч. 
посіб. / за заг. ред. Р.О. Куйбіди, В.І. Шишкіна. – К.: Старий світ, 2006. – 
256 с.  
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БІЛА-ТІУНОВА ЛЮБОВ РОМАНІВНА 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
професор кафедри адміністративного та фінансового права,  

доктор юридичних наук, професор 

 

ЗАХИСТ ПРАВА НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ 

 
Стаття 11 Закону «Про державну службу» 2015 р. (далі –  

Закон-2015), на відміну від Закону «Про державну службу» 1993 р., 
передбачає механізм захисту державним службовцем свого права на 
державну службу у разі: а) порушення наданих йому прав; б) виник-
нення перешкод у реалізації таких прав (у цьому разі самі права дер-
жавного службовця не порушуються, однак мають місце перешкоди 
щодо реалізації ним цих прав). У цьому разі мова йде, насамперед, про 
такі права державного службовця, як: повага до своєї особистості, честі 
та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку керівників,  
колег та інших осіб; чітке визначення посадових обов’язків; належні 
для роботи умови служби та їх матеріально-технічне забезпечення; 
оплата праці залежно від займаної посади, результатів службової 
діяльності, стажу державної служби та рангу; відпустки, соціальне та 
пенсійне забезпечення відповідно до закону; професійне навчання, 
зокрема за державні кошти, відповідно до потреб державного органу; 
просування по службі з урахуванням професійної компетентності та 
сумлінного виконання своїх посадових обов’язків; участь у професій-
них спілках з метою захисту своїх прав та інтересів; участь у діяльності 
об’єднань громадян, крім політичних партій у випадках, передбачених 
цим Законом; оскарження в установленому законом порядку рішень 
про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади 
державної служби, а також висновку, що містить негативну оцінку за 
результатами оцінювання його службової діяльності; захист від неза-
конного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб 
у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону; отри-
мання від державних органів, підприємств, установ та організацій,  
органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що 
належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом; 
безперешкодне ознайомлення з документами про проходження ним 
державної служби, у тому числі висновками щодо результатів оціню-
вання його службової діяльності; проведення службового розслідування 
за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звину-
вачень або підозри.  

Важливо відмітити, що перелік цих прав не є вичерпним, і державному 
службовцю може бути надано й інші права, які визначені у положеннях 
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про структурні підрозділи державних органів та посадових інструкціях, 
затверджених керівниками державної служби в цих органах. 

Слід зазначити, що державний службовець має право звернутися з 
відповідною тільки письмовою скаргою до керівника державної служби 
в державному органі. З огляду на те, що поняття «керівник державної 
служби у державному органі» є новітнім для інституту державної 
служби і введено у нормативний обіг тільки Законом-2015, слід зазна-
чити, що керівник державної служби в державному органі – це поса-
дова особа, яка займає вищу посаду державної служби у державному 
органі щодо вирішення питань державної служби у цьому органі. Для 
визначення особливостей керівника державної служби необхідно 
звернутися до особливостей поняття «керівник». Керівник – це не 
просто державний службовець, а посадова особа, яку характеризує 
сукупність кваліфікуючих ознак, тобто конкретні державно-владні 
повноваження виконавчого та розпорядчого характеру у сфері вико-
навчої влади: а) розподіл обов’язків між своїми заступниками; 
б) розпорядження матеріально-фінансовими цінностями; в) керівницт-
во та спрямування роботи виконавчого органу та його апарату; 
г) вирішення кадрових питань; д) підписання правових актів виконав-
чого органу; ж) представництво виконавчого органу у відносинах з 
громадянами, іншими державними органами, підприємствами, устано-
вами та організаціями всіх форм власності тощо. Таким чином, керів-
ника органу виконавчої влади характеризує те, що він, насамперед, є 
посадовою особою, яка, виходячи з характеру та змісту повноважень, 
очолює цей орган і несе персональну відповідальність за його роботу. 
Керівником державної служби може бути: у Секретаріаті Кабінету 
Міністрів України – Державний секретар Кабінету Міністрів України; 
у міністерстві – державний секретар міністерства; в іншому централь-
ному органі виконавчої влади – керівник відповідного органу; у дер-
жавних органах, посади керівників яких належать до посад державної 
служби, – керівник відповідного органу; в інших державних органах 
або в разі прямого підпорядкування окремій особі, яка займає полі-
тичну посаду, – керівник апарату (секретаріату). 

Абзац 2 ч. 1 ст. 11 Закону-2015 передбачає два види скарги, з якою 
державний службовець може звернутися до керівника державної служ-
би державного органу у разі порушення його права на державну служ-
бу, зокрема скарга: а) з викладенням фактів порушення його прав або 
перешкод у їхній реалізації; б) з викладенням фактів порушення його 
прав або перешкод у їхній реалізації і вимогою утворення комісії для 
перевірки викладених у ній фактів. При цьому слід зазначити, що така 
вимога державного службовця є його правом (може вимагати), а не 
обов’язком.  

Частина 6 ст. 11 Закону-2015 передбачає порядок захисту держав-
ним службовцем права на державну службу у разі їх порушення або 
створення перешкод у їх реалізації: а) керівником державної служби; 
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б) державним службовцем вищого органу (тобто, державним службов-
цем державного органу, який займає вищий рівень щодо державного 
органу, в якому він здійснює свою діяльність). У цьому разі скарга 
подається НАДС. Особливість порядку розгляду такої скарги полягає у 
тому, що: її розгляд здійснюється шляхом проведення службового 
розслідування; службове розслідування ініціюється НАДС; службове 
розслідування проводиться НАДС. 

Частина 8 ст. 11 Закону-2015, на відміну від ч.ч. 1-7 цієї статті, пе-
редбачає не адміністративний, а судовий захист державним службов-
цем реалізації своїх прав, наданих йому коментованим Законом «Про 
державну службу». Оскарженню підлягають рішення, дії чи бездіяль-
ність державного органу та їх посадових осіб, що перешкоджають 
реалізації прав державного службовця а процедура такого оскарження 
регламентується КАСУ. 

 
 
 

ЛАТКОВСЬКА ТАМАРА АНАТОЛІЇВНА 

Чернівецький юридичний інститут 
Національного університету «Одеська юридична академія», 

професор кафедри конституційного, адміністративного і фінансового права, 
доктор юридичних наук, професор 

 

ГРОШОВО-КРЕДИТНА (МОНЕТАРНА) ПОЛІТИКА: 
ПОНЯТТЯ ТА ЦІЛІ 

 
Відповідно до Закону України «Про Національний банк України» 

від 20 травня 1999 року грошово-кредитна політика визначається як 
комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на 
забезпечення стабільності грошової одиниці України через викори-
стання визначених Законом «Про Національний банк України» засобів 
та методів [1].  

Конституційні основи грошово-кредитної політики окреслені стат-
тею 100 Конституції України, де зазначено, що Рада Національного 
банку України розробляє основні засади грошово-кредитної політики 
та здійснює контроль за її проведенням [2], а сам зміст грошово-
кредитної політики, включаючи засоби та методи її проведення, 
закріплені у розділі IV Закону «Про Національний банк України» [1]. 

Не дивлячись на те, що у виробленні грошово-кредитної політики 
беруть участь такі органи як Міністерство фінансів, Міністерство 
економіки, Кабінет Міністрів, Верховна Рада, вирішальна роль у 
розробленні та реалізації грошово-кредитної політики належить 
Національному банку, оскільки центральний банк несе 
відповідальність перед суспільством за стан грошово-кредитної сфери. 
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Національний банк виступає головним суб’єктом грошово-кредитної 
політики, ефективність проведення якої обумовлена ступенем 
незалежності центрального банку від органів державної влади. Як 
правило, результати проведення грошово-кредитної політики залежать 
від того, як здійснюється фінансова, бюджетна, податкова, валютна 
політика, політика регулювання фінансових ринків. 

Єдина державна грошово-кредитна політика знаходить своє 
відображення в такому документі, як Основні засади грошово-
кредитної політики. При розробленні Основних засад грошово-
кредитної політики використовуються макроекономічні показники, 
розраховані Кабінетом Міністрів України та Національним банком 
України, а також інша необхідна інформація. Центральний банк 
інформує Верховну Раду України про Основні засади грошово-
кредитної політики та стан грошово-кредитного ринку в державі в 
порядку, передбаченому законодавством. 

Основні засади грошово-кредитної політики на 2018 рік та середнь-
острокову перспективу [3] були розроблені Радою Національного банку 
України відповідно до статті 100 Конституції України і статей 8, 9 та 24 
Закону України «Про Національний банк України» на підставі 
пропозицій Правління Національного банку України. Основні засади 
були представлені з урахуванням статей 1 та 6 Закону про 
Національний банк, Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», 
завдань економічної програми, що підтримується в межах угоди з 
Міжнародним валютним фондом про Механізм розширеного 
фінансування, Прогнозу економічного та соціального розвитку 
України на 2018 – 2020 роки та макроекономічного прогнозу 
Національного банку, Середньострокового плану пріоритетних дій 
Уряду до 2020 року. 

Основні засади грошово-кредитної політики визначають показники 
діяльності Національного банку у середньостроковій перспективі для 
досягнення цілей Національного банку, визначених законодавством. 

Відповідно до статті 25 Закону «Про Національний банк України» 
основними економічними засобами і методами грошово-кредитної 
політики є регулювання обсягу грошової маси через: 

1) визначення та регулювання норм обов’язкових резервів для 
банків; 

2) процентну політику; 
3) рефінансування банків; 
4) управління золотовалютними резервами; 
5) операції з цінними паперами (крім цінних паперів, що 

підтверджують корпоративні права), у тому числі з казначейськими 
зобов’язаннями, на відкритому ринку; 

6) регулювання імпорту та експорту капіталу; 
7) запровадження на строк до шести місяців вимоги щодо 

обов’язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті; 
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8) зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту 
товарів; 

9) емісію власних боргових зобов’язань та операції з ними. 
Національний банк має право надавати кредити для 

рефінансування банку, якщо це не тягне за собою ризиків для 
банківської системи. 

Основні засади грошово-кредитної політики ґрунтуються на основ-
них критеріях та макроекономічних показниках загальнодержавної 
програми економічного розвитку та Основних параметрах 
економічного та соціального розвитку України на відповідний період, 
що включають прогнозні показники обсягу валового внутрішнього 
продукту, рівня інфляції, розміру дефіциту державного бюджету та 
джерел його покриття, платіжного та торгового балансів, затверджених 
Кабінетом Міністрів України. 

І так як розробка Основних засад грошово-кредитної політики 
здійснюється щорічно, то в них повинні бути викладені: 

– стислий огляд макроекономічної, фіскальної та монетарної ситу-
ації в Україні за минулий і поточний роки, а також проблем, які мають 
місце у розвитку економіки та соціальної сфери; 

– очікувані зміни зовнішньоекономічної ситуації та їх вплив на 
стан грошово-кредитного та валютного ринків; 

– оцінка можливого впливу заходів державної політики у році, на 
який розробляються Основні засади грошово-кредитної політики, на 
розвиток економіки та динаміку цін; 

– основні параметри грошово-кредитної політики на плановий рік 
та середньострокову перспективу (від 3 до 5 років). 

Необхідно, щоб основні засади враховували поточні тенденції на 
світових ринках, характер їх впливу на українську економіку, 
відповідну специфіку й напрями виконання Національним банком 
його функцій, макроекономічні індикатори, можливі супутні ризики та 
загальні підходи щодо їх нівелювання та визначали кількісні та якісні 
параметри грошово-кредитної політики Національного банку на 
2018 рік та середньострокову перспективу для досягнення цілей та 
виконання функцій Національного банку. 

З огляду на важливість послідовності грошово-кредитної політики як 
передумови до підвищення довіри до гривні та виходячи з сучасних 
тенденцій монетарної сфери, зокрема зміщення акцентів у бік охоплення 
нею більш широкого кола питань монетарного регулювання, в Основних 
засадах замість поняття «грошово-кредитна політика» вживається поняття 
«грошово-кредитна (монетарна) політика». Враховуючи вказані зміни, 
необхідно ввести зміни до законодавства України в частині заміни «гро-
шово-кредитної політики» на «монетарну політику», а також розробку 
Стратегії монетарної політики на середньострокову перспективу. 

Відповідно до статті 99 Конституції України основною функцією 
Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці 
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України. Відповідно до статті 6 Закону про Національний банк при 
виконанні своєї основної функції Національний банк має виходити із 
пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі 
(цінова стабільність – збереження купівельної спроможності 
національної валюти шляхом підтримання в середньостроковій 
перспективі (від трьох до п’яти років) низьких, стабільних темпів 
інфляції, що вимірюються індексом споживчих цін. 

Національний банк також у межах своїх повноважень сприяє 
фінансовій стабільності, у тому числі стабільності банківської системи 
за умови, що це не перешкоджає досягненню цілі щодо досягнення та 
підтримки цінової стабільності. Національний банк сприяє додержан-
ню стійких темпів економічного зростання та підтримує економічну 
політику Кабінету Міністрів України за умови, що це не перешкоджає 
досягненню цілей щодо цінової та фінансової стабільності. Правління 
Національного банку через використання відповідних засобів та  
методів забезпечує реалізацію грошово-кредитної (монетарної) 
політики згідно з Основними засадами та відповідає за досягнення 
визначених в Основних засадах цілей. 

Рада Національного банку відповідно до статті 100 Конституції 
України здійснює контроль за проведенням грошово-кредитної 
(монетарної) політики. 

Таким чином, можна зазначити, що грошово-кредитна (монетарна) 
політика представляє собою комплекс економічних, інформаційних, 
правових заходів, з використанням інструментів грошово-кредитної 
політики, направлених на балансування грошової пропозиції, виходячи 
із стратегічних та поточних цілей, таких як стримування інфляції 
(цінова стабільність), економічне зростання, забезпечення зайнятості 
населення. Крім цінової стабільності в якості цілей грошово-кредитної 
(монетарної) політики слід виділити також стійкий валютний курс, 
комбінацію макроекономічних пріоритетів, фінансову стабільність.  

Інструменти грошово-кредитної (монетарної) політики слід розгля-
дати як обумовлені цільовими орієнтирами грошово-кредитної 
(монетарної) політики способи впливу на грошовий попит (включаючи 
показники, величина яких може бути достатньо швидко скоректована, 
ринкові та адміністративні способи впливу). 
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ПОДАРУНОК ДЛЯ ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ: 
ДОЦІЛЬНІСТЬ НОРМАТИВНОЇ ЗАБОРОНИ  

ЧИ ОБМЕЖЕННЯ 

 
В аспекті пошуку оптимальних шляхів нормативної регламентації 

засад запобігання корупції (у різних зовнішніх формах її прояву) в 
Україні все частіше увага вчених-юристів, юристів-практиків зосере-
джується на поглибленому дослідженні ресурсу кожного засобу такого 
запобігання, формулюванні конкретних пропозицій щодо нормативно-
го закріплення моделей поведінки, безпосередньо пов’язаних із вико-
ристанням цих засобів, в т.ч. й із урахуванням узагальнень вітчизняно-
го правозастосування у відповідній сфері суспільних відносин, аналізу 
зарубіжного апробованого часом і практикою нормотворчого та право-
застосовчого досвіду. Як свідчить аналіз різноманітних тематичних 
джерел, своє чільне місце серед протиправних діянь корупційного 
змісту посідають адміністративні правопорушення, пов’язані із коруп-
цією, кількість яких, а також статичні показники щодо кількості осіб, 
які притягнуті до відповідальності за їх вчинення, щороку зростають.  
І пов’язане це не лише із безпосередніми протиправними діями публі-
чних службовців, а й із специфікою самого антикорупційного законо-
давства у частині регламентації відносин, пов’язаних із «спеціальними 
обмеженнями», тлумаченням його положень у кожному конкретному 
випадку, особливістю правозастосування. Продемонструвати це можна 
на прикладі одного із різновидів таких «спеціальних обмежень» – 
обмежень публічних службовців щодо одержання подарунків. Ст. 23, 
24 Закону України «Про запобігання корупції» визначають засади 
таких обмежень, однак детальний аналіз їх положень свідчить про те, 
що вже у цих положеннях безпосередньо мають місце підстави для 
різноваріативності правозастосування, вже сама нормативна модель 
визначення цього обмеження закладає підвалини для суб’єктивного 
розсуду, вільного тлумачення, існування кількох варіантів одного і того 
ж питання. Про це вже неодноразово зазначалося у наукових джерелах 
[1], щоправда нормативні положення і до цього часу залишаються  
незмінними. Так, ч. 1 ст. 23 Закону чітко фіксує заборону публічним 
службовцям одержувати подарунки. Абсолютно визначене положення 
дозволяє вести мову про те, що законодавець унеможливив (усунув 
будь-які сумніви щодо цього) одержання зазначеними особами пода-
рунків. Заборона (табу, вето тощо) передбачає саме абсолютну немож-
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ливість вчиняти що-небудь, вирішувати щось, отже й отримувати  
(без будь-яких умов) подарунки. Отже, цілком зрозуміло, що, якщо є 
заборона, а особа не дотримується її, вона вчиняє протиправне діяння 
і підлягає за це притягненню до відповідальності. 

Однак, ч. 2 цієї ж статті Закону фіксує деталізацію позиції законодавця 
щодо цієї заборони, а саме: законодавець уточнює, що заборона поширю-
ється на ті подарунки, які безпосередньо пов’язані із двома (хоча б однією 
із них) умовами: а) пов’язані із службовою діяльністю особи, якій подару-
нок пропонується (надається); б) є подарунками від підлеглих, що знову ж 
таки передбачає безпосередній зв’язок із службовою діяльністю цієї ж 
особи. В той же час у цій же частині ст. 23 Закону міститься вже «обмежу-
вальна» («рамкова», «лімітована») модель поведінки публічних службовців 
щодо подарунків, а саме: подарунки можна отримувати із дотриманням 
певних меж (звідси й «обмеження», а не заборона), подарунки можна 
отримувати, якщо особа не «виходить» за межі дозволених правил. Таки-
ми правилами («межами дозволеного отримання подарунків» є: а) узго-
дженість подарунку із загальновизнаними уявленнями про гостинність 
(щоправда, що це таке, хто їх визначає, які критерії узгодженості є прийн-
ятними, законодавець не визначає); б) вартісна ознака подарунків (чітка 
вказівка на максимальну їх вартість у прив’язці до прожиткового мінімуму 
працездатної особи не перше січня року, протягом якого подарунки 
надаються (пропонуються) у поєднанні із частотою їх отримання (однора-
зово або повторно) та джерелом надходження або пропонування (від 
однієї і тієї ж особи (групи осіб). Пропонуючи т.з. обмежувальну (межову, 
лімітовану, рамкову) модель поведінки публічних службовців щодо одер-
жання подарунків, законодавець, на жаль, відійшов від використання 
абсолютної визначеності поведінки, надаючи, тим самим, суб’єкту право-
застосування під час вирішення відповідного питання широкі межі для 
прояву суб’єктивного розсуду щодо з’ясування відповідності (чи невідпо-
відності) подарунку загальновизнаним уявленням про гостинність, а отже 
один і той же предмет у різних суб’єктів може бути як подарунком, що 
дозволений для отримання, так і забороненим подарунком. Аналогічно 
вирішується питання і щодо вартісної ознаки подарунку (труднощі безпо-
середньо правозастосовчого характеру), джерельного походження (в т.ч. й 
щодо «групових» подарунків, які пропонуються (надаються) окремими 
представниками «групового об’єднання»). Як свідчить аналіз практики 
правозастосування, безпосередні проблеми правозастосування, пов’я- 
заного із «спеціальними обмеженнями щодо подарунків», перш за все, 
стосуються саме тлумачення ч. 2 ст. 23 Закону України «Про запобігання 
корупції», й будь-яких роз’яснень НАЗК саме щодо цього питання немає. 

Запропоноване законодавцем нормативна модель відносин «публічний 
службовець і подарунки» завершується визначенням «дозволених» подару-
нків, із акцентом на їх зв’язок із самою особою того, кому цей подарунок 
пропонується (надається), та абсолютну відсутність будь-якого зв’язку із 
службовою діяльністю цієї особи. Саме акцент на джерельне походження 
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подарунку від близьких осіб публічного службовця, або ж надання (про-
понування) подарунку як загальнодоступних бонусів, знижок, виграшів та 
ін. без будь-якого зв’язку (навіть сумніву щодо нього) із службовою 
діяльністю особи дозволяє вести мову про дозвіл особистих (позаслужбо-
вих) подарунків для публічних службовців, які вони можуть отримувати як 
і будь-які інші особи. Отже, запропонована нормативна модель врегулю-
вання відносин «публічний службовець і подарунки» свідчить про її 
«заборонно-обмежувально-дозвільний» зміст. При цьому специфіка 
службової діяльності особи зумовлює доцільність концентрації уваги саме 
на перших двох складових змісту такої моделі – «заборонно-
обмежувальної» й потребу корегування саме нормативно визначених 
«меж» такої поведінки із впровадженням абсолютновизначених критеріїв, 
без використання оціночних понять, «прив’язок» до інших критеріїв, 
«відкритих списків, переліків» тощо. У цьому контексті прийнятними 
вбачаються наступні кроки щодо вирішення цього дискусійного питання: 
по-перше, з’ясування доцільності використання саме «заборонно-
обмежувальної» моделі врегулювання відповідних відносин шляхом пог-
либленого аналізу ресурсу «заборони» і «обмеження»; по-друге, у разі 
обрання «обмежувальної» складової такої моделі як невід’ємного елементу 
загальної нормативної моделі, внесення змін до ч. 2 ст. 23 Закону України 
«Про запобігання корупції» у частині чіткого визначення критеріїв такого 
обмеження; по-третє, постійний моніторинг правозастосування щодо 
цього питання із виокремленням проблем правозастосування вже із 
використанням т.з. «оновлених меж»; по-четверте, у подальшому задля 
усунення будь-якого прояву суб’єктивного розсуду щодо з’ясування 
наявності або відсутності обмежень щодо подарунків прагнути впровадити 
виключно заборонну модель таких відносин, запозичивши позитивний 
досвід багатьох зарубіжних країн щодо вирішення цього питання, усунув-
ши, тим самим, різноваріативність правозастосування, підвищивши 
ефективність запобігання вчиненню адміністративних правопорушень, 
пов’язаних із корупцією. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ 
ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА УСУНЕННІ ПРАВОПОРУШЕНЬ  

У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ 

 
Для інтеграції України до Європейського співтовариства у нашій 

державі повинна бути розроблена раціональна податкова політика, 
стратегічною метою якої є створення стабільної податкової системи, 
яка забезпечувала б достатній обсяг надходжень фінансових ресурсів до 
бюджетів усіх рівнів. А це можливо, перш за все, при виявленні та 
усуненні правопорушень у податковій сфері. Адже на сьогоднішній 
день найбільша кількість справ з економічних правопорушень станов-
лять справи, пов’язані з порушенням податкового законодавства. Такі 
правопорушення у податковій сфері зросли до загрозливих масштабів, 
злочини у цій сфері набули масового характеру, а схеми приховування 
доходів стали поширеним явищем. 

Серед актуальних загроз національній безпеці України визнано 
економічну кризу, виснаження фінансових ресурсів держави, зниження 
рівня життя населення. Одними з причин виникнення такої загрози є 
«…високий рівень «тінізації» та криміналізації національної економіки, 
деформоване державне регулювання і корупційний тиск на бізнес; 
надмірна залежність національної економіки від зовнішніх ринків; 
неефективне управління державним боргом; зменшення добробуту 
домогосподарств та зростання рівня безробіття; активізація міграційних 
процесів внаслідок бойових дій та ін.» [1]. 

Згідно статті 109 Податкового кодексу України «податковими пра-
вопорушеннями є протиправні діяння (дія чи бездіяльність) платників 
податків, податкових агентів, та/або їх посадових осіб, а також посадо-
вих осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або 
неналежного виконання вимог, установлених цим Кодексом та іншим 
законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контро-
люючі органи» [2]. 

На сьогоднішній день економічні правопорушення, особливо у зов-
нішньоекономічній та податковій сферах, набули інтелектуального 
характеру.  

Вчиняють ці злочини, як правило, особи, що мають вищу освіту, 
кваліфіковано володіють комп’ютерною технікою та інформаційними 
технологіями, добре підготовлені в юридичному, економічному та 
організаційному планах, значна частина з них пройшла перепідготовку 
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та підвищення кваліфікації за кордоном і раніше конфліктів з правоо-
хоронними органами не мала. Сучасні податкові правопорушення 
здійснюються у більшості випадків у процесі професійної господарсь-
кої діяльності й маскуються різноманітними прийомами та засобами 
приховування порушень під виглядом «невдалої» підприємницької 
діяльності (фіктивне банкрутство, зміна форм власності, реорганізація 
підприємств тощо), вони завдають значної економічної шкоди інте-
ресам держави, більшості юридичних і фізичних осіб. 

Основними видами порушень податкового законодавства, визначе-
них Податковим кодексом України, є: 

- порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в 
податкових органах України; 

- порушення строку та порядку подання інформації про відкриття 
або закриття банківських рахунків; 

- неподання або порушення порядку подання платником податків 
інформації для ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників 
податків; 

- неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або не-
виконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності; 

- порушення встановлених законодавством строків зберігання  
документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також 
документів, пов’язаних із виконанням вимог іншого законодавства, 
контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи; 

- порушення правил застосування спрощеної системи оподатку-
вання фізичною особою – підприємцем; 

- відчуження майна, яке перебуває в податковій заставі, без згоди 
податкового органу; 

- порушення правил нарахування, утримання та сплати (перераху-
вання) податків у джерела виплати; 

- неподання або подання з порушенням строку банками чи інши-
ми фінансовими установами податкової інформації податковим орга-
нам України [2]. 

Для виявлення та усунення правопорушень у податковій сфері  
необхідні не тільки юридичні знання, але й знання у галузі фінансів, 
оподаткування, ціноутворення, кредитування, бухгалтерського та 
податкового обліку і, особливо, організації дієвого фінансово-
господарського контролю. 

При розслідуванні та судовому розгляді економічних правопору-
шень одним з основних видів доказів є дані первинних облікових 
документів, записи в облікових регістрах і звітність підприємств. Тому 
під час збирання, дослідження та оцінки таких доказів необхідні спеці-
альні знання в галузі бухгалтерського та податкового обліку. Однак 
зафіксовані в облікових документах факти і, відповідно, виявлені за 
їхньою допомогою правопорушення відносяться не тільки і не стільки 
до бухгалтерського та податкового обліку, а до всіх сторін економічної 
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і фінансової діяльності підприємств, установ і організацій. Тому під 
час збору, розгляду та оцінки таких доказів необхідні не тільки спеціа-
льні знання з бухгалтерського та податкового обліку, але й глибокі 
знання усіх суміжних галузей економіки: оподаткування, ціноутворен-
ня, фінансів, господарського аналізу, ревізії та контролю. 

Але основним напрямком виявлення та усунення правопорушень у 
податковій сфері, підвищення дізнання, досудового слідства та судово-
го розгляду справ з господарських правопорушень є використання 
спеціальних економічних знань. Академік Бандурка О.М. [3, с. 400] 
визначає три форми використання таких спеціальних знань: 

1) участь спеціаліста-економіста під час виконання слідчих дій; 
2) проведення ревізії фінансово-господарської діяльності у зв’язку 

з кримінальною справою; 
3) проведення судово-економічних експертиз. 
Необхідність спеціаліста-економіста у процесуальних діях при 

порушеннях податкового законодавства виникає, як правило, при 
виявленні, огляді та збиранні первинних документів, бухгалтерських 
і податкових регістрів, що будуть використовуватися в якості дока-
зів, а також вирішення питань довідкового характеру з економіки. 
Участь спеціаліста-економіста в огляді та виїмці документів, які є 
основним видом доказів у справах про порушення податкового 
законодавства, має звести до мінімуму помилки, пов’язані з непра-
вильним відбором та незалученням до справи необхідних докумен-
тів, регістрів та форми звітності. Дані цих документів повинні дати 
повні та вичерпні відомості про сутність і характер досліджуваних 
господарських операцій, на підставі яких можна зробити точну 
юридичну оцінку протиправних вчинків, якщо вони мали місце. 
Участь спеціаліста-економіста необхідна слідчому і для того, щоб 
уникнути вилучення надмірно великої кількості документів, які не 
мають відношення до справи, що розслідується. 

Важливе значення має знання спеціалістом спеціальної терміноло-
гії: шифру і назв форм податкової та фінансової звітності, первинних 
документів, облікових реєстрів. Допомога спеціаліста-економіста 
необхідна також при встановленні значення вилучених первинних 
документів або окремих їх частин та правильності їх відображення в 
обліку, оскільки дані одних і тих же документів можуть по різному та в 
різних оцінках відображатися в регістрах податкового та бухгалтерсько-
го обліку. Крім того, до обов’язків спеціаліста-економіста відповідно 
до Кримінального процесуального кодексу України [4] входить також 
надання пояснень (консультацій) слідчого з приводу спеціальних 
питань, які виникають при проведенні слідчої дії. Але часто надання 
консультацій потрібно суддям, прокурорам, слідчим та іншим учасни-
кам процесу поза межами проведення процесуальних дій. 

Другою формою використання спеціальних економічних знань у 
процесі слідства та судовому процесі є проведення ревізії фінансово-
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господарської діяльності підприємницьких структур на вимогу правоо-
хоронних органів. Куркін М.В. визначає, що ревізії, які призначаються 
за зверненнями правоохоронних органів, є ефективним засобом зби-
рання доказів, способом документального викриття нестач, розтрат, 
привласнень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей, виявлення 
економічних злочинів та попередження фінансових зловживань 
[5; с. 100]. Тільки проведення таких ревізій дає можливість повно та 
документально встановити всі суттєві обставини зі справ, пов’язаних з 
порушенням податкового законодавства.  

Третьою та найбільш відпрацьованою формою використання спеці-
альних знань з економіки, бухгалтерського й податкового обліку, 
аналізу та фінансово-господарського контролю у сфері правосуддя є 
призначення судово-економічних експертиз. Судово-економічна екс-
пертиза є найбільш поширеним видом судових експертиз. Необхідність 
у судово-економічній експертизі виникає як під час судового розгляду 
цивільних справ з майнових питань, розгляду справ про адміністратив-
ні правопорушення в галузі фінансів і підприємницької діяльності, так 
і при розслідуванні кримінальних справ про злочини у сфері господар-
ської діяльності. У процесі проведення експертиз цього виду аналізу-
ється виробнича та фінансово-господарська діяльність підприємств, 
установ і організацій, які допустили збитки, втрати, привласнення 
цінностей, порушення фінансової, платіжної та бюджетної дисципліни, 
безгосподарність, і визначається матеріальна відповідальність за запо-
діяну шкоду [6, с. 101]. Як правило, основні питання, на які повинен 
дати відповідь експерт у своєму висновку, пов’язані з обґрунтуванням 
доказів, які були отримані під час проведення ревізій та перевірок 
фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій. 

Таким чином, для того, щоб виявляти та усувати правопорушення у 
податковій сфері, слід бути високоосвіченим спеціалістом у галузі 
податкового і бухгалтерського обліку, фінансово-господарського конт-
ролю та аналізу, податкового й господарського права. Необхідно 
поєднувати фундаментальну наукову підготовку та глибокі практичні 
навички, безперервно поповнювати свої професійні знання, мати 
високі громадські якості.  
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СИСТЕМА ТА ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ  

В СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Законодавство України про охорону навколишнього природного се-

редовища зазначає, що його порушення тягне за собою дисциплінарну, 
адміністративну, цивільну і кримінальну відповідальність [1]. Як слідує 
з положень Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» адміністративні проступки в сфері екологічної безпеки є 
різновидом адміністративних екологічних правопорушень, оскільки у 
цьому та інших нормативно-правових актах суспільні відносини в 
зазначеній сфері виділяються як окремий вид відносин в галузі охоро-
ни навколишнього природного середовища, що мають свої особливості 
та предмет регулювання. 

Зокрема, до сфери екологічної безпеки нормативно-правовими ак-
тами держави віднесено наступні відносини: 1) стосовно дотримання 
вимог до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, 
введення в дію та експлуатації підприємств, споруд та інших об’єктів; 
2) стосовно дотримання вимог до застосування засобів захисту рослин, 
мінеральних добрив, нафти і нафтопродуктів, токсичних хімічних 
речовин та інших препаратів; 3) стосовно дотримання вимог до вироб-
ництва, зберігання, транспортування, використання, знищення, знеш-
кодження і захоронення мікроорганізмів, інших біологічно активних 
речовин; 4) з питань додержання встановлених рівнів акустичного, 
електромагнітного, іонізуючого та іншого шкідливого фізичного впли-
ву на навколишнє природне середовище і здоров’я людини; 4) щодо 
здійснення операцій у сфері поводження з відходами; 5) щодо знижен-
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ня токсичності та знешкодження шкідливих речовин, що містяться у 
відпрацьованих газах та скидах транспортних засобів; тощо [1]. 

Отже, якщо проаналізувати вищезазначені нормативні положення, 
то можна зробити висновок, що об’єкт адміністративних правопору-
шень в сфері екологічної безпеки є двокомпонентним: основним 
виступають суспільні відносини в галузі охорони навколишнього 
природного середовища, а додатковим об’єктом – здоров’я людей. 
Беручи до уваги цей висновок та проаналізувавши розділ ІІ Кодексу 
України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) вважає-
мо, що серед усієї сукупності адміністративних проступків в галузі 
охорони навколишнього природного середовища можна виділити 
наступні правопорушення, що вчиняються в сфері екологічної безпеки: 

1) Виробництво, заготівля, реалізація сільськогосподарської проду-
кції, що містить хімічні препарати понад гранично допустимі рівні 
концентрації (стаття 42-1 КУпАП); 

2) Псування і забруднення сільськогосподарських земель (стат-
тя 52 КУпАП); 

3) Порушення правил використання земель (стаття 52 КУпАП); 
4) Порушення правил охорони водних ресурсів (стаття 59 КУпАП); 
5) Порушення вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх 

морських вод від забруднення і засмічення (стаття 59-1 КУпАП); 
6) Введення в експлуатацію виробничих об’єктів без обладнання, 

що запобігає шкідливому впливу на ліси (стаття 71 КУпАП); 
7) Пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, 

нафтою і нафтопродуктами, шкідливими викидами, відходами і поки-
дьками (стаття 72 КУпАП); 

8) Порушення законодавства про захист рослин (стаття 83-1  
КУпАП)  

9) Невиконання правил і норм у процесі створення, виробництва, 
зберігання, транспортування, використання, знешкодження, ліквідації, 
захоронення мікроорганізмів, біологічно активних речовин та інших 
продуктів біотехнологій (стаття 90-1 КУпАП); 

10) Невиконання вимог екологічної безпеки у процесі впровадження 
відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, техно-
логій і систем, речовин і матеріалів (стаття 91-1 КУпАП). 

Крім того, до цього переліку слід віднести склади правопорушень, 
що торкаються відносин в сфері поводження із відходами, забруднення 
атмосферного повітря, операцій з хімічними речовинами та пестици-
дами (ст. ст. 73, 78, 79, 80, 81, 82, 82-1, 82-2, 82-4, 82-5, 82-6, 82-8, 83, 
91-3 КУпАП) [2]. 

Наступним розглянемо об’єктивну сторону адміністративних про-
ступків в сфері екологічної безпеки. Цей елемент складу представляє 
собою сукупність зовнішніх ознак до яких належать протиправне 
діяння (дія, бездіяльність), небезпечні наслідки діяння та причинний 
зв’язок між ними. Якщо для визнання діяння адміністративним про-
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ступком достатньо лише дії (бездіяльності), то такий склад є формаль-
ним, якщо необхідні наслідки та причинний зв’язок – це матеріальний 
склад правопорушення. Підкреслимо, що для матеріального складу 
необхідно обов’язкове настання небезпечних (шкідливих) наслідків, 
для формального складу такі наслідки можуть і не передбачатися, – 
вчинення лише однієї протиправної дії дозволяє говорити про наяв-
ність об’єктивної сторони адміністративного правопорушення. 

Серед формальних складів вищезазначених нами адміністративних 
правопорушень слід виділити: 1) частину 2 статті 59 КУпАП – щодо 
введення в експлуатацію підприємств, комунальних та інших об’єктів 
без споруд і пристроїв, що запобігають забрудненню і засміченню вод 
або їх шкідливому діянню; 2) статтю 79 КУпАП – щодо введення в 
експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших 
об’єктів, які не відповідають вимогам щодо охорони атмосферного 
повітря; 3) статтю 82-8 КУпАП – в частині захоронення непереробле-
них (необроблених) побутових відходів. Серед матеріальних складів 
виділимо наступні: 1) статтю 52 КУпАП – псування сільськогосподар-
ських та інших земель, забруднення їх хімічними і радіоактивними 
речовинами, нафтою та нафтопродуктами, неочищеними стічними 
водами, виробничими та іншими відходами (наслідок – забруднення 
земель); 2) статтю 59-1 КУпАП – в частині забруднення і засмічення 
територіальних і внутрішніх морських вод внаслідок скидів із суден 
(наслідок – забруднення морських вод) та ін. 

Більшість зазначених в загальній класифікації адміністративних пра-
вопорушень вчиняється у формі дії, але є й випадки бездіяльності, 
наприклад, неповідомлення адміністрації найближчого порту України 
про проведене внаслідок крайньої необхідності без належного на те 
дозволу скидання у море шкідливих речовин з судна або іншого плаву-
чого засобу (частина 3 статті 59-1 КУпАП); невиконання правил і норм 
у процесі створення нових штамів мікроорганізмів, біологічно активних 
речовин та інших продуктів біотехнологій (стаття 91 КУпАП). 

Серед суб’єктів вчинення розглядуваних адміністративних правопо-
рушень чинне законодавство України виділяє громадян, посадових 
осіб, громадян-суб’єктів підприємницької діяльності. Громадянином є 
фізична, осудна особа, що досягла віку адміністративної відповідально-
сті – 16 років. Що стосується посадових осіб, то вони несуть відпові-
дальність за вчинення правопорушень у сфері екологічної безпеки, 
якщо контроль за додержанням відповідних правил та їх виконання 
входить до їх службових обов’язків [2]. 

Правовий статус громадянина, як суб’єкта підприємницької діяль-
ності врегульовано Господарським кодексом України. Він визнається 
суб’єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької 
діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без 
статусу юридичної особи відповідно до статті 58 цього кодексу. Отже 
особа набуває зазначеного статусу за умов його державної реєстрації, 
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внесення до Єдиного державного реєстру, одержання, у разі необхід-
ності, ліцензії на здійснення господарської діяльності [3]. Слід підкре-
слити, що громадянин-суб’єкт підприємницької діяльності буде нести 
відповідальність за відповідними статтями КУпАП, якщо порушення 
відбулося у випадку здійснення ним такої діяльності. 

Суб’єктивна сторона адміністративного проступку в сфері екологіч-
ної безпеки – це сукупність ознак, які характеризують суб’єктивне 
(психічне) ставлення особи до вчиненого нею протиправного діяння та 
його негативних наслідків, а саме вина, мотив і мета правопорушення. 
Зазначені правопорушення вчиняються в двох формах вини – умислу 
або необережності, визначення яких містяться у статтях 10 та 11 Коде-
ксу України про адміністративні правопорушення [2]. Деякі із зазначе-
них проступків можуть вчинятися у формі або умислу або необережно-
сті, наприклад, пошкодження лісу стічними водами, хімічними речо-
винами, нафтою і нафтопродуктами, шкідливими викидами, відходами 
і покидьками (стаття 72 КУпАП), деякі тільки в формі умислу, як то 
засмічення лісів відходами (стаття 72 КУпАП), змішування чи захоро-
нення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна техноло-
гія, без спеціального дозволу (стаття 82-4 КУпАП). Додатковими 
ознаками суб’єктивної сторони цих правопорушень можуть бути мета 
та мотив, натомість тільки стаття 59-1 КУпАП містить мету, як 
обов’язкову ознаку вчинення правопорушення, – поховання шкідли-
вих речовин.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ  
В АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДАХ У СПРАВАХ ЩОДО 

ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 
Адміністративна відповідальність в Україні залишилася тією сфе-

рою, яка майже не зазнала змін в ході широкомасштабної реформи 
державного управління, правосуддя, боротьби з корупцією. Саме 
адміністративна відповідальність консервує залишки радянської право-
вої доктрини, що розбалансовує усю правову систему, створює загрози 
для успішності реалізації реформ. Тим не менш, нажаль саме адмініст-
ративна відповідальність і досі залишилася поза увагою законодавця. 
Окремі безсистемні зміни лише погіршують стан, вибиваючи «по 
камінцю» із уже давно аварійної будови найпоширеніших заходів 
реагування на неправомірну поведінку людини. 

Оновлення процесуальних кодексів також обійшло стороною  
Кодекс України про адміністративні правопорушення, але окремі 
зміни, внесені в КАС України мають безпосереднє відношення до 
інституту адміністративної відповідальності. Так, ст. 286 КАС України 
врегульовує особливості розгляду і вирішення справ з приводу рішень, 
дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо притягнення 
до адміністративної відповідальності. Це провадження створює меха-
нізм захисту людини від неправомірного рішення, прийнятого у поза-
судовому порядку суб’єктом владних повноважень щодо застосування 
заходів адміністративної відповідальності. При цьому, призначення 
адміністративної юстиції в тому числі і щодо цих справ, полягає у 
здійсненні тільки правового контролю, а не контролю за доцільністю 
управлінської діяльності [2, с. 265]. 

На сьогоднішній день провадження у справах про адміністративні 
правопорушення передбачають два безальтернативних способи: судо-
вий і позасудовий розгляд і вирішення справи. При цьому формується 
дві автономних системи гарантування законності прийнятого рішення 
про притягнення до адміністративної відповідальності: 1) якщо справа 
розглядалася місцевим загальним судом за правилами КУпАП – оска-
рження можливе в апеляційному порядку в цій самій системі судів; 
2) якщо справа розглядалася і вирішувалася суб’єктом владних повно-
важень – оскарження можливе в адміністративному суді першої інста-
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нції. Ці два механізми оскарження рішення про притягнення до адмі-
ністративної відповідальності мають абсолютно різну природу і вирі-
шують різні завдання. В першому випадку апеляційний суд переглядає 
судове рішення на предмет його законності і обґрунтованості, має 
змогу переглянути і оцінити усі обставини справи, які були встановле-
ні судом першої інстанції. В другому випадку, адміністративний суд 
перевіряє законність рішення суб’єкта владних повноважень і вивчає 
його на предмет прийняття: а) на підставі, у межах повноважень та у 
спосіб, що визначені Конституцією та законами України; б) з викорис-
танням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 
в) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значен-
ня для прийняття рішення (вчинення дії); г) безсторонньо (неупере-
джено); д) добросовісно; є) розсудливо; е) з дотриманням принципу 
рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискриміна-
ції;ж) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між 
будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів 
особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія);  
з) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 
і) своєчасно, тобто протягом розумного строку. Таким чином, можна 
побачити, що адміністративний суд концентрує увагу на дотримання 
вимог верховенства права, законності та процедурного супроводження. 
Сутність справи та обставини, які стали підставою для притягнення 
особи до адміністративної відповідальності не входять до предмету 
доказування у справі. Р.В. Миронюк взагалі звужує такі критерії до 
принципів адміністративної процедури, вироблені у практиці європей-
ських країн [3, с. 79].  

Характеризуючи специфіку діяльності адміністративних судів при 
розгляді і вирішенні справ про притягнення до адміністративної відпо-
відальності, слід підтримати позицію А.В. Кишинського, який відзна-
чає, що оцінці підлягають різні критерії: в ст. 17 КУпАП – обставини, 
які повинні обов’язково враховуватись суб’єктом адміністративно-
деліктної юрисдикції при винесені рішення у справі про адміністрати-
вне правопорушення; в ст. 285 умови, за дотримання яких суб’єкт 
адміністративно-деліктної юрисдикції може прийняти законне рішення 
у справі про адміністративне правопорушення. Тобто перші є формою 
розумової діяльності суб’єктів адміністративно-деліктної юрисдикції, а 
другі – способами такої діяльності [1, с. 114]. О.М. Пасенюк наголо-
шує на тому, що адміністративні суди розглядають скарги осіб щодо 
порушення їх прав притягненням до адміністративної відповідальності, 
а КУпАП регулює правовідносини, пов’язані з порушенням особою 
адміністративних норм, і визначає межі й порядок застосування адмі-
ністративного стягнення [4, с. 5]. 

Водночас, оновлене положення ст. 286 КАС України конкретизує 
повноваження адміністративного суду за наслідками розгляду і вирі-
шення справи про оскарження рішення суб’єкта владних повноважень 
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про притягнення до адміністративної відповідальності і встановлює 
можливість адміністративного суду змінити захід стягнення в межах, 
передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністра-
тивне правопорушення за умови, щоб стягнення не було посилено. Як 
уявляється, для того, щоб вирішити питання про обрання адміністра-
тивного стягнення адміністративний суд має дослідити склад адмініст-
ративного правопорушення, з’ясувати всі обставини справи про адмі-
ністративного правопорушення, які мають значення для визначення 
міри покарання. Таким чином, адміністративний суд має здійснювати 
розгляд справи про адміністративне правопорушення, що суперечить 
ідеї адміністративної юстиції.  

Таким чином, виникає питання, чи достатньо у адміністративного 
суду можливостей для з’ясування спірозмірності накладеного суб’єктом 
владних повноважень стягнення? Що саме стане критерієм для зміни 
адміністративного стягнення на користь приватної особи? Легітимно 
це питання може вирішити лише Верховний Суд України, надавши 
відповідні роз’яснення і рекомендації або через застосування механізму 
зразкової адміністративної справи. 
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ПРОПОРЦІЙНІСТЬ ЯК ЗАСАДА ЗДІЙСНЕННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА  

У СВІТЛІ ОНОВЛЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ 

 
Система принципів адміністративного процесуального права зазна-

ла суттєвих змін при оновлення процесуального законодавства, проте, 
питання про досконалість закріпленої системи основоположних засад 
адміністративного судочинства залишається відкритим. Принципи 
судочинства на концептуальному рівні відображають специфіку того чи 
іншого виду судового процесу. Унікальність призначення адміністрати-
вного судочинства та його процесуальної форми відбиває наявність 
принципу офіційного з’ясування обставин справи. Водночас, аналіз 
системи основоположних засад адміністративного судочинства та 
інших змагальних процесів – цивільного та господарського, дозволили 
виявити іще одну відмінність – відсутність в адміністративному проце-
сі принципу пропорційності. 

Принцип пропорційності можна вважати новим принципом україн-
ської судової системи, який раніше розглядався лише окремими вче-
ними-процесуалістами як системний ненормативний принцип здійс-
нення правосуддя. Водночас, після реформи процесуального законо-
давства в Україні у 2017 р. він отримав легальне визначення в Цивіль-
ному процесуальному кодексі та Господарському процесуальному 
кодексі. Виходячи із трактування змісту принципу пропорційності, 
викладеному у ст. 9 ЦПК України, він становить складну систему, що 
охоплює такі елементи, як: 1) завдання цивільного судочинства; 
2) забезпечення розумного балансу між приватними й публічними 
інтересами; 3) особливості предмета спору; 4) ціну позову; 
5) складність справи; 6) значення розгляду справи для сторін, 7) час, 
необхідний для вчинення тих чи інших дій, 8) розмір судових витрат, 
пов’язаних із відповідними процесуальними діями, тощо. 

Значення принципу пропорційності в адміністративному судочинс-
тві слід шукати у поєднання двох аспектів балансу публічних та прива-
тних інтересів. По-перше, – баланс публічного і приватного інтересу 
щодо процесуальної економії та повноти і всебічності розгляду і вирі-
шення публічно-правового спору. По-друге, – баланс публічного і 
приватного інтересу при вирішенні публічно-правового спору – як 
відображення у судовому рішенні справедливого і розумного поєднан-
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ня публічного і приватного інтересу. Тобто, можна говорити про 
поєднання у принципі пропорційності адміністративного судочинства 
матеріального та процесуального аспектів. 

В адміністративному судочинстві пропорційність справи і процесуа-
льної форми, в якій вона розглядається обмежується сферою дискреції 
адміністративного суду: цей принцип розкривається щодо справ, 
процесуальна форма розгляду яких обирається за клопотанням сторін 
або за рішенням судді адміністративного суду. Щодо справ, у яких 
загальне позовне провадження або спрощене провадження є єдино 
можливою формою розгляду і вирішення справи – принцип пропор-
ційності втрачає своє значення. Таке виключення не є свідченням 
правомірності відсутності принципу пропорційності в КАСУ, оскільки 
імперативні вимоги щодо процесуальної форми розгляду певних кате-
горій справ мають місце і у ЦПК та ГПК. 

Матеріальний вимір принципу пропорційності в адміністративно-
му судочинстві має прояв у цілеспрямованій діяльності суду на дося-
гнення балансу публічних і приватних інтересів при вирішенні спору. 
Необхідність визнання обов’язковості пошуку балансу публічного і 
приватного інтересу адміністративним судом при розгляді і вирішенні 
адміністративних справ підтверджується, по-перше, особливими 
функціями адміністративного судочинства; по-друге, характером 
адміністративно-правових справ; по-третє, завданням адміністратив-
ного судочинства. 

Незважаючи на те, що завдання адміністративного судочинства в но-
вому КАСУ зазнало суттєвих змін, тим не менш, воно все одно конкре-
тизується через призму захисту прав і свобод людини. При цьому, 
зберігається невідповідність норм КАСУ реальним завданням, які стоять 
перед адміністративною юстицією. Акцент у чинному законодавстві 
справедливо робиться на захисті прав, свобод та законних інтересів 
людини. Проте відсутність положень щодо захисту інтересів держави 
серед завдань адміністративного судочинства України необґрунтовано 
звужує дійсні функції, що виконуються адміністративними судами. 

Суб’єкти владних повноважень в адміністративному судочинстві реа-
лізують не стільки свої власні інтереси, скільки інтереси держави або 
публічні інтереси, тому, при розгляді і вирішення спору за участю 
суб’єкта владних повноважень та приватної особи, суддя шукає виправ-
даний баланс між публічним і приватним інтересом, що можна вважати 
матеріальним виміром принципу пропорційності в діяльності адміністра-
тивних судів. У випадках, коли суб’єкт владних повноважень виступає у 
ролі позивача, він діє саме на реалізацію публічного інтересу. 

Важливим проявом матеріального аспекту пропорційності в адміні-
стративному судочинстві можна вважати діяльність адміністративного 
суду щодо перевірки законності рішення суб’єкта владних повнова-
жень на предмет дотримання дотриманням необхідного балансу між 
будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів 
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особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія). Таку 
оцінку адміністративний суд здійснює повсякчасно, незалежно від 
характеру справи. 

Таким чином, в адміністративному процесі прослідковуються орга-
нічні зв’язки з цивільним та господарським процесами, які становлять 
відносно усталену єдність класичних змагальних процесів, тому відсут-
ність в адміністративному судочинстві цього принципу видається 
необґрунтованою та негативно впливає на системність основополож-
них засад здійснення адміністративного судочинства. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В 

ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 

 
Звертаючись до питань державного управління та місцевого самов-

рядування в публічному адмініструванні на місцевому рівні, необхідно 
подивитися, яке ж місце відводиться місцевому самоврядуванню в 
демократичному суспільстві, якими є його взаємовідносини з держа-
вою і державним управлінням. Для цього звернемося до основних 
теорій місцевого самоврядування, які аналізують правове ставлення 
громади до держави: чи має громада окрему, відмінну від держави 
владу, чи є вона незалежною від держави публічно-правовою корпора-
цією або міцно включена в державний організм і виконує тільки 
функції органу держави [1, с. 17]. 

Теорія вільної громади була розроблена німецькими вченими на 
початку ХІХ століття. Представниками її були Г. Аренс, Н. Гербер, 
О. Лабанд, Г. Мауренбрехер, Е. Мейєр, О. Ресслер, А. Токвіль, 
Б. Чичерін та ін. Метою цієї теорії було обґрунтування необхідності 
обмеження втручання держави в справи громад з метою усунення 
негативних сторін чиновницького управління. 

Громада історично є попередницею держави. Остання з’являється в 
результаті об’єднання громад з економічних та політичних мотивів. 
В переддержавний період громада є незалежною, самостійною одини-
цею у вирішенні всіх завдань. Вона вільна від зовнішнього впливу. 
Прибічники теорії вільної громади стояли на позиції незалежності 
громади від держави. 
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Основою теорії вільної громади були ідеї природного права. Вона 
знайшла відображення в Бельгійській Конституції 1831 року, яка 
містила статтю про громадське управління та визнавала поряд із зако-
нодавчою, виконавчою та судовою владами, владу муніципальну. 
Однак на практиці такий підхід не мав успіху. Виділення четвертої, 
муніципальної влади у самостійну могло мати серйозні негативні 
наслідки. Такий «розподіл влад» небезпечний для цілісності та єдності 
суспільства та держави. Громадське самоврядування за наявності 
держави має лише відносну самостійність. Громада виступає при цьому 
лише як складова частина суспільства та держави. 

Сутність громадсько-господарської теорії самоврядування, заснов-
никами якої були Р. Моль, А. Васильчиков, В. Лешков та інші, поля-
гає у тому, що самоврядування є керуванням справами місцевого 
господарства. Її прибічники стверджували, що власні справи громади – 
це справи громадського господарства, і що таким чином самовряду-
вання є управління справами місцевого господарства. У ці місцеві 
справи держава не втручається, а обіймається лише політичними 
питаннями. Але реальна діяльність органів місцевого самоврядування 
не обмежувалася громадськими і господарськими справами. Майже 
скрізь органам місцевого самоврядування, окрім справ суто господар-
ського характеру, надавалося завідування місцевою поліцією, нагляд за 
бідними, керівництво протипожежними та санітарними заходами та 
інші справи, які носили не приватноправовий, не господарський 
характер. Здійснення цих функцій характеризувало органи самовряду-
вання як органи публічної влади. 

Громадсько-господарська теорія самоврядування, як і теорія вільної 
громади, базувалася на протиставленні держави суспільству. Найслаб-
кішим місцем в цій теорії було те, що досі нікому не вдалося виділити 
питання місцевого господарського значення в чистому вигляді. 

Не можна погодитися з точкою зору окремих авторів 
(В. В. Хлуткова), що органи місцевого самоврядування є не полі-
тичними, а зорієнтованими на господарську діяльність органами 
влади, завдання яких полягає у створенні на території відповідних 
міст та населених пунктів такого муніципального господарства, яке 
було б спроможне вирішувати поточні проблеми життєдіяльності 
населення і дати змогу центрові зосередитися на стратегічній лінії 
політичного та економічного розвитку держави [2, с. 50]. Адже 
відповідними фінансовими та матеріальними ресурсами органи 
місцевого самоврядування наділяються саме задля ефективного 
здійснення управлінських функцій. 

Державна теорія самоврядування була розроблена німецькими вче-
ними Лоренцом Штейном та Рудольфом Гнейстом. Сутність її полягає 
в тому, що органи місцевого самоврядування є, по суті, органами 
державного управління, що їх компетенція є не якою-небудь особли-
вою, природною, а цілком і повністю утворюється та регулюється 
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державою. Самоврядування є державне управління – ось висновок 
школи німецьких юристів. Прибічники державної теорії самоврядуван-
ня доводили, що предмети відання, які входять до компетенції місце-
вого самоврядування, входять до складу завдань державного управлін-
ня. І оскільки одні й ті ж завдання виконують держава та органи 
місцевого самоврядування, не можна говорити про недержавний 
характер місцевого самоврядування. 

У рамках державної теорії самоврядування сформувалося два осно-
вних напрями – політичний (Р. Гнейст) та юридичний (Л. Штейн). 
Прихильники першого бачили підстави самостійності органів самовря-
дування в особливостях порядку їх формування, заміщення окремих 
місцевих посад. Особливості правового статусу службовців органів 
самоврядування, на їхню думку, полягають або в тому, що ці особи 
працюють безплатно, або в тому, що ці особи отримують свої посади 
шляхом виборів, а не за призначенням. 

Послідовники Л. Штейна вбачали підстави самостійності в тому, 
що органи самоврядування не є безпосередньо органами держави, а є 
органами місцевої спільноти, на яку держава покладає вирішення 
певних завдань державного управління. Самостійність місцевих спіль-
нот проявляється в тому, що вони мають певну правоздатність в пи-
таннях власності та зобов’язань. Але суб’єктами самоврядування ці 
спільноти є лише настільки, наскільки держава покладає на них здійс-
нення своїх функцій, функцій державного управління. 

Теорія дуалізму муніципального управління базується на тому, що 
органи місцевого самоврядування, здійснюючи відповідні управлінські 
функції, виходять за межі місцевих інтересів і повинні діяти як інстру-
мент державної адміністрації [3, с. 67-68]. Вони є незалежними від 
держави лише в суто господарських справах, а у сфері політичній, 
владній розглядаються як органи держави, що виконують її функції і 
повноваження. 

Обґрунтованою є позиція авторів (В. А. Ясюнас), які підкреслюють, 
що проведення чіткої межі між місцевим самоврядуванням та держав-
ним управлінням неможливе [4, с. 14]. Щодо питання про взає-
мозв’язок місцевого самоврядування з державою та державним управ-
лінням, відповідь на нього певним чином міститься в ст. 3 Європейсь-
кої хартії місцевого самоврядування: «Під місцевим самоврядуванням 
розуміється право та реальна здатність органів місцевого самовряду-
вання регламентувати значну частину публічних справ та управляти 
нею, діючи в рамках закону, під свою відповідальність та в інтересах 
місцевого населення» [5, с. 86]. Таким чином, органи місцевого самов-
рядування покликані здійснювати значну частину публічно-
адміністративних функцій, а місцеве самоврядування з точки зору 
адміністративного права має розглядатися як продовження державного 
управління. 
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Як зазначає російський вчений Н. В. Постовий, державна теорія 
самоврядування виявилася найближчою до реального життя. За наяв-
ності держави в суспільстві, місцеве самоврядування стає залежним від 
держави. Цей висновок підтверджено життям. Приймає держава реаль-
ний закон про місцеве самоврядування, воно є, не приймає – самов-
рядування бути не може. Особливо це властиво для сучасного періоду 
в нових незалежних державах, коли люди звикли до організуючої ролі 
держави, до команди «згори» [6, с. 19]. 

Важливі моменти, пов’язані з розглядом взаємозв’язку місцевого 
самоврядування та державної влади відзначив Г. В. Атаманчук: 

 місцеве самоврядування (у будь-яких його формах) є явищем 
демократії, формою народовладдя і його необхідно розвивати в системі 
демократії та з позицій забезпечення належності влади народові; 

 місцеве самоврядування уособлює собою поєднання держави та 
суспільства; в ньому мають місце сполучення громадських форм  
(в організації) та владних повноважень (в юридичній силі управлінсь-
ких рішень); 

 місцеве самоврядування відноситься до управлінських явищ, по-
кликаних цілеспрямовувати, організовувати та регулювати громадську 
життєдіяльність; 

 місцеве самоврядування є засобом реалізації ініціативи та прак-
тичного здійснення самодіяльності, втілення творчої енергії та відпові-
дальності населення за місцем проживання; це – одна з форм реаліза-
ції прав та свобод людини і громадянина [7, с. 133]. 

Відзначаючи ці моменти, Г. В. Атаманчук робить висновок, що в ор-
ганізаційній структурі державного управління місцеве самоврядування 
виступає у вигляді особливої підсистеми зі своїми об’єктами управління, 
компетенцією, процедурами і формами організації, матеріально-
фінансовим забезпеченням, технологією діяльності персоналу та іншими 
елементами. На нашу думку, в адміністративно-правовому сенсі місцеве 
самоврядування – підсистема публічного адміністрування, яка «знизу» 
пов’язана з населенням – носієм та джерелом влади, у тому числі і по 
відношенню до вищестоящих рівнів, а «згори» – з органами державної 
влади. Завдяки цьому зберігається системність суспільства, системність 
публічної влади та системність публічного адміністрування. 
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ДО ПОНЯТТЯ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІНИ ПОНЯТТЯ 
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПОЛІТИЧНА СФЕРА  

ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ»  

 
Адміністративне право України традиційно оперує поняттями сфер 

та галузей публічного адміністрування. Так, усталеними для теорії 
адміністративного права є такі сфери публічного адміністрування як 
адміністративно-політична, економічна та соціально-культурна. 

Історично склались галузі публічної діяльності, які забезпечують 
незалежність та суверенність Української держави: 1) забезпечення 
національної безпеки України, збройний захист та застосування сили 
для забезпечення цілісності держави, захисту від зовнішнього нападу – 
галузі національної безпеки та оборони; 2) функціонування України як 
суб’єкта міжнародних відносин та сприйняття її іншими державами 
інструментами дипломатії – забезпечує публічна діяльність у галузі 
закордонних справ; 3) організація правопорядку, забезпечення гро-
мадського порядку, безпеки, особистої безпеки громадян, майна тощо 
всередині держави – галузь внутрішніх справ; 4) забезпечення правової 
стабільності, видання та легітимації правових актів, визнання держа-
вою юридичних фактів, а в цілому – забезпечення правової 
визначеності, відбувається у галузі юстиції; 5) функціонування 
механізмів держави та публічної влади є можливим виключно через 
інститут публічної служби. 

Публічна діяльність у вказаних галузях характеризується 
підвищеною стабільністю, захистом та низкою інших спільних рис. 
Тобто, існує специфічний вид публічної діяльності, необхідність 
здійснення якої випливає із самого існування держави та забезпечення 
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її існування (міжнародне визнання, оборона). Однак, само по собі 
існування держави (статика) втрачає будь-який сенс без здатності 
держави здійснювати ефективне регулювання суспільних відносин у 
суспільстві (динаміка), що забезпечується, у першу чергу, правовим 
регулюванням, організації правопорядку, застосуванням примусу, 
функціонуванням інститутів взаємодії людини і держави тощо. 

Подальше осмислення даної тези дозволяє стверджувати, що на су-
часному етапі розвитку держави та суспільства така діяльність виходить 
за межі суто державної. Якщо дипломатичні зносини та оборона 
країни були та залишаються загальнодержавною справою, то, наприк-
лад, до діяльності у галузі юстиції широко залучаються органи 
місцевого самоврядування для підвищення її ефективності та якості.  

Донедавна відповідну сферу називали адміністративно-політичною. 
Однак, розповсюдження політичності на публічне адміністрування у 
цілому, залучення органів місцевого самоврядування до здійснення 
публічного адміністрування у даній сфері, включення до відповідної 
сфери публічної служби тощо вимагає нового підходу до її визначення. 

Назва «адміністративно-політична», яка раніше використовувалась, 
на сьогоднішній день, на наш погляд, не відповідає сутності сфери. 
В найбільш загальному вигляді, термін адміністративний означає 
управлінський, організаторський, тобто той, що упорядковує, організує 
та управляє або керує. Термін «політика» означає діяльність з 
управління та керівництва суспільством на основі публічної влади, 
тобто «політичний» має означати якесь явище, що є дуже наближеним 
до управління суспільством на основі володіння публічної владою. 
Дійсно, на певному етапі розвитку нашої держави можливим та 
доцільним було виокремлення адміністративно-політичної сфери як 
сфери управління, керування «державницькими», «державно-політич- 
ними» справами. Таким чином, є два терміни, що використовуються 
для дефініції явищ, безпосередньо пов’язаних з організуючим, керую-
чим впливом на суспільство на основі публічної влади. Можна стверд-
жувати, що обидва терміни відповідають сутності специфічної 
організуючої діяльності, що здійснюється в межах всіх галузей 
публічного адміністрування, незалежно від сфери. 

З одного боку, адміністративно-політична сфера втратила такий ат-
рибут як «виключна політичність», оскільки так чи інакше політична 
складова з’явилась наскрізно у публічному адмініструванні усіма сфе- 
рами. Не має визначального значення й «адміністративність» сфери, 
оскільки державна управлінська діяльність не зводиться суто до 
адміністративної діяльності. Змінюється й зміст сфери, що донедавна 
визначалась як адміністративно-політична. З іншого боку, такі зміни, 
які б системні вони не були, жодним чином не впливають на те, що є 
та завжди буде специфічний вид публічної діяльності, суспільних 
відносин, спрямованих на забезпечення існування держави як такої. 
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Однак, еволюція державного управління у публічне 
адміністрування, до якого включається, у тому числі, вироблення та 
реалізація політики, здійснення управлінського впливу, неодмінно 
обумовлює зміни й об’єкта адміністрування. Вироблення та реалізація 
політики під час здійснення публічного адміністрування як такого 
виключає необхідність та можливість визначення як політичної жодної 
окремої із сфер. Аналогічно, не є сприйнятою й «адміністративна» 
сфера, оскільки із наповненням новим змістом самого публічного 
адміністрування, визначення «адміністративна сфера» втрачає 
змістовне навантаження. 

Водночас, об’єктивно відповідна сфера, а точніше, публічна 
діяльність – публічне адміністрування здійснюється. Загальною метою 
публічного адміністрування сфери є підтримання та забезпечення 
існування та функціонування Української держави. Важливо відмітити, 
що ця сфера не є однорідною, так само, як і економічна та соціально-
культурна сфери. Так, наприклад, галузі національної безпеки і оборо-
ни, закордонних та внутрішніх справ безпосередньо спрямовані на 
захист держави, забезпечення її безпеки на різних рівнях, в той час як 
галузі юстиції та публічної служби опосередковано забезпечують  
досягнення цієї мети, створюючи належну правову базу для здійснення 
публічного адміністрування, а також здійснюючи публічне адмі- 
ністрування високопрофесійним корпусом публічних службовців. 
З огляду на це, а також на ті завдання, які покликано здійснювати всі 
галузі цієї сфери, вважаємо, що цю сферу можливо визначити як 
національно-безпекову сферу публічного адміністрування.  

 
 
 

МИХАЙЛОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного і фінансового 
права, старший партнер Юридичної групи «Віталій Серафімов і Партнери» 

 

ПРОЦЕСУАЛЬНА ДИВЕРСІЯ1 VS ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ 
ЗА УЧАСТЮ СУДДІ 

 
Від публікації проекту Закону України «Про внесення змін до Гос-

подарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуаль-
ного кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України 

                                                           
1 Смітюх А.В. Щодо розмежування понять «процесуальна диверсія» та «зловживання процесуальними 
правами» у господарському процесі [Електронний ресурс] / Електронний репозитарій Національного 
університету ім. І.І. Мечникова // Офіційний веб-сайт. – Режим доступу: 
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5232 
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та інших законодавчих актів» на офіційному веб-сайті Ради з питань 
судової реформи, визначення Президентом України законопроекту як 
невідкладного для позачергового розгляду Верховною Радою України, 
включення до порядку денного й прийняття Верховною Радою Украї-
ни, підписання Президентом України до теперішнього часу інтерес з 
боку активної юридичної спільноти до новели вітчизняного процесуа-
льного законодавства – врегулювання спору за участю судді, масшта-
бується у зростаючій геометричній прогресії; публікації – від переказу 
змісту відповідних глав зазначених вище кодексів через перестороги до 
дієвих рекомендацій авторитетним професійним товариством масшта-
буються також, але у зростаючій арифметичній прогресії. 

Указом Президента України «Про Стратегію реформування судо-
устрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-
2020 роки» від 20.05.2015 № 276/2015 у частині присвяченій аналізу 
нинішнього стану правосуддя зазначено, що «на сьогодні система 
правосуддя не виконує поставлені перед нею завдання на належному 
рівні. Основними чинниками такої ситуації є: низький рівень правової 
культури та правової свідомості суспільства; розповсюдженість коруп-
ційних явищ у сфері правосуддя; недосконалість кадрового планування 
в системі судової влади; … абсолютизація принципу про поширення 
юрисдикції судів на всі правовідносини; недосконалість процесуальних 
інструментів для захисту прав та інтересів осіб, у тому числі нерозви-
нена система альтернативних методів вирішення спорів; недоскона-
лість методик визначення оптимального кількісного складу суддів та 
чисельності працівників апаратів судів відповідно до навантаження; 
непропорційне робоче навантаження на суддів і працівників апарату 
судів та відсутність механізмів оперативного вирівнювання наванта-
ження на суддів, що знижує якість правосуддя». 

Врегулювання спору за участю судді проводиться за згодою сторін 
до початку розгляду справи по суті, – частина перша статті 186 
ГПК України, частина перша статті 201 ЦПК України, частина перша 
статті 184 КАС України. 

У випадку недосягнення сторонами мирного врегулювання спору за 
наслідками проведення врегулювання спору повторне проведення 
врегулювання спору за участю судді не допускається, – частина друга 
статті 187 ГПК України, частина друга статті 202 ЦПК України части-
на третя статті 185 КАС України. 

У разі припинення врегулювання спору за участю судді з підстав, 
визначених пунктами 1-3 частини першої цієї статті [1) у разі подання 
стороною заяви про припинення врегулювання спору за участю судді; 
2) у разі закінчення строку врегулювання спору за участю судді; 3) за 
ініціативою судді у разі затягування процедури врегулювання спору 
будь-якою зі сторін], справа передається на розгляд іншому судді, 
визначеному в порядку, встановленому статтею цього Кодексу, – 
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частина четверта статті 189 ГПК України, частина четверта статті 204 
ЦПК України, частина четверта статті 188 КАС України. 

Якщо після задоволення відводів (самовідводів) неможливо утвори-
ти новий склад суду, за розпорядженням голови суду справа передаєть-
ся до іншого суду в порядку, встановленому статтею цього Кодексу, – 
частина третя статті 40 ГПК України, частина третя статті 41 
ЦПК України, частина третя статті 41 КАС України.  

Суд передає адміністративну справу на розгляд іншому адміністра-
тивному суду, що найбільш територіально наближений до цього суду, у 
випадку, визначеному пунктами 4 і 6 [4) після задоволення відводів 
(самовідводів) чи в інших випадках неможливо утворити новий склад 
суду для розгляду справи; 6) однією із сторін у справі є суд, в якому 
розглядається справа, або суддя цього суду;] частини першої цієї 
статті, – частина друга статті 29 КАС України. 

В умовах триваючої судової реформ, одним з етапів якої є оптимі-
зація судів; процес нерозривно пов’язаний з визначенням кількості 
суддів у кожному суді, що безпосередньо впливає на доступність 
правосуддя в Україні. Станом на 1 січня 2018 року затверджена штатна 
чисельність суддів апеляційних і місцевих судів становила 7235 посад, 
фактична кількість суддів склала 5515 (без урахування чисельності 
суддів у судах, розташованих у зоні проведення АТО та тимчасово 
окупованій території АР Крим та м. Севастополя). Кількість вакантних 
посад суддів складає 1720 або 24% від штатної чисельності. Станом на 
1 січня 2017 року штатна чисельність суддів становила 7967 посад, 
фактична кількість суддів становить 5990. Кількість вакантних посад 

складала 1977 або 25% від штатної чисельності (Виступ Голови ДСА 
України З.В. Холоднюка на XV з’їзді суддів України від 07.03.2018 
[Електронний ресурс] / Державна судова адміністрація України // 
Офіційний веб-сайт. – Режим доступу: https://dsa.court.gov.ua/dsa/pres-
centr/news/444706/). 

Відповідно до пунктів 7, 9 частини другої статті 129 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» до повноважень з’їзду суддів України 
віднесено звернення з пропозиціями щодо вирішення питань діяльнос-
ті судів до органів державної влади та їх посадових осіб; розгляд інших 
питань суддівського самоврядування відповідно до закону. 

Рішенням Ради суддів України від 04.02.2016 № 6 вирішено сприя-
ти проекту USAID «Справедливе правосуддя» у проведені опитування 
серед суддів. 

Рішенням Ради суддів України від 09.06.2016 № 46 схвалено резуль-
тати зазначеного вище дослідження – Звіт «Основні методологічні 
підходи та результати дослідження щодо визначення коефіцієнтів 
навантаження на суддів та складності справ спеціалізованих судів та 
судів апеляційної інстанції»; затверджено Рекомендовані показники 
середніх витрат часу на розгляд справ та коефіцієнтів складності справ 
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за категоріями; рекомендовано ДСА України при ухваленні управлін-
ських рішень застосувати ці показники. 

Пунктом 1.5 Порядку підготовки, розгляду та погодження матеріа-
лів щодо визначення кількості суддів у судах загальної юрисдикції, 
затвердженого рішенням Ради суддів України від 16.09.2016 № 59, 
передбачено, що при підготовці матеріалів щодо визначення кількості 
суддів у судах загальної юрисдикції ДСА України враховує розрахунки 
судового навантаження та обсяги видатків для утримання судів загаль-
ної юрисдикції, передбачені в Державному бюджеті України на відпо-
відний рік. 

Пунктами 2.1. та 2.2. цього Порядку визначені також положення, 
відповідно до яких питання зменшення кількості суддів залежить від 
змін середньомісячного судового навантаження (з урахуванням коефі-
цієнтів складності) на одного суддю, а також при визначенні граничної 
чисельності суддів враховується таке навантаження, виходячи із серед-
ньомісячної кількості справ і матеріалів, які надійшли для розгляду в 
порядку процесуального законодавства, із застосуванням рекомендова-
них показників середніх витрат часу на розгляд справ і коефіцієнтів 
складності справ за категоріями, затверджених рішенням Ради суддів 
України від 09.06.2016 № 46. 

Частиною шостою статті 19 Закону України «Про судоустрій і ста-
тус суддів» визначено, що кількість суддів у суді визначає Державна 
судова адміністрація України за погодженням з Вищою радою правосу-
ддя з урахуванням судового навантаження та в межах видатків, визна-
чених у Державному бюджеті України на утримання судів та оплату 
праці суддів. 

Разом із тим, – судді Переяслав-Хмельницького міськрайонного 
суду Київської області звернули, – зміна кількості суддів у суді у разі 
різкого збільшення середньомісячного судового навантаження, навіть у 
разі оперативного проведення всіх необхідних процедур, не забезпе-
чить призначення суддів на ці посади у короткий час, зважаючи на 
тривалі процедури конкурсного відбору суддів. 

На даний час у всіх судах України спостерігається ситуація непов-
ного комплектування визначеної штатної чисельності суддів, а також 
не відновлення повноважень суддів, призначених вперше строком на 
п’ять років, що негативно впливає на навантаження повноважних 
суддів. 

Рівень навантаження на суддів є одним із критеріїв оцінки роботи 
суду відповідно до методичного посібника «Застосування Системи 
оцінювання роботи суду», затвердженого рішенням Ради суддів Украї-
ни від 08.04.2016 № 26. 

Рівень навантаження судді є одним з основних факторів, які впли-
вають на роботу судді. Фізичні можливості судді щодо розгляду справ 
протягом певного проміжку часу є об’єктивними критеріями, які 
мають відображення у модельному навантаженні на суддю. Переви-
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щення розумного рівня навантаження на суддю створює передумови 
негативних наслідків для самого судді, у тому числі у формі виникнен-
ня підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності через 
порушення законодавчо визначених строків, а також негативного 
впливу на стан здоров’я внаслідок фізичного та морального виснажен-
ня. Через надмірне навантаження на суддю й учасники судових проце-
сів відчувають його негативні наслідки у виді тривалого розгляду 
справ, невчасного виготовлення рішень тощо (Звернення зборів суддів 
Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області до 
суддів від 26.01.2018 [Електронний ресурс] / Судова влада України // 
Офіційний веб-сайт. – Режим доступу: https://court.gov.ua/press/ 
news/421684/). 

Не переказуючи загальновідомі широкій професійній аудиторії ди-
ференційовані через призму завдань та основних засад адміністратив-
ного судочинства «сильні» та «слабкі» сторони врегулювання спору за 
участю судді, останнє суд не може визнати зловживанням процесуаль-
ними правами (частини друга, четверта статті 43 ГПК України, части-
ни друга, четверта статті 44 ЦПК України, частини друга, четверта 
статті 45 КАС України), відтак користування однієї із сторін [за будь-
якої,-их мети та/або обставин] процесуальним правом на врегулюван-
ня спору за участю судді добросовісне (частина перша статті 43 
ГПК України, частина перша статті 44 ЦПК України, частина перша 
статті 45 КАС України). 

Окреслене вище обумовлює наступні висновки: 
1. В умовах збільшення навантаження на суддів через добросовісне 

користування правом сторони на врегулювання спору за участю судді 
із одночасним зменшенням, в ході триваючої судової реформи, кілько-
сті останніх у кожному судді; завдання та основні засади адміністрати-
вного судочинства, популяризація врегулювання спору за участю судді 
серед сторін судового процесу, перспектива досягнення мети окресле-
ного інституту та обумовлюючих її розв’язання відповідних завдань 
набувають ознаки протилежно направлених векторів. 

2. Відсутність підстав для відводу судді, та/або наявність висновку 
суду про необґрунтованість заявленого відводу, та/або прагнення 
сторони змінити юрисдикцію (підсудність) суду, та/або відсутність 
мети в однієї із сторін врегулювати спір за участю судді у разі форма-
льної згоди процесуального опонента на врегулювання спору за участю 
судді може бути останнє використано [не кваліфікується як зловжи-
вання процесуальними правами] для вчинення процесуальної диверсії: 
заміни судді, зміни складу суддів, зміни юрисдикції (підсудності) суду. 
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Національний університет «Одеська юридична академія»,  
доцент кафедри адміністративного та фінансового права, 

кандидат юридичних наук, доцент 

 

ІНКОРПОРАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ НОРМ 
АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

 
У сфері охорони здоров’я є доволі багато не тільки правових, але й 

інших норм. Г.М. Глущенко уважає, що для сфери охорони здоров’я є 
характерною наявність значної кількості та значного впливу моральних 
норм (клятва лікаря, інші аспекти медичної етики та деонтології) та 
корпоративних норм (найчастіше систематизованих в етичні кодекси, 
що розробляються саморегулівними організаціями лікарів) [1, с. 19-21]. 
Варто відмітити також і значну питому вагу технічних та техніко-
юридичних норм. Значущість цих норм важко переоцінити, але вони 
не можуть розглядатись у якості суто соціальних норм за своєю приро-
дою. Традиційно норми, що діють у суспільстві, поділяють на технічні 
та соціальні (різновидом яких є правові норми). У контексті здійснен-
ня адміністративно-правової регламентації сфери охорони здоров’я 
йдеться про різноманітні стандарти та протоколи лікування.  

Звертаючись до проблематики технічних норм у праві варто під-
креслити, як їх характеризують фахівці з теорії права. В.І. Гойман 
розрізняє технічні норми у вузькому та у широкому розумінні. 
Вчений зауважує, що «до технічних норм у широкому розумінні 
відносять норми біологічні, санітарно-гігієнічні, санітарно-епідеміо- 
логічні, технологічні, науково-технічні, екологічні та ін. В силу 
своєї значущості частина цих норм знаходить закріплення в законо-
давстві, отримавши назву техніко-юридичних. Це технічні умови, 
різні державні стандарти, правила (техніки безпеки, експлуатації 
водного, залізничного транспорту та ін.), індекси забруднення 
навколишнього середовища і т.д. За порушення цих правил встано-
влено юридичну відповідальність: майнова, адміністративно-правова 
та кримінально-правова» [2]. 

Аналогічну думку щодо техніко-юридичних норм висловлює 
О.Е. Лейст. Він зазначає, що «у нормативно-правових актах нерідко 
або міститься відсилання до технічних норм, дотримання яких визна-
ється юридично обов’язковим, або викладається їх зміст. Дотримання 
технічної норми в тому вигляді, як вона викладена в нормативному 
акті, юридично обов’язково для тих осіб, яким цей нормативний акт 
адресований … Винне порушення цих норм розцінюється як правопо-
рушення» [3, с. 117]. 
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З.С. Гладун у своїх працях піднімав важливу проблему, пов’язану з 
природою протоколів лікування. У контексті аналізу державної реєстра-
ції актів Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ), він відзначив: 
«на практиці зустрічаються і накази МОЗ, які не зареєстровані в Мініс-
терстві юстиції України. Мова йде про так звані протоколи лікування 
певних захворювань, які затверджуються відповідними наказами МОЗ… 
Ось саме ці накази, які затверджують відповідні протоколи лікування 
тих чи інших захворювань, хоча і мають, по-суті, чисто організаційний і 
технологічний зміст і характер, не реєструються в Міністерстві юстиції 
України. Саме через це їх юридична природа є спірною, забезпечити 
загальнообов’язковість їх застосування практично неможливо, а значить 
і нереально встановити відповідальність за їх невиконання» [4, с. 142]. 
Автор уважає, що протоколам лікування притаманний «чисто організа-
ційний і технологічний» зміст і характер, цілком вірно не відносячи їх до 
числа суто правових норм. У зв’язку з цим викликає подив намагання 
запропонувати як необхідність державної реєстрації наказів Міністерства 
охорони здоров’я України, якими впроваджуються протоколи лікування, 
так і встановлення юридичної відповідальності за відхилення лікарів від 
їхнього точного застосування.  

Звернення до тексту Положення про державну реєстрацію нормати-
вно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 
1992 р., свідчить про те, що накази Міністерства охорони здоров’я 
України, якими впроваджуються протоколи лікування, не підлягають 
державної реєстрації. Підпункт е) пункту 5 цього документу встанов-
лює, що «на державну реєстрацію не подаються акти рекомендаційно-
го, роз’яснювального та інформаційного характеру (методичні рекоме-
ндації, роз’яснення, у тому числі податкові, тощо), нормативно-
технічні документи (національні та регіональні стандарти, технічні 
умови, будівельні норми і правила, тарифно-кваліфікаційні довідники, 
кодекси усталеної практики, форми звітності, у тому числі щодо 
державних статистичних спостережень, адміністративних даних та 
інші)» [5]. Протоколи лікування, по-перше, є технічними за своєю 
сутністю (навіть не нормативно-технічними), а по-друге, – мають 
рекомендаційний характер.  

Наявність у протоколів лікування як рекомендаційного характе-
ру, так і технічного змісту, обумовлено їхнім призначенням, яке 
ґрунтовно охарактеризував З.С. Гладун. Він справедливо починає з 
того, що «лікування захворювань є вкрай складним і творчим про-
цесом, який до того ж має яскраво виражений індивідуальний 
характер» [4, с. 142]. Але важко погодитись з тим, що «медична 
наука і практика напрацювала певні методики лікування тих чи 
інших захворювань. Нині застосування цих методик лікування 
регулюється відповідними медичними протоколами за певними 
спеціальностями, які, по-суті, є медичними стандартами лікувальної 
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діяльності… Мета розробки та затвердження цих протоколів – 
уніфікувати, стандартизувати процес лікування, адже цілком очеви-
дно, що певні захворювання лікуються за певною схемою і певними 
ліками, хоча й з поправкою на індивідуальні особливості організму 
окремого пацієнта» [4, с. 142]. Викликає зауваження лише наполя-
гання уніфікувати та стандартизувати процес лікування, висловлене 
фахівцем з юридичних наук. Навряд чи юристи та / або фахівці, що 
працюють у Міністерстві охорони здоров’я України, повинні 
«нав’язувати» лікарю процес лікування конкретної людини. Адже 
саме лікар бачить перед собою цю конкретну людину, результати її 
аналізів, проводить обстеження, вислуховує скарги та побажання 
тощо. «Уніфікація правил є позитивним чинником розвитку» – це 
позиція юриста, фахівця з адміністративного права, у той час як 
фахівець у сфері медицини наполягатиме на диверсифікації правил. 
Так як протоколи лікування не мають правової сутності, не є нор-
мами права, навряд чи варто прагнути уніфікації у цій сфері.  
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і, навіть, цінностей навколо, а також в сфері публічного управлін-
ня – докорінно змінюють і саме суспільство. А відтак – і підходи до 
ефективного управління ним. Міжнародні організації, представники 
світових урядів, науковці, соціологи, експерти та бізнес-лідери 
Європейських країн останнім часом все частіше організовують 
спільні саміти та збори, аби спробувати разом, через діалог та 
дискусію, знайти «універсальний рецепт» публічного управління та 
ефективного функціонування державної служби. А все задля того, 
аби кожна людина відчула себе більш захищеною та змогла сама 
обирати своє майбутнє, користуватися своїми правами, що надані їй 
Конституцією та законодавством. «Less government – more 
governance», тобто «менше уряду – більше врядування» – цей лозунг 
визначає одну з ключових тем, яку сьогодні обговорює Світовий 
уряд. При цьому, звертаючи увагу на євроінтеграційний курс нашої 
країни, зазначене питання є актуальним і для України. 

Governess тут розуміється як набір інституцій, які реалізують певні 
державні функції: міністерства, відомства, органи місцевого самовря-
дування. Натомість governance включає у себе усіх стейкхолдерів, 
усіх, хто отримує ті чи інші послуги, на кого розповсюджується та чи 
інша політика [5, с. 17]. І у такому сенсі цей термін включає далеко 
не тільки уряд як орган управління чи державну службу як інститут, а 
й інститути громадянського суспільства, бізнес, які мають бути більш 
активно залучені до формування політики, її реалізації, участі у 
підготовці рішень тощо. Але, з іншого боку, і до відповідальності за 
впровадження таких рішень. При цьому, громадянське суспільство 
має змінити стиль поведінки та свою роль в управлінському проце-
сі – перейти від суто критичного ставлення, від позиції моніторингу 
та контролю, до спільної відповідальності у разі, якщо воно залуча-
ється до формування тієї чи іншої політики [3, с. 98]. Разом із тим, 
беззаперечним залишається факт того, що центральне місце в забез-
печенні та реалізації врядування залишається за державою особі 
державних службовців. 
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Парадигму врядування, яка була рекомендована у 80-х р.р. 
XX ст. такими міжнародними інституціями як Світовий банк, Міжна-
родний валютний фонд, OECP та ін., як інструмент забезпечення 
досягнення країнами цілей розвитку та умов глобалізації, швидких 
змін контексту кризових проявів природного, техногенного чи полі-
тичного характеру, подальшого зменшення ресурсної бази та збіль-
шення потреб населення у високоякісних послугах, забезпечення 
верховенства права, прав людини та плюралістичної демократії, що 
стали невід’ємними характеристиками XXI ст. У свою чергу принципи 
врядування, як основоположні ідеї самого процесу були сформульовані 
Радою Європи ще у 2007 році, що прийшли на зміну вживаним пара-
дигмам і принципам публічного управління та публічного менеджмен-
ту. Цінність таких принципів врядування у тому, що вони спираються 
на десятки сучасних теорій організаційного розвитку, адміністрування 
й прийняття рішень у царині економіки, політології, соціології, 
а також на досвід політичних та громадських рухів, відповідних чис-
ленних адміністративних реформ, які забезпечили досягнення очікува-
них позитивних результатів в управлінні розвитком багатьох демокра-
тичних європейських країн. У 2014 році Комітет міністрів Ради Європи 
на своєму засіданні прийняв рішення щодо необхідності вжиття захо-
дів та розгляду шляхів сприяння впровадженню принципів демократи-
чного врядування на місцевому рівні. Принципи знайшли своє закріп-
лення в Стратегії інновацій та доброго врядування [4]. 

На сьогоднішній час, в Україні процес врядування лише починає 
свій шлях становлення, розвитку та практичного застосування. Тому, 
виділення основних принципів врядування вбачається актуальним 
питанням. Аналізуючи європейські тенденції практичного застосування 
врядування та особливості національного законодавства можна виділити 
наступні принципи: 1) прозоре та чесне проведення виборів та конкурсів 
на заміщення вакантних посад – для забезпечення реальних можливос-
тей для всіх громадян мати право голосу у публічній діяльності в цілому, 
та мати можливість реалізувати своє право на державну службу зокрема; 
2) принцип зворотного зв’язку та взаємоконтролю – для забезпечення 
того, щоб органи врядування реалізовували законні очікування та потре-
би громадян; 3) верховенство права – для забезпечення справедливості, 
неупередженості та передбачуваності процесу врядування, а також 
забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадянина відповідно 
до Конституції України [1]; 4) ефективність та результативність – для 
забезпечення досягнення цілей при найбільш оптимальному викорис-
танні ресурсів; 5) відкритість і прозорість – для забезпечення публічного 
доступу до інформації та сприяння розумінню того, як реалізується 
державна служба; 6) компетентність і спроможність – для забезпечення 
того, щоб державні службовці могли добре виконувати свої обов’язки та 
постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності; 
7) інноваційність та відкритість до змін – для забезпечення отримання 
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переваг від нових рішень та кращих практик; 8) етична поведінка – для 
забезпечення того, щоб публічні інтереси, інтереси держави переважали 
над приватними; 9) сталий розвиток та стратегічна орієнтація – для 
врахування інтересів майбутніх поколінь та стабільного розвитку, що 
диктується розвитком суспільства, науки, економіки та електронних 
технологій; 10) раціональне управління фінансами – для забезпечення 
розсудливого та продуктивного використання ресурсів держави та дер-
жавних органів; 11) забезпечення прав людини, культурне різноманіття 
та соціальна згуртованість – для забезпечення того, щоб усі люди були 
захищеними та рівноправними, і щоб жоден не був дискримінований 
або ігнорований; 12) підзвітність – для забезпечення того, щоб предста-
вники державної служби брали відповідальність та були відповідальними 
за свою діяльність не лише керівнику чи центральному органу управлін-
ня, але і суспільству взагалі. 

Зазначені принципи врядування розглядалися через призму Закону 
«Про державну службу» 2015 р., з метою проведення аналізу можливої 
імплементації принципів врядування задля удосконалення та інтегру-
вання діючих принципів державної служби [2]. Адже, порівнюючи 
вказані принципи, можна стверджувати про їх часткове пересікання, 
так, серед принципів врядування є і такі що зустрічаються у Законі. 
Однак, як правило, мають різну направленість та сутність. Враховуючи 
те, що принципи врядування були передбачені в Угоді про асоціацію 
між Україною та Європейським Союзом та його членами, можна 
стверджувати, що узгодження та імплементації є безумовно актуальним 
питанням сьогодення. У свою чергу, врядування має виступати свого 
роду вершиною еволюції публічного управління та запорукою ефекти-
вної роботи державної служби, яке увібрало в себе усе найкраще та 
найбільш результативне від попередніх теоретичних, і практичних 
надбань адміністративних реформ у демократичних державах. 
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МАЛОЗНАЧНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОСТУПКІВ, 
ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ 

 
Притягнення до адміністративної відповідальності за проступки, що 

пов’язані з корупцією, характеризується розрізненістю правозастосов-
ної практики та невизначеністю щодо ряду прикладних аспектів нале-
жної кваліфікації правопорушень: ідентифікації реального конфлікту 
інтересів (особливо у діяльності колегіальних органів публічної влади 
або у ситуації існування попереднього дорадчого рішення колегіально-
го органу, що передує виданню адміністративного акта); окреслення 
кола посадових осіб юридичних осіб публічного права; встановлення 
змісту термінів «користування», «володіння», «інше право користуван-
ня» (при визначенні об’єктів декларування); трактування «поважних 
причин» несвоєчасного подання декларації тощо. Одним із проблем-
них аспектів відповідного сектору адміністративно-деліктної практики 
є, як на нас, питання допустимості/недопустимості застосування ст. 22 
Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) 
стосовно адміністративних проступків, пов’язаних з корупцією. Ст. 22 
КУпАП передбачає, що при малозначності вчиненого адміністративно-
го правопорушення орган (посадова особа), уповноважений вирішува-
ти справу, може звільнити порушника від адміністративної відповіда-
льності і обмежитись усним зауваженням. Оскільки законодавство не 
містить переліку конкретних деліктів, щодо яких передбачається засто-
сування відміченої статті, а також відсутні вказівки на ознаки, що 
дозволяли б достовірно судити про малозначність провини, особливо 
дискусійною та нагальною постає проблема допустимості в окремих 
випадках закриття провадження щодо адміністративних проступків, 
пов’язаних із корупцією, за малозначністю.  

Деякі фахівці дають однозначно заперечну відповідь на розглядува-
не запитання. Так, на думку заступника прокурора Львівської області, 
порушення, пов’язані із корупцією, не можуть бути малозначними, 
оскільки «зараз держава особливо підвищує відповідальність за вчи-
нення корупційних правопорушень, суспільство категорично не 
сприймає корупцію» [1]. Апеляційний суд Київської області у 
Постанові від 19 грудня 2017 р. (справа № 359/7200/17) притримується 
подібної позиції, підтримуючи доводи про те, що «вчинення посадови-
ми особами адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, 
свідчить про ігнорування антикорупційної політики держави, підриває 
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авторитет країни, завдає шкоди демократичним засадам управління 
суспільством, функціонування державного апарату, а не понесення 
відповідальності за скоєне правопорушення дискредитує державу та 
руйнує визначений Законом України «Про запобігання корупції» 
механізм протистояння корупції». У Постанові від 24 січня 2017 р. 
(справа № 636/144/17) Чугуївський суд Харківської області, розгля-
нувши правопорушення за ст. 172-9 (невжиття заходів щодо протидії 
корупції), зазначив: «Застосування у даному випадку ст. 22 КУпАП 
неможливе, оскільки усі правопорушення, що пов’язані з протидією 
корупції, мають підвищену суспільну небезпеку і не можуть вважатися 
малозначними». Зауважимо, що сама лише характеристика відповідних 
проступків як таких, що мають «підвищену суспільну небезпеку», є 
сумнівною, оскільки: по-перше, суспільна небезпека виступає ознакою 
лише злочинів, і взагалі не може були властивою адміністративним 
деліктам; по-друге, «підвищеність» суспільної небезпеки є характерною 
лише для окремих категорій злочинів і, зокрема, подібний (не 
ідентичний) епітет застосовується у пп. 1 п. 3 розділу 4 Засад 
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна 
стратегія) на 2014-2017 роки при обґрунтуванні створення спеціально 
уповноваженого органу з питань виявлення та розслідування 
корупційних злочинів, в основу компетенції якого покладається 
«спеціалізація органу на корупційних злочинах, вчинених посадовими 
особами вищого рівня, суддями, прокурорами, іншими особами за 
умови, що корупційний злочин становить високу суспільну небезпеку».  

Окрім наведених, мають місце і більш спеціалізовані, і більш 
загальні позиції стосовно незастосування ст. 22 КУпАП. У Постанові 
Житомирського районного суду Житомирської області від 17 січня 
2018 р. (справа № 278/2781/17) за результати розгляду проступку, 
передбаченого ст. 172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового кон-
тролю), вказано: «На переконання суду, подання декларацій особами, 
які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого само-
врядування, має значний суспільний інтерес, а тому стаття 22 КУпАП 
у даному випадку застосовуватися не може». В Аналізі судової практи-
ки розгляду судами справ про адміністративні правопорушення, 
пов’язані з корупцією, за 2016 р., проведеному Апеляційним судом 
Донецької області, надається узагальнена позиція: «Профілактика 
правопорушень, пов’язаних з корупцією, в загально визначеній 
політиці держави має попереджувальний та преюдиціальний характер в 
такому вкрай негативному для суспільства явищі, як корупція. З огляду 
на наведене дії, за які передбачена відповідальність главою 13-А КУ-
пАП, не можуть визнаватися малозначними в сенсі ст. 22 КУпАП» [2]. 
Як видається, відповідні підходи потрібно сприймати доволі критично, 
залишаючи місця для альтернативи, адже: 

По-перше, позитивне право не передбачає обмежень щодо застосу-
вання ст. 22 до окремих видів адміністративних проступків, в т.ч. і тих, 
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що пов’язані з корупцією. Лише коли чинне законодавство чітко 
закріплює заборону реалізації сприяючих деліктно-правових механізмів 
щодо окремих видів порушників/порушень, така заборона буде 
правомірною (належний підхід спостерігаємо при виключенні осіб, що 
вчинили корупційні злочини, зі сфери застосування ряду інститутів 
кримінального права – ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 46, ч. 1 ст. 47, ч. 1 ст. 48, ч. 1 
ст. 69, ч. 4 ст. 74, ч. 1 ст. 75, ч. 1 ст. 79, ч. 3 ст. 81 КК України). 
Натомість, відсутність у формалізованих джерелах адміністративного 
права припису про незастосування ст. 22 дозволяє стверджувати про 
самовільність обмеження юрисдикційним органом своїх 
функціональних правообов’язків (фактично, суб’єкт владних повнова-
жень відмовляється від правової оцінки діяння на «малозначність», 
замість того щоб оцінити і прийти до висновку про його малозначність 
чи немалозначність).  

По-друге, рішучість антикорупційної політики держави та 
нагальність протидії корупції (як узагальнено можемо позначити 
більшу частину доводів на користь неможливості визнання розглядува-
них проступків малозначними) – це саме політичні явища, і допоки 
вони не знайшли відображення у деліктних правових приписах, висту-
пати орієнтиром юрисдикційного правозастосування не повинні. 
Із відповідних мотивів допустимо лише вести мову про актуальність 
оновлення діючого законодавства, але не більше. Виходячи із 
висвітленого, підтримуємо потенційно-перспективний характер позиції 
А. Іванова: «за дрібні корупційні правопорушення було б достатньо 
притягнення винної особи до дисциплінарної відповідальності, а при 
розгляді справ про більш серйозні адміністративні корупційні правопо-
рушення судам слід взагалі заборонити застосовувати по відношенню 
до корупціонерів ст. 22 КпАП і закривати провадження за 
малозначністю» [3]. Видається доречним додатково акцентувати: а) ми 
розділяємо саме рекомендаційно-некатегоричний спосіб формулюван-
ня думки, але не її зміст; б) позначення «корупціонери» не відповідає 
природі адміністративних проступків, що пов’язані з корупцією, адже 
важко визнати справедливим подібне найменування для осіб, які, 
наприклад, невчасно подали декларацію. 

По-третє, виходячи із засад базового цивілізаційному принципу 
верховенства права та одного із його ідейно-прикладних виражень (яке 
відображено у деяких вітчизняних законах: ч. 4 ст. 3 МК України, 
п.п. 4.1.4. п. 4.1. ст. 4 ПК України): невизначеність правових приписів 
тлумачаться на користь особи. Тобто, навіть якщо існує юридичний 
припис, що через свою неоднозначність або термінологічну чи 
оціночну невизначеність допускає розрізнене трактування способів 
належної поведінки, то перевагу слід віддати такому варіанту його 
інтерпретації, який відповідатиме правам та інтересам приватного 
суб’єкта. Натомість, сьогодні пропонується (і втілюється) ще більш 
неприйнятна юридична конструкція: при відсутності двозначності або 



51 

підстав для різнотлумачення (законодавчі приписи не встановлюють 
жодних обмежень у застосуванні ст. 22 КУпАП), трактувати існуюче 
позитивне право на шкоду фізичній особі (виключаючи можливість 
закриття щодо неї адміністративної справи за малозначністю). Відступ 
від ідеалів «the rule of law» для нас є очевидним. І цей відступ не може 
бути виправданий прикладними проблемами публічного врядування 
(деструктивний вплив корупції), актуальністю антикорупційної 
політики або суб’єктивним розумінням важливості тієї чи іншої сфери 
суспільних відносин (напрямку адміністрування, виду публічної 
діяльності, виду публічної служби тощо). Яскравий приклад 
гіперболізованого сприйняття ролі «свого» сектору публічних справ, 
яке деформує бачення належного юрисдикційного провадження, 
знаходимо у праці О. Сенюка: «Судами 2 провадження закрито у 
зв’язку із малозначністю. Під час розгляду зазначених справ судами не 
враховано повною мірою характер вчинених правопорушень, 
пов’язаних з корупцією, та те, що протиправні дії особи порушують 
встановлений порядок здійснення повноважень посадовими і службо-
вими особами військових формувань» [4, с. 83]. Невже військова сфера 
детермінує безумовну підвищеність шкідливості всіх проступків, 
пов’язаних із нею (і відповідно недопустимість застосування ст. 22), 
невже невчасне подання декларації військовослужбовцем підриває 
основи національної безпеки та обороноздатності держави?  
Відповідь – ні. 

Підводячи підсумок зазначимо, що закриття за малозначністю про-
вадження у справах про адміністративні проступки, пов’язані з 
корупцією, є цілком допустимим. І якщо, приміром, необхідний звіт 
було подано із запізненням лише на 9 хв., то застосування зазначеного 
способу завершення деліктної процедури повністю підтримуємо 
(див. Постанову Чернігівського районного суд Чернігівської області від 
27 лютого 2018 р., справа № 748/357/18) та вважаємо його єдино 
можливим і правомірним. Водночас, прикладні критерії для визначен-
ня малозначності, їх гармонізація зі складом та видом проступку, 
момент встановлення малозначності та інші проблеми застосування 
ст. 22 КУпАП до проступків, пов’язаних із корупцією, потребують 
окремого вивчення та ляжуть в основу подальших напрацювань. 
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА  
ЯК СФЕРА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 

 
Слід зазначити, що поняття «сфера державної служби» повсюдно 

використовується як у доктринальному, так і в нормативному аспектах. 
При цьому, і на доктринальному, і на законодавчому рівнях відсутня 
його дефініція, що створює певні труднощі у визначенні меж цієї 
сфери. Більше того, поряд із поняттям «сфера державної служби» часто 
використовується поняття «галузь державної служби». Правда, це 
стосується, переважно, наукової сфери. Однак, виникає запитання 
щодо співвідношенням понять: «сфера державної служби» і «галузь 
державної служби». Не менш важливою є відповідь на запитання щодо 
коректності використання у чинному законодавстві поняття «сфера 
державної служби» замість поняття «сфера публічної служби» з огляду 
на те, що мова йде не тільки про державну службу, але й про службу в 
органах місцевого самоврядування.  

У Закону України «Про державну службу» не надається визначен-
ня поняття «сфера державної служби», хоча це питання має суттєве 
значення як для теорії адміністративного права, так і для чинного 
законодавства з огляду на його досить активне використання. Особ-
ливого значення це питання набуває, коли мова йде про визначення 
меж сфери державної служби при здійсненні функціонального 
управління Національного агентства України з питань державної 
служби (далі – НАДС). 

Безперечно, сфера державної служби безпосередньо пов’язана з по-
няттям «державна служба», її сутністю, співвідношенням понять 
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«публічна служба», «державна служба», «служба в органах місцевого 
самоврядування», «політична служба».  

Необхідно зазначити, що в теорії адміністративного права існують 
різні точки зору з питання щодо видів держаної служби. Більше того, 
немає єдиної думки з приводу того, про що саме йде мова: про «типи», 
«види», «форми» чи «рівні» державної служби. Саме такі різноманітні 
та різноаспектні поняття часто використовуються при характеристиці 
державної служби. Найчастіше використовується поняття «види» 
державної служби, рідше – «типи» і «види».  

Як уявляється, найбільш оптимальною є точка зору щодо виокрем-
лення трьох видів державної служби: державної адміністративної 
служби; державної спеціалізованої служби; державної мілітаризованої 
служби. Знову ж таки виникає запитання, чи на всі ці три види 
державної служби поширюються повноваження НАДС щодо 
функціонального управління? Для цього необхідно більш детально 
розглянути кожен з видів держаної служби. Як свідчить аналіз право-
вого регулювання цих трьох видів державної служби, на особливу 
увагу, безперечно, заслуговує саме державна адміністративна служба. 
Перш за все слід зазначити, що поширення дії Закону «Про державну 
службу» передбачено ст. 3, і ця стаття уперше передбачила примірний 
перелік державних органів, на державних службовців яких 
поширюється його дія. Водночас, слід акцентувати увагу на тому, що 
ст. 3 Закону «Про державну службу» не передбачає виключного 
переліку державних органів, на яких поширюється дія цього Закону і, 
відповідно, повноваження НАДС: п. 8 абз.2 ст. 3 передбачає що його 
дія поширюється і на «інші державні органи». Уявляється, що такий 
підхід є цілком правомірним, оскільки можуть утворюватися й інші 
державні органи, які не передбачені Законом, або ж реорганізовуватися 
діючі. При цьому важливо не ототожнювати «поширення дії Закону 
«Про державну службу» на державні органи із «визнанням всіх 
службовців цих органів державними адміністративними службовцями».  

Слід акцентувати увагу на п. 7 абз. 2 ст. 3 Закону, який визначає, що 
дія Закону поширюється на державних службовців державних органів, 
особливості проходження державної служби в яких визначено 
ст. 91 цього Закону. Звернення до ст. 91 «Особливості проходження 
державної служби в окремих державних органах» свідчить про те, що 
державними службовцями у названих у цій статті органах є ті особи, які 
не належать до категорій: а) «політичний діяч»; б) «службовець 
державної спеціалізованої служби»; в) «службовець державної 
мілітаризованої служби»; г) «працівники, що виконують функції з обслу-
говування».  

З огляду на те, що у чинному Законі уперше використовується термін 
«працівники, що виконують функції з обслуговування», йому слід 
приділити певну увагу. Насамперед варто мати на увазі, що функції з 
обслуговування – це діяльність працівників державного органу, яка не 
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передбачає здійснення повноважень, безпосередньо пов’язаних з вико-
нанням завдань і функцій держави, визначених ч. 1 ст. 1 Закону. Ці 
працівники не належать до категорії державних службовців, а їхня 
діяльність регламентується КЗпП України. Функції з обслуговування 
вводяться в нормативний обіг законодавства про державну службу з 
метою: оптимізації структури державних органів, органів влади АРК та їх 
апарату; розмежування посад державних службовців та посад 
працівників, які виконують функції з обслуговування; усунення з прак-
тики кадрової політики суперечностей при присвоєнні особам статусу 
державного службовця; визначення єдиної структури для категорії 
працівників, які виконують функції з обслуговування.  

Вищенаведене свідчить про те, що сфера державної служби є склад-
ним багатоаспектним правовим утворенням, що дає підстави виокреми-
ти три її аспекти: а) інституційний аспект сфери державної служби – це 
сукупність державних органів, в яких здійснюється державна служба; 
б) функціональний аспект сфери державної служби – це правові, 
організаційні та соціально-економічні та засади державної служби; 
в) структурний аспект сфери держаної служби – це сукупність видів 
державної служби: адміністративної, спеціалізованої і мілітаризованої.  

Таким чином, сфера державної служби – це правовідносини, 
пов’язані з діяльністю відповідних державних органів щодо створення 
правових, організаційних та соціально-економічних засад реалізації 
громадянами України права на державну службу.  
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ДО ПИТАННЯ ПРО СТАТУС ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ 
УКРАЇНИ ЯК КВАЗІСУДОВОГО ОРГАНУ 

 
Сучасні реформаційні процеси в Україні, зокрема у сфері правосуд-

дя, породжують нові правові дискусії та наукові пошуки. Так, з прий-
няттям Закону України «Про вищу раду правосуддя» від 21 грудня 
2016 року [1] чи не найбільш обговорюваним питанням стала процеду-
ра оскарження рішень дисциплінарного органу щодо притягнення 
суддів до відповідальності та повноваження Вищої ради правосуддя 
(далі, ВРП) щодо цього питання, так як системний аналіз таких пов-
новажень викликав обґрунтоване питання щодо статусу ВРП як 
квазісудового органу. 



55 

Статус, повноваження, засади організації та порядок діяльності 
ВРП стосовно розгляду скарг та здійснення дисциплінарного провад-
ження щодо судді визначаються Конституцією України [2], законами 
«Про судоустрій і статус суддів» [3], «Про Вищу раду правосуддя». Так, 
законодавством передбачено, що скаргу на дії суддів розглядає 
Дисциплінарна палата, яка складається щонайменше із чотирьох 
членів ВРП. Якщо суддя, якого притягують до дисциплінарної 
відповідальності, не погоджується з таким рішенням, він може його 
оскаржити до ВРП, що розглядає таке звернення у пленарному складі. 
Водночас, якщо оскаржити рішення до ВРП хоче скаржник, йому 
необхідно отримати дозвіл самої Дисциплінарної палати. При цьому в 
розгляді скарги не братимуть участі ті члени ВРП, які ухвалили оскар-
жуване рішення. 

Рішення ВРП ухвалене за результатами розгляду скарги на рішення 
її Дисциплінарної палати в свою чергу може бути оскаржено до Вер-
ховного Суду, однак із суттєвими обмеженнями – предмет оскарження 
виходячи із аналізу законодавства стосується тільки процедурних 
питань (ст. 52 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя»), а саме: 1) склад 
Вищої ради правосуддя, який ухвалив відповідне рішення, не мав 
повноважень його ухвалювати; 2) рішення не підписано будь-ким із 
складу членів Вищої ради правосуддя, які брали участь у його 
ухваленні; 3) суддя не був належним чином повідомлений про 
засідання Вищої ради правосуддя. Право на оскарження до суду 
рішення ВРП, ухваленого за результатами розгляду скарги на рішення 
Дисциплінарної палати, має суддя, щодо якого було ухвалено 
відповідне рішення, та скаржник, якщо рішення Вищої ради правосуд-
дя ухвалене за його скаргою. У випадку скасування судом рішення 
Вищої ради правосуддя, ухваленого за результатами розгляду скарги на 
рішення Дисциплінарної палати, Вища рада правосуддя розглядає 
відповідну дисциплінарну справу повторно. 

Кодекс адміністративного судочинства у ст. 266 [3] передбачає 
кореспондуючі положення: на рішення Вищої ради правосуддя, ухва-
лене за результатами розгляду скарги на рішення її Дисциплінарної 
палати, може бути подана скарга до Великої Палати Верховного Суду. 
Така скарга розглядається за правилами касаційного провадження, 
встановленими КАСУ. Велика Палата Верховного Суду за наслідками 
розгляду справи щодо оскарження рішення Вищої ради правосуддя, 
ухваленого за результатами розгляду скарги на рішення її 
Дисциплінарної палати, може скасувати оскаржуване рішення Вищої 
ради правосуддя або залишити його без змін. У випадку скасування 
судом рішення Вищої ради правосуддя, ухваленого за результатами 
розгляду скарги на рішення її Дисциплінарної палати, Вища рада 
правосуддя розглядає відповідну дисциплінарну справу повторно. 

Таким чином, можна дійти до висновку, що у справах щодо оскар-
ження рішень дисциплінарного органу щодо притягнення суддів до 
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відповідальності виникла специфічна триланкова система оскарження: 
Дисциплінарна палата виконує роль першої інстанції, пленарне 
засідання ВРП – апеляційної, а Верховний Суд – касаційної. Такі 
положення дають підстави говорити про ВРП як про квазісудовий 
орган. Як відомо, квазісудовий – це орган, який не входить до судової 
влади, проте фактично здійснює функції правосуддя. Висновок про те, 
що ВРП, який не є судом держави, має характеристики «суду» можна 
зробити із трактування статті 6 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод [5], так, під час здійснення своїх функцій 
може розглядатися як «суд» у змістовному значенні цього терміна, 
отже, фактично є квазісудом, іншими словами, коли адміністративний 
орган, який розглядає дисциплінарне провадження, забезпечує гарантії 
ст. 6 Конвенції, то діє як суд, і подальший судовий контроль 
застосовується в обмеженому обсязі. Тим більше, що за Законом і за 
практикою, що складається, цей орган набуває статусу квазісудового, 
фактично судового. Його рішення, практично неможливо оскаржити 
по суті, вони підлягають оскарженню лише з процедурних питань.  

Проте статус ВРП як квазісудового органу є проблемним питанням, 
з огляду на те, що, по-перше, за Конституцією України ст. 124 право-
суддя здійснюється виключно судами і делегування таких функцій 
іншим органам не допускається. По-друге, як вже зазначалося, той 
факт, що сучасним законодавством рішення ВРП щодо оскарження 
рішень дисциплінарного органу стосовно притягнення суддів до 
відповідальності не може бути оскаржене по суті, тобто щодо питань 
факту та права, дає можливість трактувати такі положення «невиправ-
даним» обмеженням права на судовий захист, передбаченого ст. 6 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. На наш 
погляд, це може призвести до численних звернень з цих питань до 
Європейського суду з прав людини та прийняття ним рішень, в яких 
буде вказано на неналежний судовий захист та недотримання ст. 6 
Конвенції. Відтак, щоб не допустити узурпації влади одним органом, 
бо фактично ВРП стає органом першої і єдиної інстанції щодо розгля-
ду справ про притягнення суддів до відповідальності, вбачається за 
необхідне передбачити можливість перегляду по суті Верховним Судом 
рішень ВРП, ухвалених за результатами розгляду скарги на рішення її 
Дисциплінарної палати. 
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ЩОДО СУТНОСТІ ОЦІНЮВАННЯ У ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ 

 
Визначення поняття та сутності оцінювання у державній службі є 

неможливим без звернення до теоретичних напрацювань як вітчизня-
них, так і зарубіжних науковців. Водночас предметом дослідження 
вітчизняних учених-правників були здебільшого окремі питання оці-
нювання у державній службі, що розглядалися лише у межах вивчення 
інституту державної служби та ґрунтувалися на Законі України  
«Про державну службу» 1993 р.  

У цілому, поняття «оцінювання» характеризується різнобічністю та 
багатоаспектністю, використовується у соціології, політології, теорії 
управління, кадровому менеджменті і є невід’ємним елементом інсти-
туту державної служби.  

Поняття «оцінювання» походить від французького evaluation та пе-
рекладається як ціна, вартість. У звичайному слововживанні цим 
словом позначають визначення ціни, вартості, відповідності кого-, 
чого-небудь: наприклад, досить часто вживаються словосполучення 
«оцінювання послуг», «оцінювання працівників», «критерії оцінюван-
ня» та ін. Проте, у науці цей термін має дещо інше значення, оскільки 
кожній науці властивий свій категоріальний апарат, тобто сукупність 
взаємозалежних понять та категорій, які необхідні для дослідження 
найбільш якісних характеристик предмета пізнання.  

Оцінювання у державній службі слід трактувати у широкому та ву-
зькому розумінні. У широкому розумінні оцінювання у державній 
службі – це законодавчо передбачений порядок визначення ефектив-
ності, результативності та дієвості функціонування інституту держав-
ної служби в цілому, діяльності окремих органів державної влади, їх 
структурних підрозділів, результатів службової діяльності державних 
службовців та відповідності кандидатів на зайняття вакантних посад 
державної служби встановленим показникам та критеріям. У вузько-
му розумінні оцінювання у державній службі – це система матеріаль-
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них та процесуальних правових норм, що регулюють порядок діяль-
ності уповноважених суб’єктів щодо визначення відповідності профе-
сійних та особистісних якостей кандидатів на зайняття вакантних 
посад державної служби і державних службовців установленим пока-
зникам і критеріям.  

Оскільки чинним законодавством України про державну службу за-
стосовується поняття «оцінювання» лише у контексті «оцінювання 
результатів службової діяльності державних службовців» та «оцінюван-
ня кандидатів на вакантні посади державної служби», думається, що 
розуміння оцінювання у державній службі завдяки вузькому підходу є 
логічним та доцільним. 

Як уявляється, потребує кореляції термін «оцінювання» з терміном 
«оцінка», адже вони доволі часто вживаються поряд у практичній 
діяльності. У загальному розумінні, під поняттям «оцінювання» розумі-
ється процес діяльності повноважних суб’єктів щодо визначення 
відповідності об’єкта оцінювання встановленим вимогам, а термін 
«оцінка» використовується для позначення результату, вираження 
підсумків указаного процесу. 

Характерними особливостями оцінювання у державній службі  
(у його вузькому розумінні), що відрізняють його від інших видів 
перевірки професійної кваліфікації, особистісних якостей або результа-
тів діяльності варто вважати наступні: а) є законодавчо урегульованим 
порядком діяльності; б) здійснюється індивідуалізовано (стосовно 
кандидата на вакантну посаду державної служби або державного служ-
бовця); в) здійснюється стосовно особи, яка перебуває на конкретній 
посаді державної служби, або прагне її зайняти; г) здійснюється на 
засадах регулярності для оцінювання державних службовців і за необ-
хідності – для оцінювання кандидатів; д) спрямовано на визначення 
відповідності рівня професійної компетентності особи вимогам профі-
лю професійної компетентності. 

Крім того, оцінювання у державній службі характеризується наявні-
стю обов’язкових структурних складових, зокрема таких, як: 
1) визначення цілей та мети проведення оцінювання; 2) визначення 
об’єкта оцінювання (здійснюється у залежності від етапу проходження 
державної служби); 3) визначення повноважних суб’єктів оцінювання; 
4) визначення ключових показників та критеріїв оцінювання; 5) відбір 
методики проведення оцінювання; 6) розробка плану проведення 
оцінювання (може затверджуватися у формі рішення керівника держа-
вного органу); 7) проведення процедури оцінювання; 8) аналіз та 
узагальнення результатів оцінювання, розробка рекомендацій і попере-
днє узгодження їх з об’єктом оцінювання, а також оформлення оціно-
чного документа об’єкта оцінювання за встановленою формою; 
9) встановлення результатів оцінювання та строків виконання рекоме-
ндацій щодо їх використання із суб’єктами та об’єктами оцінювання. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ 
ПОРУШЕНЬ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 
Однією з гарантій виконання суб’єктом правовідносин встановле-

них законом обов’язків є передбачення можливості застосування 
певних юридичних санкцій за невиконання або неналежне виконання 
таких обов’язків. 

Чинний Бюджетний кодекс України дає визначення порушення 
бюджетного законодавства, як порушення учасником бюджетного 
процесу встановлених Бюджетним кодексом України чи іншим бюдже-
тним законодавством норм щодо складання, розгляду, затвердження, 
внесення змін, виконання бюджету та звітування про нього [1]. 

Порушення бюджетного законодавства це дія або бездіяльність 
учасників бюджетного процесу, що призвели до порушення встановле-
ного Бюджетним кодексом України та чинним законодавством поряд-
ку складання, розгляду, затвердження, внесення змін у акти про бюд-
жет, виконання бюджетів та звітів про їх виконання.  

Перш за все необхідно зазначити, що ці діяння носять протиправ-
ний характер. Протиправність можна розглядати як поведінку суб’єкта, 
спрямована на порушення норм права. Тобто всі діяння, які регулю-
ються законодавчо і відповідають приписам нормативних актів, вва-
жаються правомірними й ознакою правопорушення бути не можуть.  

Правопорушення може виражатися в поведінці учасників бюджетно-
го процесу як у формі дій, так і у формі бездіяльності. Дія – активна 
поведінка, спрямована на порушення вимог, передбачених нормативно-
правовими актами. Порушення бюджетного законодавства може бути 
вчинене шляхом свідомих вольових активних дій, які кваліфікуються 
нормами як протиправні, або у формі бездіяльності. Зміст бездіяльності 
полягає в тому, що суб’єкт мав можливість, але утримався від виконання 
обов’язку або не вчинив дій, що визнані нормою як обов’язкові. 
Бездіяльність є одним із видів поведінки. Бездіяльність – це пасивне 
невиконання обов’язків, передбачених законодавством. 

Правопорушенням вважається лише винне діяння. Хоча бюджетне 
законодавство не містить вказівки на винність правопорушника, однак 
вина передбачається [2, с. 189]. Порушенням бюджетного законодавств 
визнається діяння лише при винній поведінці суб’єктів бюджетного 
процесу. Вина полягає в психічному відношенні суб’єкта бюджетного 
правопорушення до своєї протиправної поведінки. На перший погляд 
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здається, що цю ознаку можна застосовувати лише при кваліфікації дій 
фізичних осіб, а учасниками бюджетного процесу є в першу чергу 
органи державної чи місцевої влади. Але за діями чи рішеннями будь-
якого колективного суб’єкту завжди стоїть одна або декілька посадових 
осіб. Вина виступає в якості такої категорії, яка відображає наявність 
неналежного відношення правопорушника до норм, які встановлені 
державою. Вина може виступати в двох формах: умисел та 
необережність. Умисел має місце тоді, коли особа, яка вчиняє правопо-
рушення, передбачає і бажає наступу шкідливо небезпечних наслідків 
своєї поведінки. Необережність може виражатись в тому, що особа 
передбачає наслідки своєї протиправної поведінки, але легковажно 
розраховує на їх уникнення, або особа не передбачає суспільну 
шкідливість своєї поведінки, але повинна була і могла її передбачити. 
Учасники бюджетного процесу повинні усвідомлювати наслідки своєї 
протиправної поведінки. 

Деякі порушення бюджетного законодавства вчиняються внаслідок 
недбалого відношення суб’єктів до виконання своїх обов’язків.  

Наступною ознакою правопорушення є суспільна шкідливість. Це 
своєрідна риса правопорушення, яка відмежовує правомірне діяння від 
протиправного. Суспільно шкідливі правопорушення в сфері бюджету 
порушують нормальний ритм життєдіяльності держави та суспільства, 
вносять у них в першу чергу економічну напругу, можуть привести до 
фінансової кризи.  

Бюджетний кодекс України містить перелік порушень бюджетного 
законодавства, але цей перелік не є вичерпним. Аналізуючи 
національне законодавство можна зробити висновок, що ним передба-
чена відповідальність в основному за недотримання учасниками бюд-
жетного процесу встановленого Бюджетним кодексом України та 
іншими нормативно-правовими актами порядку виконання бюджету за 
видатками чи звітування про виконання бюджету, а суб’єктами цих 
правопорушень є лише розпорядники бюджетних коштів. 

Фактично відсутні норми про відповідальність за недотримання 
учасниками бюджетного процесу порядку складання, розгляду, за-
твердження, внесення змін до бюджету, не передбачені відповідні 
склади порушень бюджетного законодавства, або неможливість 
притягнення певних суб’єктів до відповідальності. Прикладом цього є 
питання відповідальності Міністерства економіки та Державної 
статистичної служби України щодо достовірності та обґрунтованості 
даних, які ними подаються до Міністерства фінансів України та 
інших органів державної влади на стадії складання проекту Держав-
ного бюджету України, та лягають в основу Державного бюджету на 
наступний бюджетний період.  

Загально визнано, що не може бути суб’єктом правопорушення, в 
тому числі і порушення бюджетного законодавства, Верховна Рада 
України. На протязі років незалежності нашої держави, лише декілька 
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разів закон про Державний бюджет України приймався вчасно, тобто 
постійно при прийнятті такого закону на відповідний рік відбувалося 
пряме порушення п. 5 статті 44 Бюджетного кодексу України, в якому 
закріплено, що закон про Державний бюджет України приймається 
Верховною Радою України до 1 грудня, що передує плановому.  

Також цікавим є питання відповідальності Кабінету Міністрів 
України відносно звіту про виконання закону про Державний бюджет 
України. Законодавством встановлено зміст та терміни подання такої 
звітності, але нічого не зазначено щодо порушення цих термінів. 
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НАДЗВИЧАЙНІ «ПРАВОТВОРЧО-ЮРИСДИКЦІЙНІ» 
ПОВНОВАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 

 
Національний банк України (далі – НБУ) є особливим централь-

ним органом державного управління. Він виконує ряд надзвичайно 
важливих функцій. Розглядаючи складну природу НБУ як центрально-
го банку ряд авторів вказують на подвійність його функцій, з одного 
боку він діє як банк (банк банків, банк уряду), з іншого – як орган 
державного управління. Очевидно, що значна частина «управлінських» 
функцій НБУ лежить в площині правотворчості (банківське регулю-
вання, валютне регулювання, встановлення правил проведення банків-
ських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, 
коштів та майна для банків, регулювання діяльності платіжних систем 
та систем розрахунків в Україні, визначення порядку і форм платежів, 
у тому числі між банками тощо), значна – лежить в площині реалізації 
права. Реалізація окремих функцій НБУ пов’язана з більш складними 
формами втілення права в життя – правозастосуванням (погодження 
статутів банків, ліцензування банківської діяльності та операцій тощо), 
в тому числі юрисдикційним.  
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Так, НБУ уповноважений застосовувати санкції адміністративного 
чи фінансового характеру (ст.66 Закону України «Про банки і банків-
ську діяльність»). Повноваження НБУ стосовно притягнення поруш-
ників чи їх посадових осіб до адміністративної відповідальності вста-
новлені ст. 234-3 Кодексу України про адміністративні правопорушен-
ня (далі – КпАП України). Національний банк України розглядає 
справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням 
порядку здійснення операцій з електронними грошима; порушенням 
банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного 
банку України або здійсненням ризикових операцій, які загрожують 
інтересам вкладників чи інших кредиторів банку; порушенням порядку 
припинення юридичної особи; порушенням законів України та норма-
тивно-правових актів Національного банку України щодо здійснення 
нагляду (оверсайту) платіжних систем. 

Статтею 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність» 
НБУ уповноважений на застосування заходів впливу до порушників 
банківського законодавства та законодавства у сфері фінансового 
моніторингу. Вказані заходи впливу визначені цією ж статтею закону 
та не обмежуються лише фінансовими санкціями, серед них є обме-
ження та обтяження організаційного характеру (тимчасова заборона 
права голосу, тимчасове відсторонення посадової особи банку від 
посади), встановлення особливого режиму, що звужує економічну 
самостійність банку-порушника порівняно з іншими банками (зупи-
нення виплати дивідендів; встановлення підвищених економічних 
нормативів; підвищення резервів; обмеження, зупинення чи припи-
нення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій, у 
тому числі операцій із пов’язаними з банком особами тощо). Правова 
природа цих заходів складна і неоднозначна. Не всі з них є виключно 
заходами відповідальності чи стягнення, окремі заходи можна умовно 
розглядати як заходи запобігання, забезпечення чи припинення. В 
фінансово-правовій літературі останнім часом поширеним є поділ їх на 
«примусові» та «непримусові» [1].  

Вказані заходи впливу незважаючи на їх скромну назву можуть бути 
доволі жорсткими. Так, для порівняння, ч. 2 ст. 53 КК України вста-
новлює граничні межі штрафу як кримінального покарання (від 30 до 
50000 нмдг), тобто до 850000 грн. Граничний розмір штрафу у сфері 
фінансового моніторингу може сягати 8 млн. грн, тобто перевищувати 
граничну межу штрафу як кримінального покарання майже в 10 разів. 
Максимальний розмір окремих штрафів може сягати 1 відсотку суми 
зареєстрованого статутного капіталу банку, що в абсолютних цифрах 
може значно перевищувати й наведену суму. Крім того, рішення 
Національного банку України про заходи впливу у вигляді накладення 
штрафу є виконавчим документом та набирає законної сили з дати 
його прийняття, тобто не потребує попереднього судового контролю на 
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відміну від рішень про застосування штрафних санкцій більшістю 
органів виконавчої влади. 

Мабуть найсуворішим в рангу заходів відповідальності є відкликан-
ня банківської ліцензії та ліквідація банку. Оцінити ступінь втрат 
(майнового і немайнового характеру), з якими можуть стикнутися не 
тільки власники банку, а й численні вкладники та інші клієнти у разі 
застосування цієї міри відповідальності вкрай важко. 

Унікальність та надзвичайність правового статусу НБУ в досліджу-
ваній банківсько-деліктній сфері характеризується тим, що правотвор-
ча та правореалізаційна компетенція з одних і тих самих питань поєд-
нуються в одній особі. Вказане не вкладається у відомі принципи 
системи «стримувань і противаг», яка б мала забезпечувати взаємну 
підконтрольність різних гілок і центрів державної влади та запобігати 
концентрації влади в одній гілці чи в руках однієї особи [2].  

Якщо розглядаючи справи про адміністративні правопорушення 
НБУ застосовує закон про адміністративну відповідальність (КпАП 
України), прийнятий парламентом України, то ні система банківських 
(та «фінмоніторингових») правопорушень, ні конкретні заходи відпові-
дальності за кожне з таких правопорушень законом не встановлені, 
законодавчий орган в цьому питанні повністю «довірився» Нацбанку. 
Система правопорушень в банківській сфері та сфері запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсю-
дження зброї масового знищення, та відповідні їм примусові заходи 
встановлені підзаконним актом – постановою Правління НБУ [3]. 
Щоб усвідомити абсурдність такого положення справ – можна спробу-
вати уявити собі ситуацію, коли наприклад, система кримінальних 
злочинів встановлювалася би не Особливою частиною Кримінального 
кодексу України, який приймається та змінюється Верховною Радою 
України (як і має бути за ст. 92 Конституції України), а підзаконним 
актом органу суду чи органу досудового розслідування. Чи якби 
центральний податковий орган затверджував систему податкових 
правопорушень та відповідні розміри штрафних санкцій чи пені своїм 
наказом замість Податкового кодексу України. Крім того, судячи зі 
змісту Положення про застосування заходів впливу, одні й ті самі 
порушення можуть бути підставою для застосування НБУ різних 
заходів впливу, що є суттєвим фактором, який дає широкий простір 
для суб’єктивного правозастосування та підвищує корупційні ризики 
діяльності осіб, уповноважених на їх застосування.  

Загалом НБУ здійснює повний цикл юрисдикційного «супрово-
дження» порушників банківського законодавства: в переважній мірі є 
автором банківських правил, встановлює систему банківських право-
порушень та відповідні їм заходи впливу, встановлює процедуру засто-
сування заходів впливу, здійснює банківський нагляд і, нарешті, засто-
совує заходи впливу. В Україні мабуть не має жодного державного 
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органу, який би володів такою ж повнотою правотворчої та юрисдик-
ційної влади одночасно.  

Єдиним орієнтиром, встановленим законодавцем для НБУ, є кри-
терій адекватності – застосування заходів впливу має бути адекватним 
вчиненому порушенню або рівню загрози. Очевидно, що такі надзви-
чайні повноваження є великою спокусою для зловживань. Показовими 
в цьому ракурсі є окремі спори банків, що відчули на собі, караючу 
міць центробанку. Усі три судові інстанції визнали протиправною та 
скасували постанову Правління Національного банку України «Про 
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Комерційний 
банк «Союз» [4]. Аналогічну одностайність проявили суди (перша, 
апеляційна та касаційна інстанції) при оскарженні рішень НБУ стосо-
вно ПАТ «АКБ «Капітал», усі вони були прийняті на користь незакон-
но ліквідованого банку [5].  

Такий стан речей видається неприпустимим в державі, яка про-
голошує себе правовою та демократичною. Вважаємо, що вся сис-
тема банківських правопорушень, за які передбачається застосуван-
ня НБУ штрафів та всіх інших заходів впливу, має бути визначена 
на рівні закону. 
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ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ  
ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 
Сьогодні необхідне формування податкової політики, а саме перет-

ворення податкової системи з суто фіскального інструменту на ефекти-
вний засіб соціально – економічної стратегії держави. Разом з тим 
сучасні вимоги часу висувають потребу в нових дослідженнях податко-
вої системи, які дозволять окреслити особливості податкової політики 
в умовах фінансової кризи та зовнішньої агресії, здатні забезпечити 
зростання ефективності функціонування національної економіки 
держави. Намір України інтегруватися в європейський простір зумов-
лює необхідність не тільки адаптації вітчизняного законодавства до 
вимог ЄС, але й його гармонізації та уніфікації. [4]. Проблеми, 
пов’язані з податковою реформою, постійно перебувають в полі зору 
відомих вітчизняних вчених, таких, як О. Василик, В. Геєць, 
Т. Єфименко, Т. Латковська, П. Мельник, Ю. Каспрук, Ю. Касперо-
вич, О. Крайник, Л. Тарангул та інші. 

7 грудня 2017 року Верховна Рада України прийняла Закон України 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законода-
вчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надхо-
джень у 2018 році» (надалі – Закон). [2]. Більшість положень вказаного 
Закону набрали чинності 01 січня 2018 року. Сьогодні передбачено нові 
критерії віднесення до великих платників податків. Закон передбачає, що 
до великих платників податків належать юридичні особи та постійні 
представництва нерезидентів, які відповідають таким критеріям: 

1) обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні 4 послідовні пода-
ткові квартали – 50 млн. євро в еквіваленті (раніше – 1 млрд грн.) або; 

2) загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до Державно-
го бюджету України, – 1 млн. євро в еквіваленті (раніше – 
20 млн грн.), за умови, що сума таких податків, зборів, платежів, крім 
митних платежів, перевищує еквівалент 500 тис. євро.  

Нове визначення викликає питання, а саме: навіщо прив’язувати ро-
змір оборотів до євро, коли податки платимо в гривні, якщо подивитися 
на офіційному сайті Міністерства фінансів криву графіка зміни курсу 
євро за 2017 рік, то порахувати «середньозважений курс НБУ» занадто 
складно. У 2018 році запроваджується офіційне оприлюднення на веб-
сайті Державної фіскальної служби України зведеної інформації про 
ставки місцевих податків і зборів, а також про проведену нормативну 
грошову оцінку земель. Відповідне оприлюднення здійснюється не 
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пізніше 15 липня поточного року та є для платника податків офіційним 
джерелом інформації для визначення податкових зобов’язань. Тобто, 
платник податків не несе відповідальності у разі використання зведеної 
інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті ДФС України, навіть 
якщо вона містить помилки чи розбіжності. Також створено Єдину базу 
даних звітів про оцінку з метою запобігання заниження бази оподатку-
вання (оціночної вартості) при продажу нерухомого майна. 

Єдина база даних звітів про оцінку має забезпечити розміщення, 
створення, зберігання та оприлюднення інформації про об’єкт нерухо-
мості та його вартість (крім інформації про нормативну грошову оцін-
ку земельної ділянки), електронне визначення оціночної вартості, 
автоматичний обмін інформацією Таким чином, держава посилює 
контроль за відповідність оцінки нерухомого майна реальним ринко-
вим цінам з метою збільшення надходжень від сплати ПДФО. Законом 
встановлена відповідальність контролюючих органів,а саме: запрова-
джена норма про відшкодування шкоди, завданої платнику податків 
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або служ-
бової особи контролюючого органу за рахунок коштів державного 
бюджету, передбачених для фінансування відповідного контролюючого 
органу, незалежно від вини посадової або службової особи [2]. 

Таким чином, платники податків отримали додаткові засоби захисту 
своїх прав та інтересів у відносинах із представниками фіскальних 
органів. Однак,чіткого механізму реалізації сьогодні немає, наприклад, 
коли у платника виникає право вимагати компенсацію збитку: при 
оскарженні незаконного повідомлення-рішення, включаючи касацію 
або коли виграна апеляція? 

Податкова реформа України націлена на перехід від контролюючої 
функції фіскальних органів до обслуговуючої ролі, зменшення кіль-
кості податків та впровадження електронних сервісів для платників 
податків [3]. 

Таким чином, прагнення України увійти до Європейського Союзу 
вимагає узгодженості вітчизняного податкового законодавства до 
законодавчих вимог у сфері оподаткування, що існують у ЄС та стабі-
льне податкове законодавство в України. Для реалізації пріоритетів 
розвитку податкової політики України необхідно здійснювати ком-
плекс стимулюючих заходів, які передбачають: зниження податкового 
тиску, стимулювання інноваційної діяльності, поліпшення адміністру-
вання, зменшення масштабів ухилення від сплати податків та розробка 
ефективних механізмів податкового адміністрування. Розв’язання 
існуючих проблем податкової системи України має відбуватися через 
послідовну реалізацію стратегічних цілей податкової політики України, 
а саме: підвищення конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу; 
скорочення витрат платників на нарахування і сплату податків і держа-
ви на їх адміністрування та адаптація податкового законодавства 
України до законодавства ЄС. 
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ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ  
КРИПТОВАЛЮТ (В УКРАЇНІ) 

 
Зі зростанням ціни на Bitcoin та інші альткойни навіть пересічний 

громадянин дізнався про цей новітній елемент фінансової системи 
світу. На думку більшості експертів саме погані новини впливають на 
рівень криптоактивів. Значні цінові колівання у десятки відсотків за 
добу, а також ціна криптовалют є основним трендом у новинах усіх 
країн світу. І саме невизначеність з їх правовим статусом впливає на 
рівень криптовалют.  

Щодо визначення криптовалют в національних законодавствах 
існують декілька підходів:1) у Японіїї криптовалюта визначається 
законодавством як цінність подібна до активів (asset-like values); 2) в 
США у зв’язку з особливостями правової системи – визнається як 
аналог грошей, як власність та як товар на біржі; 3)в ЄС-як віртуальна 
валюта[1]. 

Щодо наших найближчих сусідів-білорусів то 21 грудня 2017 року 
Президент Лукашенко підписав декрет №8 «Про розвиток цифрової 
економіки», в якому говориться про те, що у республіці створюється 
офшорна зона до 2049 року для операцій з кріптоактивами на базі вже 
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існуючого Парку високих технологій (екстериторіальний технопарк, 
створений ще в 2005 році). Цікавим з правової точки зору є визначен-
ня криптовалюти, наведене в Додатку №1 зазначеного декрету: «Крип-
товалюта – біткоін, інший цифровий знак (токен), який використову-
ється в міжнародному обороті як універсальний засіб обміну[2]». Це 
визначення не є дуже вдалим у зв’язку з тим, що криптовалютою може 
бути не тільки біткоін. 

Щодо нашої країни, то НБУ у своєму листі від 2014 року визначав 
Bitcoin як грошовий сурогат[3]. У вересні 2017 ДФС року підтвердила 
таку правову позицію: «Роз’яснення щодо правомірності використання 
в Україні «віртуальної валюти/криптовалюти» надано Національним 
банком України від 10 листопада 2014 року, за яким Національний 
банк розглядає «віртуальну валюту/криптовалюту «Bitcoin» як грошо-
вий сурогат, який не має забезпечення реальної вартістю і не може 
використовуватися фізичними і юридичними особами на території 
України як засіб платежу, оскільки суперечить нормам українського 
законодавства»[4]. У 2017 році в Верховній Раді України зареєстровано 
два законопроекти щодо обігу криптовалют в Україні. В одному з них 
за співавторством народних депутатів Єфремової І.О., Денісової Л.Л., 
Котвіцьким І.О., Рибаком І.П., Войцеховської С.М. під назвою «Про 
обіг криптовалюти в Україні» дається таке визначення: «крипто- 
валюта – це програмний код (набір символів, цифр та букв), що є 
об’єктом права власності, який може виступати засобом міни, 
відомості про який вносяться та зберігаються у системі блокчейн в 
якості облікових одиниць поточної системи блокчейн у вигляді даних 
(програмного коду)»[5]. В альтернативному законопроекті № 7183-1 
«Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні» 
ініціатором якого є народний депутат Рибалко С.В. говориться: «крип-
то-валюта – децентралізований цифровий вимір вартості, що може 
бути виражений в цифровому вигляді та функціонує як засіб обміну, 
збереження вартості або одиниця обліку, що заснований на матема-
тичних обчисленнях, є їх результатом та має криптографічний захист 
обліку. Криптовалюта для цілей правового регулювання вважається 
фінансовим активом» [6]. Від базового визначення «криптовалюта» 
залежить подальша доля цих одиниць як в правозастосовчій практиці 
(широкий розголос набули випадки конфіскаціїї правоохоронними 
органами альткойнів з комп’ютерів приватних підприємців як засобів 
відмивання «брудних грошей»), так і у сфері правотворчості. Річ у тім, 
що близьким до криптовалют є визначення електронних фіатних 
грошей на базі мереж(Paypal, M-Pesa) та електронних грошей на базі 
смарт-карт (Visacash, Mondex). Треба звернути увагу на визначенння 
«криптовалюта» дане в законопроекті народних депутатів Єфремової 
І.О., Денісової Л.Л., Котвіцького І.О., Рибака І.П., Войцеховського 
С.М., в якому говориться про технологію Blockchain, що не є вірним. 
Тому що деякі криптовалюти, як наприклад Ripple, не використовують 
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Blockchain та, навіть, не майняться. Щодо визначення в законопроекті 
№ 7183-1, то воно є більш вдалим, але й більш абстрактним, тому, 
надається більш конкретне авторське поняття: криптовалюта –
криптографічно захищена і децентралізована цифрова валюта, 
відомості про транзакції в якій вносяться і зберігаються 
децентралізованих реєстрах. 
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Система джерел адміністративного права не є сталим явищем, її 

стан опосередковано рівнем розвитку суспільних відносин, побудовою 
та функціонуванням національних, міжнародних та міждержавних 
інституцій, створенням єдиних підходів до вирішення проблем право-
вого характеру. Віднесення м’якого права до системи джерел адмініст-
ративного права є наслідком процесів євроінтеграції України. 
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У цілому, в науковій літературі термін «м’яке право» застосовуєть-
ся до декларативних норм міжнародних договорів, модельного зако-
нодавства (legal soft law) [1, c. 196], та до норм політичних домовле-
ностей, норми яких володіють не юридичною, а морально-
політичною обов’язковою силою (non-legal soft law) [2, c. 432].  
Оксфордський юридичний словник містить таку дефініцію: «М’яке 
право» (у міжнародному праві) – це правила поведінки, наприклад: 
міжнародні договори, які ще не вступили в силу, резолюції ООН чи 
міжнародних конференцій, які не є обов’язковими за своєю приро-
дою, проте являють собою більш ніж просто заяви про політичні 
прагнення» [3]. Іноді визначення «м’якого права» дається просто 
шляхом перерахування актів, що не мають обов’язкової сили (реко-
мендації міжнародних організацій, спільні комюніке, спільні заяви, 
меморандуми намірів тощо).  

До м’якого права віднесемо наступні форми вираження у сфері 
управлінської діяльності: рішення, резолюції міжнародних та міжуря-
дових організацій, які носять рекомендаційний характер; політичні 
домовленості, які тим чи іншим чином впливають на регулювання 
адміністративних правовідносин; модельне законодавство, яке може 
бути застосовано у регулюванні адміністративних правовідносин. 

Основним призначенням м’якого права у сфері регулювання адмі-
ністративних правовідносин є можливість впровадження нових станда-
ртів публічного адміністрування таким чином, щоб відбулося їх втілен-
ня у практичну площину без додаткової юридичної регламентації, а 
юридичні кордони між державами було усунуто.  

Очевидним є те, що норма м’якого права, як і внутрішньодержав-
на правова норма, по суті, встановлює певну модель чи стандарт 
відповідної поведінки суб’єктів права і без механізму її імплементації 
на національному рівні є лише фікцією. М’яке право може бути 
імплементованим до національного законодавства за допомогою 
матеріальної інкорпорації, коли положення вводяться у 
внутрішньодержавне право через нормативно-правові акти (наприк-
лад, прийняття Закону України «Про електронний цифровий підпис» 
[4] або внесення змін до Закону України «Про державну службу» [5]) 
та через політичні домовленості (наприклад, прийняття Меморандуму 
про порозуміння і співпрацю між Національним агентством з питань 
запобігання корупції та Бюро із запобігання та боротьби з корупцією 
Латвійської Республіки [6]).  

Норми м’якого права не володіють ознаками формальної 
визначеності. У силу цього, змістом норм м’якого права не є права й 
обов’язки сторін. Крім того, якщо норма міжнародного права 
забезпечується міжнародно-правовим примусом, то стосовно норми 
м’якого права цього сказати не можна. Сторони позбавлені можливості 
скористатися правовими засобами примусу. Реалізація норм м’якого 
права здійснюється державами самостійно, шляхом добровільного 
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виконання. Порушення норми м’якого права не тягне міжнародно-
правової відповідальності. Це не означає, що ігнорування м’яко-
правових зобов’язань завжди залишається безкарним, у такому разі 
може виникнути, наприклад, політична чи економічна 
відповідальність.  

Використання м’якого права в якості регулятора адміністративних 
правовідносин опосередковано рядом факторів, а саме: нормами 
м’якого права врегульовано найбільш динамічні, нестабільні, мінливі 
суспільні відносини, які вимагають відповідного гнучкого підходу; 
нормам м’якого права притаманно відмінні механізми санк- 
ціонування, моніторингу та нагляду за їх дотриманням; для норм 
м’якого права є характерним відмінний спрощений процес 
імплементації до національної правової системи; м’яке право створює 
одночасною умови для гармонізації адміністративного законодавства 
та збереженням суверенітету держави у сфері публічно-правового 
регулювання тощо. 

Таким чином, бажання Української держави вступити до ЄС по-
винно бути підкріплено розумінням того, що змін потребує не лише 
правове регулювання суспільних відносин та його формальне вира-
ження, а й теоретичне обґрунтування цих змін в цілому. М’яке право 
являється зовнішнім виразом приписів непрямої дії, які мають безза-
перечний опосередкований нормативний вплив на адміністративні 
відносини в Україні, що у подальшому конкретизується у нормах 
законодавства. Вбачається доцільним подальше дослідження ролі 
м’якого права як джерела адміністративному права України. 

 

Список використаної літератури: 

1. International Law. Second Edition. Edited by Antonio Cassese. Oxford University 
Press. 2005. – P. 196. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.goodreads.com/book/show/93862.International_Law 

2. Candelaria M. Sedfrey. The Legal Characterization of the Asia-Pacific the 
Economic Cooperation (APEC) and the Individual Action Plans in International 
Law. 2008. – P. 432. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ateneolawjournal.com/main/authorarticles/8 

3. Oxford Dictionary of Law, Sixth Edition. Edited by Elizabeth A. Martin, Jonathan 
Law. Oxford University Press. 2006. – P. 502. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=552149 

4. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22.05.2003 № 852-IV // 
Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 276. 

5. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII// Відомості 
Верховної Ради України. – 2016. – № 4. – Ст. 60. 

6. Меморандуму про порозуміння і співпрацю між Національним агентством з 
питань запобігання корупції та Бюро із запобігання та боротьби з корупцією 
Латвійської Республіки. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/201 

 



72 

ЗАБОЛОТНА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА 

Київський інститут інтелектуальної власності та права 
Національного університету «Одеська юридична академія», 
ст. викладач кафедри загальнотеоретичної юриспруденції,  

конституційного та адміністративного права, 
кандидат юридичних наук 

 

ДО ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ СУТНОСТІ 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ  

ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ  
ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 
На рівні правової доктрини сформувалося усталене уявлення про 

дипломатичну службу як особливий вид професійної службової діяль-
ності [1, с. 421]. У легіслаційній площині такою діяльністю як раз і є 
державна служба. Відповідно, у системі адміністративного права субін-
ститут державної служби у сфері зовнішніх зв’язків (дипломатичної 
служби) належить до більш загального інституту державного служби в 
межах Загального адміністративного права. Зауважимо, що ця катего-
рія визначалася в попередньому Законі України «Про державну служ-
бу» як професійна діяльність осіб, які займають посади в державних 
органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій 
держави й одержують заробітну плату за рахунок державних коштів [2], 
а в чинному законі – публічна, професійна, політично неупереджена 
діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави [3].  

Що ж до законодавства про дипломатичну службу, то в ст. 1  
Закону України «Про дипломатичну службу» це поняття визначається 
як професійна діяльність громадян України, спрямована на практич-
ну реалізацію зовнішньої політики України, захист національних 
інтересів України у сфері міжнародних відносин, а також прав та 
інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном [4]. 
З наведеного чітко видно, що державна та дипломатична служба 
співвідносяться на підставі законів логіки як загальне й одиничне 
поняття. Така діяльність відзначається специфікою організації, гаран-
тій, обмежень та компетенції, кваліфікаційних вимог до працівників 
дипломатичної служби.  

За доктринальними підходами під адміністративно-правовим стату-
сом державних службовців дипломатичної служби потрібно розуміти 
через призму легального, суб’єктного, інтеракціоністського та інтегра-
тивного підходів. Зокрема, у легальному вимірі відповідна правова 
категорія може визначатися як встановлена та гарантована державою в 
конституціях та інших нормативно-правових актах система прав, 
свобод, законних інтересів і обов’язків суб’єкта суспільних відносин 
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[5, с. 366]; визначений чинним законодавством перелік суб’єктивних 
прав, юридичних обов’язків, гарантій їх реалізації, а також обмежень, 
які у своїй сукупності забезпечують реалізацію державним службовцем 
повноважень у рамках функцій та завдань державної служби [6, c. 178].  

У контексті тлумачення викладених дефініцій можна підтримати 
аргумент на користь недоцільності конкретизації в дефініції адмініст-
ративно-правового статусу державних службовців дипломатичної 
служби тих нормативно-правових актів, у яких регламентоване правове 
становище цих суб’єктів, але з урахуванням історії становлення дипло-
матичної служби – з обов’язковою вказівкою на морально-етичні та 
звичаєві норми. Що ж до суб’єктної індивідуалізації, то вкрай важливо 
зупинитися на характеристиці тих органів публічної адміністрації, які 
реалізують публічно-управлінську функцію у зовнішніх відносинах, 
оскільки це кореспондує зі специфікою їхньої діяльності. Потрібно 
також враховувати коректність віднесення до обсягу цього поняття 
категорії свобод і законних інтересів, бо вони відповідають міжнарод-
ним стандартам і відіграють значну роль у практиці відносин у сфері 
дипломатичної служби. 

У суб’єктному вимірі адміністративно-правовий статус державних 
службовців дипломатичної служби розкривається як багатоаспектна 
категорія, що відзначається загальними, універсальними рисами, 
охоплює статуси різних учасників правовідносин: держави, суспільст-
ва, особи тощо; висвітлює персоніфіковані риси суб’єктів і фактичне 
їх становище в системі багатоманітних суспільних відносин; не може 
бути реалізований без обов’язків, що відповідають правам, без юри-
дичної відповідальності в необхідних випадках, без правових гаран-
тій; регламентує права та обов’язки суб’єктів у системному вигляді, 
що дає змогу здійснити порівняльний аналіз статусів різних суб’єктів, 
для відкриття нових шляхів для їх вдосконалення. Такий підхід 
робить акцент на характеристиці особливостей особи, наділеної 
відповідним правовим статусом, а також зв’язків із іншими 
суб’єктами правовідносин.  

Виходячи з вищевказаного, адміністративно-правовий статус дер-
жавних службовців дипломатичної служби можна класифікувати на 
кілька різновидів за змістовним критерієм: загальний; родовий; галузе-
вий; індивідуальний. Так, загальний правовий статус регламентується 
конституційними, законодавчими положеннями щодо базових характе-
ристик прав, свобод, законних інтересів і обов’язків особи на основі 
принципів права. Родовий правовий статус відображає специфіку 
функціональних аспектів діяльності державних службовців, галузе-
вий – державних службовців дипломатичної служби. Два останні 
різновиди правового статусу засновані на положеннях загального, але 
містять специфічні принципи, права та обов’язки, пільги та привілеї. 
У цьому контексті саме дипломатичний імунітет висвітлює засадничі 
положення галузевого (адміністративно-правового) статусу державних 
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службовців дипломатичної служби. Індивідуальний правовий статус 
при цьому є динамічною юридичною категорію, оскільки поширюється 
на конкретного працівника дипломатичної служби та може містити 
варіативний перелік персоніфікованих прав та обов’язків у конкретних 
відносинах щодо здійснення публічного управління при реалізації 
зовнішньої політики. 
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АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА МИТНЕ ПРАВО  
В СИСТЕМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 
Митна функція сучасної держави є автономним напрямом держа-

вного впливу на економіку, що об’єднує специфічну сферу відносин 
та особливий тип діяльності – митну справу. Митна справа залиша-
ється невирішеним питанням нормативно-правового та інтегративно-
го забезпечення митної функції сучасної держави, оскільки саме 
елементи функціональної характеристики держави відіграють чи не 
найважливішу роль. 
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Це проявляється у виникненні нових сфер правового регулювання, 
таких як економічне право, антидемпінгове право, конкурентне право 
тощо. На думку багатьох сучасних дослідників, проблема зв’язку права 
та економіки є однією з найбільш перспективних сфер досліджень не 
лише на рівні загальнотеоретичної юриспруденції, але й у галузевих 
правових дослідженнях [1]. Більше того, вплив економіки на державу 
не раз підкреслюється дослідниками у вкрай негативному світлі: так, 
Ю. М. Оборотов пише, що глобалізація стала добою вивільнення 
капіталу з-під влади держави. При цьому капітал отримав можливість 
не лише диктувати умови сучасним державам, але й змінювати смис-
лове призначення держави за рахунок її десоціалізації, денаціоналіза-
ції, детериторізації [1, с. 89]. По суті, під впливом глобалізації утворю-
ється нова ринкова державність, яку А. Фурсов, на відміну від давно 
існуючої «держави-нації», називає «державою-корпорацією» [2, с. 54]. 

Це означає, що економічна функція держави не може сьогодні 
здійснюватися у позаправових формах, і митна функція держави у 
цьому відношенні не є винятком. По-перше, фундаментальний 
характер правового впливу на економіку полягає в тому, що право 
встановлює правила і принципи набуття, відчуження та переходу 
власності від однієї особи до іншого. Відмінність економічної функції 
права та економічної функції держави полягає в тому, що право тут є 
інструментом впливу на економіку загального, фундаментального 
значення, тоді як держава при впливі на економіку приймає окремі, 
нехай навіть і вельми істотні за наслідками заходи. По-друге, з точки 
зору історії, правове регулювання економічної сфери (яка охоплює і 
питання власності, і питання виробничих відносин) здійснювалося 
задовго до виникнення держави як такої. По-третє, навіть незважаю-
чи на те, що «сучасне регулювання економічних відносин викликає 
потребу в особливому юридичному механізмі, який оптимально 
поєднує публічно-правові та приватноправові аспекти, що базуються 
на спеціальному правовому режимі, який забезпечує гарантії прав і 
законних інтересів суб’єктів права» [3, с. 6], право та держава щодо 
економічної системи відіграють різні ролі. Право (в першу чергу 
приватне право) виступає як система норм, правил і стандартів 
інтеракцій суб’єктів в економічній сфері, а держава – як страж цієї 
системи, який за необхідності встановлює додаткові нормативи 
вторинного порядку, що слугують для підтримки встановленого 
правом економічного порядку. По-четверте, правовий вплив на 
економіку здійснюється також за межами окремих держав [4]. 

Іншими словами, право здійснює свій вплив на митну справу не 
меншою, а, можливо, навіть більшою мірою, ніж держава.  

Структурним елементом системи законодавства є нормативно-
правовий акт. В абсолютній більшості він містить норми, що належать 
до різних галузей права, тобто є комплексним. Комплексні акти пред-
ставляють собою форму існування норм різних галузей права стосовно 
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суб’єктів відносин, видів господарської діяльності за окремими галузя-
ми господарства або за окремими видами зв’язків безвідносно до 
галузей економіки. Але так чи інакше вони необхідні для створення 
системи міжгалузевого регулювання відносин певних сфер. Такі акти 
не є механічним поєднанням норм, а служать тією формою, яка вико-
ристовується для узгодження дії норм різних галузей, для створення 
об’єднань норм за ознакою господарської або будь-якої іншої діяльно-
сті [5, с. 19].  

У сучасних загальнотеоретичних дослідженнях підгалузь права  
розуміється не як самостійний елемент системи права, а як утворення, 
що має вторинне походження. Так, до такого висновку можна прийти, 
якщо простежити, яким чином розкривають поняття підгалузі права 
вітчизняні та зарубіжні науковці. 

Підгалузь – це об’єднання «споріднених» [2, с. 592], або «генетично 
близьких» [2, с. 250] інститутів права. Між тим, як видається, і цього 
критерію недостатньо для того, щоб говорити про існування підгалузей 
права. Наприклад, генетично близькими та спорідненими є такі кримі-
нально-правові інститути як злочини проти волі, честі та гідності 
особи та злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості 
особи, між тим вони не утворюють підгалузі права. 

Можна зробити висновок, що структурація системи права, тобто 
виокремлення в ній певних згустків нормативного матеріалу – це не 
лише об’єктивний, але й суб’єктивний процес. Система підстав для 
виокремлення як галузей, так і підгалузей права має розглядатися з 
точки зору сучасної методології, зокрема, ідей принципу додатковості 
та синергетики, в світлі яких право постає як багатоаспектна, різно-
джерельна, нерівноважна, відкрита та незавершена соціорегулятивна 
система, яка перебуває у процесі постійного формування та еволюції 
відповідно до нелінійних процесів, що супроводжують функціонування 
соціуму. З урахуванням синергетичного підходу, завданням юридичної 
науки є не лише констатація існування усталених у процесі правової 
історії людства галузей права та намагання відшукати критерії їх роз-
межування, але й прогнозування виникнення нових нормативних 
масивів, у тому числі, підгалузей права [6, с. 118]. 

Таким чином, підгалузь права завжди є не просто сукупністю спо-
ріднених правових інститутів, але виступає результатом спеціалізації 
правового впливу, причому ця спеціалізація є об’єктивно-
суб’єктивною, тобто охоплює як об’єктивні потреби суспільства, так і 
запити та наміри юридичної практики. 

Підсумовуючи викладене, можна сказати, що підгалузь права – це 
відносно автономна нормативна цілісність, що існує в рамках галузі 
права, об’єднує декілька споріднених правових інститутів та з ураху-
ванням потреб юридичної практики прагне виокремитися в окремий 
напрямок правового регулювання. 
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ЩОДО СУЧАСНИХ ПОГЛЯДІВ В СФЕРІ ПРОВАДЖЕННЬ  
У СПРАВАХ ПРО ВЧИНЕННЯ ПРОСТУПКІВ  

ПРОТИ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ 

 
Побудова демократичного суспільства – вимагає від громадянина  

виконання своїх обов’язків перед державою, а від держави – забезпе-
чення законних прав та свобод особистості. Вирішення проблем забез-
печення правопорядку в країні великою мірою залежить від чіткої, 
злагодженої, прогресивно організованої роботи всіх державних та суспі-
льних інституцій. На продовження в Україні демократичного курсу 
спрямована загальнодержавна програма «Стратегія реформ – 2020», яка 
включає реформування державних інституцій у тому числі тих, які 
відповідають за публічний порядок та наближення українського суспіль-
ства до європейських стандартів [1]. 



78 

Певної гостроти дана проблематика набула із прийняттям в 
2012 році Кримінального процесуального кодексу України, прогреси-
вним моментом, вважається запровадження інституту кримінального 
проступку, що в свою чергу направлено на дотримання прав та 
свобод людини й громадянина тощо. Окрім позитивних чинників 
виникли і певні дискусійні питання серед істориків, соціологів, 
юристів. Для прикладу можемо звернути увагу на одну із новітніх 
розвідок, а саме працю професора С.В. Пєткова «Термін «криміналь-
ний проступок» – відголосок репресій проти українського народу  
30-х рр. ХХ ст.» [2, с. 13-15].  

Проблемам адміністративного провадження у справах про вчинення 
проступків проти публічного порядку присвятили свої праці ряд вітчизня-
них і зарубіжних вчених та практиків, серед них В.Б. Авер’янов, 
О.Ф. Андрійко, О.М. Бандурка, В.В. Галунько, П.В. Діхтієвський, 
В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, О.В. Кузьменко, Н.Р. Нижник, В.І. Курило, 
С.В. Пєтков, Ю.С. Шемшученка та ін. У той же час певні аспекти озна-
ченої проблематики залишаються не достатньо дослідженими. 

Досліджуючи адміністративно-правові засади адміністративних пра-
вопорушень в сфері публічного порядку, важливо вказати на те, що 
відповідний стан суспільства, який має відповідати європейським 
стандартам, можна досягнути завдяки взаємозалежним групам складо-
вих елементів, які досліджуються в руслі нашого дослідження. 

Термінологічні варіації також не можуть не позначитися на практи-
чній складовій загальної проблематики. Правоохоронна реформа, в 
цілому позитивно сприймається в українському суспільстві, бо це 
можливість проаналізувати та виправити юридичні колізії, усунути 
законодавчі «білі плями» тощо. Водночас, інститут адміністративного 
провадження потребує і теоретичного, і практичного вдосконалення. 
Згадана проблематика є не тільки правовою, а набагато ширшою і 
викликає залучення науковців із інших галузей. 

Основою нормативно-правового забезпечення діяльності органів 
державної влади є ті положення, які містяться в нормативних актах, 
що регулюють здійснення адміністративно-процедурних дій. Ці дії 
поділяються на внутрішньосистемні (ті, які регулюють відносини між 
членами певного органу, установи, відомства) та зовнішньосистемні 
відносини (між державними органами та іншими особами (фізичними 
та юридичними)). 

На думку Д.М. Бахраха, який зазначає, що адміністративний процес 
стоїть в одному ряді з такими юридичними процесами як: криміналь-
ний, цивільний, законодавчий. З одного боку, він є видом юридичного 
процесу, тому йому притаманні всі його ознаки, проте з іншого – це 
вид управлінської діяльності з такими властивостями: 1) він являє 
собою різновид владної діяльності суб’єктів виконавчої влади, коли 
вони розглядають справи про адміністративні правопорушення; 2) він 
спрямований на вирішення певних управлінських справ, досягнення 
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юридичних результатів; 3) він урегульований нормами публічного 
права. Особливість адміністративного права як галузі полягає в тому, 
що в ній співіснують матеріальні і процесуальні норми. Завдяки остан-
нім, управлінські процедури та реалізація виконавчої влади набувають 
більшої визначеності, науковості, стають більш демократичними. 
Отже, процес регулювання сприяє підвищенню ефективності владної 
діяльності. На думку Д.М. Бахраха, державній (публічній) адміністрації 
доводиться використовувати владні повноваження під час вирішення 
найрізноманітніших справ [3, с. 154]. 

На думку С. Гусарова, специфіка процесу полягає в тому, що він 
розглядається як єдине ціле за своїми завданнями та функціями, і як 
сукупність окремих спеціальних проваджень, особливості яких визна-
чаються змістом та характером відповідних правових відносин у галу-
зях матеріального права [4, с. 84]. Процес є сукупністю проваджень, 
провадження – вид процесу. При цьому, якщо процес – це поняття 
широке, яке охоплює юридично значущу діяльність публічної адмініст-
рації, то провадження – це вже діяльність, пов’язана з вирішенням 
певної, порівняно вузької групи однорідних справ [5, с. 128]. 

Умовно до «управлінської» концепції можна зарахувати і підхід що-
до дослідження проблематики адміністративного процесу, висвітлений 
у монографічних працях, де запропоновано розглядати адміністратив-
ний процес як органічний комплекс функціональних елементів (право-
творчість органів виконавчої влади, позитивне та юрисдикційне право-
застосування). 

Слід погодитися із думкою Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука та інши-
ми, які визначають адміністративно-деліктне провадження через 
поняття адміністративно-процесуальної діяльності, тобто як низку 
послідовних дій уповноважених органів (посадових осіб), а в деяких 
випадках – й інших суб’єктів, які згідно з нормами адміністративного 
законодавства здійснюють заходи, спрямовані на притягнення право-
порушників до адміністративної відповідальності [6, с. 460]. 

Більш обґрунтованою та такою, що відображає сучасну дійсність 
нашої держави, видається думка науковців, які розглядають адміністра-
тивний процес як державну виконавчо-розпорядчу діяльність у вирі-
шенні будь-яких індивідуальних, а не лише юрисдикційних справ. Це 
так звана «управлінська» концепція. Водночас, на нашу думку, таку 
діяльність слід визначати як публічно-розпорядчу.  

Провадження у справах про публічні проступки визначається як ряд 
послідовних дій уповноважених органів (посадових осіб), а в деяких 
випадках – інших суб’єктів, що відповідно до норм адміністративного 
законодавства здійснюють заходи, спрямовані на застосування щодо 
правопорушників передбаченої відповідальності і забезпечення вико-
нання винесеної постанови. Або, іншими словами, провадження у 
справах про публічні проступки – це діяльність уповноважених 
суб’єктів із застосування адміністративних стягнень, здійснена в адмі-
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ністративно-процесуальній формі. Це провадження – складова частина 
адміністративно-юрисдикційного процесу [7, с. 367]. 

Викладені положення дають змогу визначити, що провадження у спра-
вах про проступки проти публічного порядку являють собою врегульовану 
нормами адміністративного права діяльність уповноважених органів, 
спрямовану на притягнення до відповідальності осіб, які вчинили проти-
правні діяння, що посягають на публічний порядок [8, с 78]. Така діяль-
ність базується на певних принципах – основних засадах, вихідних ідеях, 
що характеризуються універсальністю, загальною значущістю, вищою 
імперативністю і відображають суттєві положення, на яких базується 
провадження у справах про публічні проступки [5, с. 147].  

Оновлення бачення місця адміністративного провадження у справах 
про адміністративні проступки, що посягають на публічний порядок є 
необхідною умовою його ефективного реформування відповідно до 
вимог сьогодення. Також викладене вище створює підґрунтя для 
подальшого дослідження внутрішньої будови цього провадження.  
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ПРАВОЗАСТОСОВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ  
ЯК ВИД ПОДОЛАННЯ ПРОГАЛИН  

У ПРАВІ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ 

 
Норми права, спрямовуючи свою дію на регулювання певних суспі-

льних відносин, деколи абстрактно та поверхнево охоплюють їх, що 
породжує прогалини, колізії та інші негативні правові явища. Реальні 
суспільні відносини мають конкретний характер та ряд специфічних, 
індивідуальних особливостей. Тому не завжди впровадження того чи 
іншого нормативно-правового акту в реальні суспільні відносини 
забезпечує їх повне правове регулювання. Складність усвідомлення та 
аналізу усіх процесів, що відбуваються у суспільстві, а також їх постій-
на мінливість природно зумовлює виникнення такого негативного 
правового явища, як прогалини в праві та законі. 

Прогалини в праві – це повна або часткова відсутність в діючих 
Нормативно-правових актах необхідних юридичних норм, а прогалини 
в законі це повна або часткова відсутність необхідних юридичних норм 
у мниму законі [5, с. 36]. 

Враховуючи те, що це явище є цілком розумне та закономірне, в 
силу динаміки розвитку суспільства, проблема подолання прогалин 
завжди перебуває під пильним спостереженням науковців, законодав-
ців та юристів практиків. 

Проблемою подолання прогалин в праві та законодавстві у своїх 
працях досліджували фахівці, які працюють в галузі теорії держави та 
права, зокрема, М. Онищук, В. Денисенко, Д. Михайлович, А. Заєць, 
Ю. Тодика, Ю. Власов, М. Селівон. 

З усього масиву теоретичних досліджень, висунутих теорій та кон-
цепцій, можна виділити два основні шляхи подолання прогалин: 
правотворчість та правозастосування [5, с. 37]. 

Перший шлях ефективний тільки тоді, коли заповнення прогалини 
не потребує швидкого реагування з боку держави, а також, коли існує 
значна, кість прогалин в охоплюваному правовому полі. Проте, прога-
лини у праві часто потребують негайного заповнення, а відносини, які 
не врегульовані – врегулювання. В цьому випадку використовується 
правозастосування як швидший та менш трудомісткий шлях подолання 
прогалин. 

Правозастосування – владна діяльність компетентних органів та 
посадових осіб з підготовки і прийняття індивідуального юридичного 
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рішення в юридичній справі на основі юридичних фактів і конкретних 
правових норм. 

При застосуванні норм права правозастосовний орган іноді стика-
ється з прогалинами в законодавстві, тобто з повною чи частковою 
відсутністю норм, які регулюють певні суспільні відносини. З метою 
подолання прогалин, в процесі правозастосування було виокремлено 
та закріплено законодавчо такі способи: а) аналогія права; б) аналогія 
закону [2, с. 12]. 

У зв’язку з наявністю прогалин в юриспруденції розроблені способи 
заповнення прогалин в процесі застосування закону, які отримали 
назву аналогії, їх розрізняють: 

– аналогію закону – рішення справи або окремого юридичного  
питання на основі правової норми, розрахованої на схожі випадки; 

– аналогію права – рішення справи чи конкретного юридичного 
питання основі принципів права, загальних начал і змісту законодавства. 

Аналогія повинна застосовуватися.чітко у відповідності з вимогами 
законності. Тому і використовувати аналогію можуть, лише органи 
правосуддя – суди, з дотриманням усіх процесуальних норм і процесу-
альних гарантій. Винесене за допомогою аналогії рішення у справі не 
повинно суперечити чинному законодавству [1, п. 4]. 

Фактично, щоб застосування аналогії було правомірним, винесене 
рішення повинно відповідати принципам закону, в якому виникла 
прогалина, не суперечити загальним засадам галузі права, яка охоплює 
ці суспільні відносини, відповідати загальним принципам правопоряд-
ку в Україні. 

Отже, виходячи з вищевикладеного, можна дійти висновку, що 
прогалини в праві та законодавстві є доволі актуальним явищем в 
процесі функціонування правової системи. Постійна динаміка 
суспільних відносин щоразу породжує, як самі прогалини, так і 
необхідність їх подолання. Хоча прогалини в праві та законодавстві 
повинні заповнюватися у процесі правотворчості, шляхом внесення 
змін і доповнень у закони, видання нових, більш досконалих юридич-
них актів. В той же час, рішення суду у випадках, коли застосовується 
аналогія, містять положення, які суттєво збагачують юридичну практи-
ку і можуть бути основою для розвитку законодавства. 
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Досить складно уявити суспільство на сучасному етапі свого розви-

тку яке б не прагнуло до рішучих змін. Спираючись на світовий досвід 
та тенденції прагнення найкращого для кожного куточку країни, 
Україна активно почала запроваджувати останні новинки в державній 
системі. Насамперед це стосується запровадження електронного доку-
ментообігу у всіх сферах суспільного життя, і навіть створення елект-
ронного суду, як нового інституту в українському судочинстві. Саме 
прагнення до модернізації, стабілізації суспільних відносин, полегшен-
ня процедури доступу до правосуддя зумовило появу електронного 
судочинства. Тож сьогодні ми є свідками народження та запроваджен-
ня проекту «Електронний суд». Завдяки даній системі учасники судо-
вих процесів мають змогу значно заощадити такі важливі ресурси як 
час та гроші.  

Слід сказати, що в самому широкому значенні «Електронний суд» 
це елемент сучасного інформаційного суспільства, який представляє 
унікальну форму здійснення судочинства, засновану на новітніх інфо-
рмаційних технологіях яка забезпечує повний процес розгляду судової 
справи в електронному форматі. В свою чергу, як каже керівник 
проекту О. Самборська: «Основними завданнями Електронного суду є: 
поліпшення умов роботи працівників судів та зручний доступ громадян 
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до правосуддя»[1]. Тобто, це суд, двері якого відчинені цілодобово та в 
якому немає черг. 

Перші кроки до запровадження системи «Електронний суд» в Укра-
їні були здійснені згідно з наказом Державної судової адміністрації 
України від 31.05.2013 р. №72 «Про реалізацію проекту щодо обміну 
електронними документами між судом та учасниками судового проце-
су», зі змінами та доповненнями [2]. Концепція «Електронний суд» 
базується на достатній кількості європейських рекомендацій, серед 
яких провідне місце займає Рекомендація №R (95) 11 Комітету мініст-
рів Ради Європи від 11 вересня 1995 року, в якій сформульовані осно-
вні завдання при розробці та функціонуванні автоматизованих систем 
судової практики [3].  

Відповідно до сформованої концепції електронного судочинства в 
Україні передбачені такі основні завдання, як: 

1) забезпечення відкритого доступу всіх учасників судового процесу 
до інформації за допомогою інтернет-ресурсів та інформаційно-
довідкових кіосків;  

2) перехід до відправки та прийому всіх документів, що оброблю-
ються в судах, в електронному вигляді; 

3) налагодження системи електронного обміну з базами даних різ-
них державних органів;  

4) повна комп’ютеризація процесів судового діловодства та ство-
рення єдиного електронного архіву судових документів [4].  

Зважаючи на вищевказані завдання, необхідно коротко розкрити 
роль електронного цифрового підпису. Електронний цифровий підпис 
за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печат-
ки) у разі, якщо: 

 електронний цифровий підпис підтверджено з використанням 
посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифро-
вого підпису; 

 під час перевірки використовувався посилений сертифікат клю-
ча, чинний на момент накладення електронного цифрового підпису; 

 особистий ключ підписувача відповідає відкритому ключу,  
зазначеному у сертифікаті. 

 електронний підпис не може бути визнаний недійсним лише че-
рез те, що він має електронну форму або не ґрунтується на посиленому 
сертифікаті ключа [5]. 

На практиці, більшість українців вже його мають та користуються 
ним, наприклад, при заповненні електронних декларацій, зручність 
якого полягає ще й в простій процедурі його отримання через систему 
Приват24. 

Об’єктивна необхідність функціонування електронного судочинст-
ва, яка вже сьогодні діє в Україні, обумовлена такими важливими 
факторами: 
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– пошук нових механізмів вдосконалення судового процесу, забез-
печення основних принципів судочинства; 

– загальний реформаційний тренд масового використання цифро-
вих технологій у взаємовідносинах між державою та приватною особою 
(електронні реєстри, електронне декларування, тощо); 

– особливості людської природи, яка прагне власного комфорту, в 
тому числі й у сфері правосуддя; 

– різке зростання динаміки суспільних відносин, особливо у сфері 
господарювання; 

– стрімкий розвиток технологій, який забезпечив можливість об-
робки, зберігання та передачі великих обсягів інформації в цифровій 
формі. 

Тож розглядаючи наведені фактори, можна дійти висновку що поя-
ва такої форми судочинства є досить позитивним аспектом у розвитку 
державної системи, а саме у веденні судочинства, отже виходячи із 
цього можна визначити переваги та недоліки електронного суду. 

Розпочати хотілось би насамперед з переваг, так як впровадження 
такої форми судочинства є досить революційним кроком до покра-
щення та виведення на світову арену українського судочинства. 

Отже, перевагами «Електронного суду» можна вважати: 
1) зручність та економія часу (надання можливості фізичній або 

юридичній особі направити до будь-якого суду країни пакет докумен-
тів не виходячи з дому за допомогою мережі Інтернет); 

2) автоматизація документообігу, мінімізація зловживань (поліп-
шення доступу до системи правосуддя та підвищення її ефективності, 
електронне зберігання даних, онлайн-засідання, систему управління 
судовими справами, систему управління документами); 

3) економічність (повністю комп’ютеризована система, яка надає 
можливість економити на транспортних витратах для того щоб діста-
тись того чи іншого суду, а також витрати, що пов’язані з друкування 
необхідних паперів); 

4) сприяння єдності судової практики (розробка та впровадження 
універсального формату обміну даними, завдяки якому стане можли-
вою передача справ та документів між автоматизованими системами 
документообігу різних судів). 

Проте існують і досить суттєві недоліки, такі як: 
1) вимагає високого рівня захищеності інформації (не виключена 

можливість збоїв в інфраструктурі системи електронної передачі і 
зберігання даних, блокування на деякий час доступу громадян та 
організацій до офіційної правової інформації);  

2) відсутність наукового підґрунтя (переважна частина положень 
проекту «Електронний суд» запозичені з досвіду зарубіжних країн); 

3) недоступність певним категоріям громадян(вікові, майнові особ-
ливості, значна частина населення не долучена до цифрової культури і 
традиційно користується паперовими носіями правової інформації). 



86 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що перехід від застарілого  
документарного судочинства до електронного має забезпечити опера-
тивність, прогнозованість та зручність взаємодії між учасниками судо-
вого процесу і судом і допоможе зробити правосуддя більш прозорим і 
менш корумпованим. Тож маємо надію, що Україна гідно подолає 
недоліки, які сформувались під час запровадження електронного 
судочинства, а також стане взірцем для наслідування засад ведення 
гуманного, справедливого та неупередженого судового процесу. 

 

Список використаної літератури: 

1. Самборська О. Послуга щодо отримання від суду процесуальних документів 
у електронному вигляді, а також СМС-повісток поступово набирає 
популярності серед учасників процесу [Електронний ресурс]. –Режим дос-
тупу: http://zib.com.ua/ua/40018-elektronniy_sud_  

2. Наказ Державної судової адміністрації України № 72 «Про реалізацію 
проекту щодо обміну електронними документами між судом та учасниками 
судового процесу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://dsa.court.gov.ua/dsa/inshe/14/N722013 

3. Рекомендація R(95) 11 «Щодо відбору, обробки, подання та архівації судо-
вих рішень у правових інформаційно-пошукових системах» [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_129 

4. Логінова Н. І. Упровадження електронного правосуддя в систему судочинст-
ва / Н. І. Логінова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.apdp.in.ua/v72/61.pdf. 

5. Закон України «Про електронний цифровий підпис» [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/852-15 

 
 
 

ВАСИЛЬКІВСЬКА ВІКТОРІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
аспірант кафедри фінансового та адміністративного права 

 

ДЕЯКІ АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ КОРУПЦІЇ  

ДЕРЖАНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

Побудова правової держави стає неможливою без подолання кору-
пції, яка вразила державні структури та стала небезпечним фактором 
для подальшої демократизації суспільства. Загальні проблеми присвя-
чені дослідженню питання корупції в Україні в достатній мірі висвіт-
лені в юридичній літературі, зокрема у роботах Багрій – Шахмато-
ва Л.В., Битяка Ю.П., Бихалова В.О., Бондаренка Г.П., Мельника М.І., 
Рогульського С.С. та інших авторів. 
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Протягом останніх років незалежності України у сфері боротьби про-
ти корупції було зроблено досить багато кроків, однак ті чи інші заходи, 
які здійснювались в державі та суспільстві, не привели до бажаних 
результатів у сфері протидії корупції. Причин такому розвитку подій 
багато: як об’єктивні, так і суб’єктивні. Однією з головних є проблема 
неналежного наукового забезпечення державної антикорупційної полі-
тики. Адже визначаючи сутність корупції, як правило, говорять про 
неможливість зведення явища до якогось конкретного суспільно небез-
печного факту (явища, діяння). Корупція – це соціальне явище, яке має 
соціальну обумовленість та соціальні закономірності розвитку, здійснює 
негативний вплив на соціальні процеси [1, ст. 6]. Корупція, як явище, 
впливає на різні сторони суспільного життя: економіку, політику, сферу 
управління, соціальну і правову сфери, міжнародні відносини. Такі 
питання як: «З чого почати боротьбу проти корупції?» та: «Яким чином 
проводити боротьбу проти корупції?», адже проблема характеризується 
масовістю, тобто має риси соціального явища. 

Глибинне розуміння явища корупції, підкреслюють деякі енцикло-
педичні словники, які тлумачать латинське слово «corruptio» як псу-
вання і розбещення [2, ст. 31]. Образно кажучи, таке розуміння коруп-
ції свідчить про розбещення певних посадових осіб державних органів 
владою і розкладання системи державної влади вцілому. Так, у статті 1 
Закону України «Про запобігання корупції», знаходимо наступне 
тлумачення поняття «корупція»: використання особою, зазначеною 
у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повно-
важень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання непра-
вомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцян-
ки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно 
обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначе-
ній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим 
фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до проти-
правного використання наданих їй службових повноважень чи 
пов’язаних з ними можливостей. 

Складність корупції як соціального явища викликає проблеми при 
розробленні методів боротьби з негативними її проявами. За таких 
умов проблема боротьби з корупцією правовими методами вимагає 
теоретичного переосмислення, реальна практика потребує рекоменда-
цій від науки та обґрунтування форм і методів попередження та боро-
тьби з цим явищем. Беручи до уваги той аспект, що корупція, як 
явище, не може існувати за межами влади [1, ст. 22], випливає те, що 
похідним елементом корумпованих відносин є наявність у суб’єкта 
корупції владних повноважень, наданих державою, для здійснення її 
функцій. Беручи до уваги і той факт, що влада зазнає криміногенного 
впливу, формуються сприятливі умови для процвітання корупції. 
У функціонуванні держави та процесі реалізації публічної влади, 
корупція, говорячи образно, ставить все з ніг на голову, адже влада 
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використовується не в інтересах всього суспільства (народу), а в інте-
ресах окремих осіб, в першу чергу корумпованих, або в інтересах груп 
осіб. Говорячи іншими словами – корупція забезпечує експлуатацію 
державної влади в приватних інтересах. 

Для того щоб вирішення проблеми корупції в українському суспільстві 
проходило більш результативно, необхідно розірвати ілюзію всеохоплюва-
ності явища корупції, що стане першим кроком на шляху боротьби з 
корупцією. Другим кроком, на мою думку, необхідно чітко виділити 
сферу в якій корупція зароджується – вважаю, що це сфера пов’язана з 
безпосередньою реалізацією владних повноважень, що пов’язана з реалі-
зацією функцій держави. Третім кроком є проведення активної боротьби 
та профілактики виникнення корупційних правопорушень. 

Беручи до уваги вищевикладене, логічною є пропозиція звузити ро-
зуміння поняття корупції з соціального явища, до правопорушення у 
сфері реалізації владних повноважень наданих державою для реалізації 
її функцій. Пропонується подати чинну редакцію статті 1 Закону 
України «Про запобігання корупції» (а саме визначення терміну «ко-
рупція») в наступному варіанті: корупція – використання державними 
службовцями та посадовими особами або особами, які прирівнюються 
до осіб уповноважених на використання функцій держави або органів 
місцевого самоврядування наданих державою службових та владних 
повноважень з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття 
обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповід-
но обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, 
зазначеній у частині 1 статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим 
фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до проти-
правного використання наданих їй службових повноважень та 
пов’язаних із цим можливостей. 

Таке розуміння поняття корупції, ставить акцент саме на суб’єкті 
корупції – не просто особа, а саме державний службовець та посадові 
особи або особи, які прирівнюються до осіб уповноважених на вико-
ристання функцій держави або органів місцевого самоврядування, 
даний підхід унеможливлює неточність тлумачення поняття корупції, а 
також виокремлює конкретне коло питань (проблем) з якого, на мою 
думку, доцільно починати боротьбу з корупцією. Таке розуміння 
поняття корупції звужує її з глобального всеохоплюючого явища до 
конкретної проблеми, яка має вужчий характер та є конкретною, що 
призводить до конкретизації методів боротьби з нею. 
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ЩОДО СТАЖУВАННЯ ГРОМАДЯН  
З ЧИСЛА МОЛОДІ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ 

 
Відповідно до ч. 9 ст. 48 Закону України «Про державну службу» 

2015 р. (далі – Закон-2015) [1] у державних органах з метою ознайом-
лення з функціонуванням державної служби може здійснюватися 
стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах 
державної служби. Враховуючи, що попередній Закон України «Про 
державну службу» 1993 р. (далі – Закон-1993) [2] передбачав інший 
підхід до такого стажування, вважаємо актуальним висвітлення змісту, 
значення та правових наслідків стажування громадян з числа молоді, 
порівнюючи їх з попереднім законодавством. 

Здійснюється стажування громадян з числа молоді в державних  
органах, під якими в Законі-2015 розуміється органи державної влади, 
інші державні органи, їх апарат (секретаріат), отже ним охоплюються 
всі державні органи. 

Метою стажування є ознайомлення з функціонуванням державної 
служби. В науково-практичному коментарі до Закону-2015 таке стажу-
вання називається «ознайомлювальним» [3, с. 337]. Державна службу в 
ч. 1 ст. 1 Закону-2015 [1] визначається, зокрема, як діяльність із прак-
тичного виконання завдань і функцій держави, тому стажування поля-
гає в ознайомленні з такою практичною діяльністю. 

Проходження стажування є правом, тому як воно «може здійснюва-
тися». Стажування громадян здійснюється виключно за їх ініціативою і 
власним бажанням, тобто у добровільному порядку. Проте, неоднозна-
чними є положення щодо державних органів, з одного боку не встано-
влено обов’язку забезпечити можливість проходження такого стажу-
вання громадянами, і з іншого – не визначаються підстави для відмови 
у проходженні стажування. Це негативно позначається на фактичному 
допуску громадян до стажування. 

Суб’єктами стажування є громадяни з числа молоді, які не перебу-
вають на посадах державної служби. Поняття «громадяни з числа 
молоді» (у тому числі поняття «молодь») Законом-2015 не розкриваєть-
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ся, хоча його визначення має важливе значення для окреслення кола 
осіб, які можуть проходити стажування. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про сприяння соціальному 
становленню та розвитку молоді в Україні» [4] молодь, молоді грома-
дяни – громадяни України віком від 14 до 35 років. Зазначені вікові 
межі цілком актуальні і для досліджуваного поняття. 

Єдиною обов’язковою вимогою до громадян з числа молоді є не 
перебування їх на посадах державної служби. Дотримання цієї вимоги 
полягає у формальному не перебуванні на посадах державної служби 
громадянина на час проходження стажування. При цьому не врахову-
ється, наприклад, навчання громадянина, наявність роботи, у тому 
числі на інших видах публічної служби.  

Строк стажування не може перевищувати шести місяців. Це макси-
мальний строк, мінімальний – не встановлений [3, с. 337], а строк 
стажування конкретного громадянина визначається в кожному випад-
ку, як правило, за заявою такого громадянина. Втім, незважаючи на 
максимальний строк стажування, кількість разів проходження стажу-
вання одним і тим самим громадянином не обмежена. 

Порядок проходження стажування визначається керівним держав-
ної служби державного органу. Необхідність затвердження Типового 
порядку проходження стажування положення Закону-2015 не містять, 
на відміну від стажування державних службовців, порядок проходжен-
ня якого затверджено наказом НАДС від 03.03.2016 р. № 48 [5]. Хоча 
практика свідчить, що державні органи все таки керуються вказаним 
наказом і щодо стажування громадян з числа молоді, а також Поло-
женням про порядок стажування у державних органах, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.1994 р. № 804 [6], яке 
чинне для стажування в органах місцевого самоврядування. 

Так, державні органи затверджують загальні порядки проходження 
стажування громадян з числа молоді, наприклад Порядок стажування 
громадян з числа молоді в апараті Міністерства юстиції України, 
затверджений наказом від 22.07.2016 № 2253/5 [7], в апараті Одеської 
обласної державної адміністрації, затверджений розпорядженням від 
07.09.2017 № 792/А-2017 [8], та затверджують порядок проходження 
стажування окремого громадянина, в якому враховуються конкретні 
особливості та умови. 

Будь-яких правових наслідків, переваг та гарантій для громадянами, 
які пройшли стажування, зокрема під час проходження стажування або 
під час конкурсу на посади державної служби, не передбачено. 

Загалом, по кожній ознаці стажування громадян з числа молоді,  
передбачене ч. 9 ст. 48 Закону-2015 відрізняється від стажування 
особи, яка претендує на посаду державного службовця, згідно з ст. 19 
Закону-1993. Для більшого наочного огляду встановлених відмінностей 
представимо їх у вигляді таблиці 1. 
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Таким чином, такі правові наслідки та гарантії стажування, як пе-
ревага при проходженні конкурсу і збереженням заробітної плати за 
основним місцем роботи знівелювались оновленим законодавством. 
Це узгоджуються з положеннями ч. 1 ст. 21 Закону-2015, відповідно до 
яких вступ на державну службу здійснюється за результатами конкурсу. 
Проте, принцип забезпечення рівного доступу до державної служби 
(п. 7 ч. 1 ст. 4), зокрема передбачає відсутність необґрунтованих пере-
ваг певним категоріям громадян під час вступу на державну службу,  
а проходження стажування все за все є обґрунтованою перевагою. 

 
Таблиця 1 

№ з/п 
Ознака, за якою 

здійснюється 
порівняння 

Закон-1993 Закон-2015 

1 
Мета  

проведення 

набуття практичного 
досвіду, перевірки 
професійного рівня і 
ділових якостей 

ознайомлення з 
функціонуванням 
державної служби 

2 
Категорія 
суб’єктів 

особа, яка претендує 
на посаду державного 
службовця, відповідно 
до п. 1 Положення 
№ 804 – особа, що 
вперше претендує...[6] 

громадяни з числа 
молоді 

3 
Вимоги  

до суб’єктів 
- 

не перебування на 
посадах державної 
служби 

4 Строк проведення до двох місяців до шести місяців 

5 
Порядок прове-

дення 

Положення про 
порядок стажування  
у державних органах, 
затверджене постано-
вою від 01.12.1994 р. 
№ 804 [6] 

визначається 
керівником  
державної служби 

6 Гарантії 

збереженням заробіт-
ної плати за основним 
місцем роботи на 
строк проведення 

- 

7 
Правові  
наслідки 

перевага над іншими 
учасниками конкурсу, 
які беруть участь у 
даному конкурсі, але 
не проходили стажу-
вання; зарахування  
до кадрового резерву 

- 
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Таким чином, такі правові наслідки та гарантії стажування, як пе-
ревага при проходженні конкурсу і збереженням заробітної плати за 
основним місцем роботи знівелювались оновленим законодавством. Це 
узгоджуються з положеннями ч. 1 ст. 21 Закону-2015, відповідно до 
яких вступ на державну службу здійснюється за результатами конкурсу. 
Проте, принцип забезпечення рівного доступу до державної служби 
(п. 7 ч. 1 ст. 4), зокрема передбачає відсутність необґрунтованих пере-
ваг певним категоріям громадян під час вступу на державну службу, а 
проходження стажування все за все є обґрунтованою перевагою. 

Разом з цим, зважаючи на мету проведення конкурсу – добору осіб, 
здатних професійно виконувати посадові обов’язки (ч. 1 ст. 22 Закону-
2015) та його проведення з урахуванням рівня професійної компетент-
ності, особистих якостей і досягнень кандидатів (ч. 2 ст. 22 Закону-
2015), стажування громадян з числа молоді, які потенційними канди-
датами на посади державної служби, надає можливість таким громадя-
нам підвищити рівень своєї професійної компетентності, особистих 
якостей і досягнень, що зрештою дозволить успішно пройти конкурс. 

Отже, проходження громадянином стажування, вже надає такому 
громадянину перевагу. 

Крім того, проходження стажування є певним досвідом, який до-
зволить громадянину максимально близько ознайомитись з посадови-
ми обов’язками відповідної посади, остаточно визначитись з прагнен-
ням займати цю посаду в майбутньому. 

У висновку слід зазначити, що стажування громадян з числа моло-
ді, які не перебувають на посадах державної служби є способом набут-
тя практичного досвіду виконання певних посадових обов’язків, надає 
змогу підвищити рівень своєї професійної компетентності, особистих 
якостей і досягнень. 

Вступ на державну службу громадян, які пройшли стажування, 
здійснюється за результатами конкурсу у загальному порядку, без будь-
яких обов’язкових правових наслідків для державного органу чи кон-
курсної комісії. 

Встановлена відсутність Типового порядку проходження стажування 
громадян з числа молоді в державних органах негативно позначається 
на практиці його здійснення. Відповідно до цього вважаємо доцільним 
рекомендувати положення ч. 10 ст. 48 Закону-2015 після слів «держав-
них службовців» доповнити словами «та громадян з числа молоді», а 
центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері державної служби у свою чергу 
визначити та затвердити Порядок стажування громадян з числа молоді 
в державних органах. 
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аспірант кафедри адміністративного та фінансового права 

 

ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ 
ЕЛЕКТРОННОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИРОБНИЦТВОМ  
ТА ОБІГОМ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО, КОНЬЯЧНОГО  

І ПЛОДОВОГО, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ  
ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ (АСЕК) 

 
Чинне на сьогодні в Україні маркування підакцизної продукції па-

перовими марками є недостатньо ефективним засобом контролю. За 
неофіційними даними, в Україні більш як половина ринку алкоголю та 
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тютюну є нелегальним. Для ефективного комплексного контрольно-
попереджувального моніторингу у сфері обігу підакцизних товарів, 
контролю за переміщенням підакцизних товарів на кожному етапі – 
від виробника чи імпортера до кінцевого споживача, нагальним є 
впровадження автоматизованої системи електронного контролю за 
виробництвом та обігом спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі –АСЕК). 

Тож постає завдання виявити наявні проблеми та запропонувати 
напрями вирішення, з метою детінізації виробництва та обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів, шляхом удосконалення процедури маркування завдяки впро-
вадженню АСЕК. 

На сьогодні в Україні відсутня цілісна автоматизована система кон-
тролю за обігом підакцизних товарів, яка охоплювала б всі стадії обігу 
підакцизних товарів від їх виробника/імпортера до суб’єкта господарю-
вання, який здійснює роздрібну реалізацію цих товарів або їх кінцеве 
використання.  

За даними Всесвітньої митної організації, Україна роками посідала 
перші місця у світі як країна походження конфіскованих контрабанд-
них сигарет аж до 2014 року. І лише у 2013-му та 2015 роках поступи-
лася цією першістю Тунісу та Польщі відповідно. 

Згідно зі звітом міжнародної аудиторської компанії KPMG, у 
2016 році Україна вийшла на перше місце серед країн, що постачають 
контрабандні сигарети в країни Європейського Союзу. Протягом 2015-го 
та 2016 років контрабанда українських сигарет в країни Європейського 
Союзу зросла більш ніж у 10 разів і сягнула 5,8 мільярдів штук. Наразі 
обсяг вивезеної тютюнової продукції збільшився вдвічі. 

За найскромнішими мірками, обсяг контрабанди сигарет з України 
можна оцінити в одну тисячу фур на рік. Щодня 794 500 пачок, тобто 
кожну секунду дев’ять пачок сигарет, незаконно перетинають кордон 
України і Європейського Союзу.  

Зростає частка тіньової продукції і на ринку алкоголю. За різними 
оцінками та неофіційними даними, сьогодні вона сягає 50-60%.  

Рівень контрабанди алкогольних напоїв та тютюнових виробів 
можна зменшити, у тому числі й за допомогою впровадження АСЕК. 
Це рішення має полегшити роботу підприємств, які виробляють 
підакцизну продукцію, і, в свою чергу, стане дієвим важелем у боротьбі 
з контрафактом та контрабандою. 

За інформацією експертів ринку, нині багато країн Європейського 
Союзу поступово переходять на електронну акцизну марку. 

Протоколом про ліквідацію незаконної торгівлі тютюновими виро-
бами від 01.11.2012 року до Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби 
проти тютюну від 21.05.2003 року, ратифікована Україною Законом 
№ 3534-IV від 15.03.2006 року (далі – Протокол), встановлено вимогу 
установи протягом п’яти років з моменту вступу в силу Протоколу 
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глобального режиму і відстежування, який буде включати національні і 
регіональні системи і відстежування і глобальний центр з обміну 
інформацією, що входить до складу Секретаріату РКБТ ВООЗ. 
У статті 8 Протоколу, відстеження і простеження, міститься вимога 
про встановлення міжнародного режиму і відстежування (яке буде 
вирішальним при розслідуваннях випадків незаконної торгівлі) протя-
гом п’яти років з моменту вступу в силу Протоколу, з установою при 
Секретаріаті «глобального центру з обміну інформацією»; Сторони 
повинні також встановити національні та/або регіональні системи і 
відстежування, і національні центри по обміну інформацією, які будуть 
служити сполучною ланкою між національними системами і глобаль-
ним центром по обміну інформацією; кожна Сторона повинна також 
забезпечити нанесення на упаковки сигарет унікальних 
ідентифікаційних маркувань (що містять основну інформацію про 
виріб) протягом п’яти років з моменту вступу в силу Протоколу для 
цієї Сторони; для інших тютюнових виробів цей термін становить 10 
років. 

Відповідно до пункту 1 статті 15 Директиви Європейського парла-
менту та Ради 2014/40/ЕС «Про наближення законів, правил та 
адміністративних положень держав-членів, що стосується виробництва, 
презентації та продажу тютюну та супутніх товарів, та скасування 
Директиви 2001/37/ЕС» від 03.04.2014 року Держави-члени повинні 
забезпечити, щоб усі пачки тютюнових виробів були марковані 
унікальним ідентифікатором, який повинен визначати дату і місце 
виробництва, виробничий комплекс, устаткування, використане для 
виробництва тютюнової продукції, зміну і час виробництва, передбачу-
ваний ринок роздрібної торгівлі, передбачуваний маршрут 
відправлення, фактичний маршрут відправлення від виробника до 
першого роздрібного магазину, включаючи всі використовувані склади, 
а також дату відвантаження, пункт відправлення та інше. 

У 2015 році підприємства, що займаються виготовленням тютюно-
вих виробів, добровільно протестували систему електронного акцизу 
Codentify. Позитивні результати добровільного використання системи 
Codentify на тютюновому ринку дали підстави стверджувати, що в разі 
офіційного запровадження електронної акцизної марки Україні вдасть-
ся серйозно скоротити частку підробленої, контрабандної продукції. 

Також необхідно зазначити, що зниження обсягів тіньової торгівлі 
тютюновими виробами та посилення контролю держави і суспільства 
за обігом тютюнових виробів – це одна з ключових вимог протоколу 
Всесвітньої організації охорони здоров’я по боротьбі з нелегальною 
торгівлею сигаретами. 

З метою детінізації виробництва та обігу спирту етилового, коньяч-
ного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 
необхідним та нагальним кроком є запровадження автоматизованого 
контролю за рухом підакцизних товарів, а саме АСЕК, електронної 
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марки акцизного податку (спеціального знаку для маркування алко-
гольних напоїв та тютюнових виробів). 

АСЕК повинна містити наступні елементи: код АСЕК; електронну 
марку акцизного податку; електронну акцизну накладну; систему 
електронного адміністрування акцизного податку; єдиний реєстр 
акцизних накладних. В свою чергу, в код АСЕК, який повинен нано-
ситися на пляшку (упаковку, пачку), повинно бути зашифровано 
найменування товару, дата, час і місце виробництва, інформація про 
підприємство, яке виготовило товар, країну, для ринку якої він при-
значений, суму нарахованого акцизного податку. 

Маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів у разі їх ви-
робництва на митній території України чи ввезення таких товарів на 
митну територію України, шляхом нанесення коду АСЕК на кожну 
пляшку, пачку (упаковку, коробку) алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів дозволить: збільшити доходи бюджетів усіх рівнів за рахунок 
повного обліку виробництва й обігу підакцизних товарів (алкогольних 
напоїв і тютюнових виробів) в Україні та виключить можливість 
реалізації підакцизних товарів без сплати акцизного податку; сприяти-
ме зменшенню обсягів тіньового ринку підакцизної продукції; 
підвищить ефективність попередження, виявлення та розкриття 
злочинів у сфері обігу підакцизних товарів. 

Впровадження та функціонування АСЕК в цілому направлене на 
покращення системи адміністрування акцизного податку. Впроваджен-
ня електронної акцизної марки забезпечить створення єдиного інфор-
маційного простору та формування бази даних про обіг підакцизних 
товарів від виробника/імпортера до кінцевого споживача, про вироб-
ництво та реалізацію кожної одиниці виміру таких товарів на території 
України, що стане дієвим важелем у боротьбі з фальсифікованою, 
контрафактною та контрабандною продукцією, сприятиме оператив-
ному виявленню та запобіганню фактів незаконного вивезення підак-
цизних товарів до Європейського Союзу.  

Таким чином можна зробити висновок, що у зв’язку із відсутністю 
цілісної автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних 
товарів, Україна займає лідируючі позиції у світі за рівнем контрабанди 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Запровадження світових 
практик контролю за рухом та реалізацією алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів на території України, а саме впровадження АСЕК, 
значно спростить документообіг у сфері обігу підакцизних товарів, 
дозволить знизити обсяги тіньового ринку підакцизних товарів та 
посилить контроль держави за обігом алкогольних напоїв та тютюно-
вих виробів в цілому. 
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МАРУЩАК АННА ВАЛЕРІЇВНА 

Чернівецький юридичний інститут 
Національного університету «Одеська юридична академія», 

доцент кафедри конституційного,  
адміністративного та фінансового права, кандидат юридичних наук 

 

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ 
ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 
Економічна безпека країни напряму залежить від безперебійного 

функціонування усієї банківської системи. Проблема гарантування 
банківських вкладів наразі є нагальною і потребує максимального 
втручання з боку державних органів та детального нормативно-
правового регулювання. 

Неостанню роль у налагодженні кращого функціонування усієї 
банківської системи України відіграє Організація економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР), співробітництво з якою Украї-
ною започатковано у 1997 році, шляхом підписання Кабінетом Мініс-
трів України та ОЕСР Угоди щодо привілеїв, імунітетів та пільг, які 
надаються ОЕСР на території України. Відповідно до висновку ОЕСР 
посилення уваги до захисту прав споживачів фінансових послуг у 
всьому світі пояснюється особливостями сучасних фінансових проду-
ктів та послуг, які передбачають можливість істотного перекладення 
ризиків, що виникають, саме на споживачів. Відповідно, споживачі 
фінансових послуг не завжди спроможні у повній мірі оцінити усі 
можливі ризики. Загострити дану проблему можуть і неправомірні дії 
з боку надавачів фінансових послуг, які вдаються до різного роду 
зловживань, шахрайства, що у цілому утворює несприятливу картину 
економічної безпеки країни. 

Захистити права споживачів усіх фінансових послуг, і, зокрема, ба-
нківських, можна за допомогою декількох способів. Зокрема, одним із 
них є участь банківської установи у Фонді гарантування вкладів фізич-
них осіб (ФГВФО).  

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб існує для захисту прав і  
законних інтересів вкладників банків, зміцнення довіри до банківської 
системи України, стимулювання залучення коштів у банківську систему 
України, забезпечення ефективної процедури виведення неплатоспро-
можних банків з ринку та ліквідації банків [1]. Усі банки, які мають 
банківську ліцензію, є учасниками Фонду, окрім АТ «Ощадбанк». 

Фонд був утворений у 1998 році після з підписання Президентом 
України Указу «Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб – вклад-
ників комерційних банків». Указом, зокрема, було встановлено, що в 
разі недоступності вкладу в комерційному банку фізичній особі гаран-
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тується відшкодування за вкладом, включаючи відсотки, у розмірі 

вкладу, але не більше 500 гривень. Згодом органи правління Фонду 
збільшували розмір граничної суми відшкодування коштів за вкладами 
ще 11 разів. 

Враховуючи, що дана тема не може повністю бути досліджена лише а 
допомогою правових актів та наукових здобутків вчених-юристів, вважа-
ємо за потрібне і використати праці економістів. Серед науковців, які 
досліджували правову природу Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб є І. А. Безклубий, О. В. Васьковський, В. І. Гостюк, Є. В. Кар- 
манов, В. В. Спіжов, Н. В. Тульчевська, О. І. Шаповалова та ін. 

Указом Президента України «Про заходи щодо захисту прав фізич-
них осіб – вкладників комерційних банків» 1998 року було затвердже-
но Положення про порядок створення Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб, формування та використання його коштів, яким було 
встановлено, що в разі недоступності вкладу в комерційному банку 
фізичній особі гарантується відшкодування за вкладом, включаючи 
відсотки, у розмірі вкладу, але не більше 500 гривень. 

Наступним нормативно-правовим документом у цій сфері став За-
кон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», який був 
прийнятий 20 вересня 2001 року. Він передбачив збільшення гаранто-
ваної суми відшкодування кожному вкладнику учасника (тимчасового 
учасника) Фонду гарантування коштів за його вкладами, включаючи 
відсотки, в розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів до 
1200 гривень. Цей закон втратив чинність у 2012 році з набуттям 
чинності іншого закону України »Про систему гарантування вкладів 
фізичних осіб». Законом, зокрема було розширено повноваження 
Фонду гарантування, зокрема в частині щодо виведення неплатоспро-
можних банків з ринку шляхом здійснення тимчасової адміністрації та 
ліквідації неплатоспроможних банків; встановлено мінімальний розмір 
граничної суми відшкодування закріплено на рівні 200 тисяч грн, без 
можливості її зменшення; встановлено спрощений порядок проведення 
процедур, пов’язаних з придбанням інвестором неплатоспроможного 
або перехідного банку; визначено порядок виведення неплатоспромо-
жного банку з ринку за участі держави в особі Міністерства фінансів 
України або державного банку. 

У 2015 році набув чинності Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи 
гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних 
банків з ринку». Даним законом були включені деякі зміни, зокрема: 
посилено повноваження Фонду гарантування як тимчасового адмініст-
ратора та ліквідатора, і підвищено його роль у підготовці до виведення 
неплатоспроможного банку з ринку; скорочено терміни виведення 
банку з ринку за участі держави; передбачено продаж активів бан-
ку лише на відкритому конкурсі, а основних засобів, оціночна вартість 



99 

яких не перевищує 10 мінімальних заробітних плат на дату продажу, та 
малоцінні й швидкозношувані предмети, необоротні активи, балансова 
вартість яких за відповідною групою становить менше 10 мінімальних 
заробітних плат, – безпосередньо юридичній або фізичній особі. 

Важливим нововведенням стало встановлення норм, які визначили 
реальну відповідальність пов’язаних осіб у випадку недостатності 
майна для розрахунків за вкладами фізичних осіб, які перевищують 
гарантовану суму, та іншими кредиторами банку. 

З першого січня 2016 року відбулися нові зміни, за допомогою яких 
було: скорочено строки для затвердження виконавчою дирекцією 
Фонду гарантування плану врегулювання до 30 днів з дня початку 
процедури виведення банку з ринку; скорочено строки тимчасової 
адміністрації з 3 місяців до 1 місяця з можливістю її продовження на 1 
місяць виключно з метою реалізації плану врегулювання, який перед-
бачає інший спосіб виведення банку з ринку, окрім ліквідації банку; 
прискорено ліквідацію неплатоспроможного банку, у разі його відпові-
дності критеріям, встановленим нормативно-правовими актами Фонду 
гарантування; скорочено строки початку виплат відшкодування коштів 
всім без виключення вкладникам за рахунок коштів Фонду гаранту-
вання до 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких 
містить інформацію про більше ніж 500 000 рахунків, – 30 робочих 
днів) з дня початку процедури виведення неплатоспроможних банків з 
ринку, не очікуючи прийняття Національним банком України рішення 
про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.  

З 1 січня 2017 року гарантії Фонду гарантування поширюються на 
фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців. 

В історії створення ФГВФО можна виділити 3 етапи. Першим ета-
пом у 1998 році відбулось, власне, саме створення ФГВФО. Другий 
етап розпочався у 2012 році з прийняттям нового закону України «Про 
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», який суттєво покращив 
умови гарантування. І, третій етап, розпочався у 2015-му році і наразі 
ще триває. 

 

Список використаної літератури: 

1. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 
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ОЛЕКСІЙ УЛЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
аспірант кафедри адміністративного та фінансового права 

 

КОНТРОЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ  
У СФЕРІ ДОТРИМАННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 
Згідно чинного законодавства Рахункова палата від імені Верховної 

Ради України здійснює контроль за надходженням коштів до Держав-
ного бюджету України та їх використанням. Рахункова палата підзвітна 
Верховній Раді України, регулярно її інформує про результати своєї 
роботи та є державним колегіальним органом [3, ст. 1]. Рахункова 
палата орган з конституційним статусом, якому властиві усі риси 
державних органів. Якщо говорити про повноваження то тут переваж-
но вважається, що це сукупність елементів з яких складаються той чи 
інший орган. Повноваження Рахункової палати можна визначити, як 
закріплені за палатою права і обов’язки (в т. ч. обов’язки нести відпо-
відальність за наслідки виконання повноважень – так звані юрисдик-
ційні обов’язки). Як вже зазначалось раніше Рахункова палата була 
створена і функціонує з метою здійснення контролю від імені Верхов-
ної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету 
України та їх використанням. Згідно Лімській декларації, компетенція 
палати закріплена в Конституції України і поширюється на всі відно-
сини, які стосуються коштів Державного бюджету, незалежно від того 
відображені вони в національному бюджеті чи ні. Закон України «Про 
Рахункову палату» більш детально наводить перелік об’єктів та право-
відносин, які підпадають під компетенцію досліджуваного органу. 
Ст. 98 Конституції України закріплює, що контроль від імені Верхов-
ної Ради України за надходженням коштів до державного бюджету 
України та їх використанням здійснює Рахункова палата [2, ст. 98]. 

У сфері бюджетного контролю Рахункова палата здійснює конт-
роль за надходженнями до державного бюджету та поповненням 
державного бюджету податками та зборами, а також за допомогою 
інших доходів. Контролює витрати та використання бюджетних 
коштів, включаючи використання бюджетних коштів на забезпечення 
діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 
Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду 
України, вищих спеціалізованих судів, Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини, Вищої ради правосуддя, Генеральної 
прокуратури України та інших органів, безпосередньо визначених 
Конституцією України; використання коштів державного бюджету, 
наданих місцевим бюджетам та фондам загальнообов’язкового держа-
вного соціального і пенсійного страхування, здійснення таємних 
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видатків державного бюджету [3]. Також Рахункова палата контролює 
питання надання та повернення кредитів, питання пов’язані із запо-
зиченнями та гарантіями таких запозичень, а також погашення боргу. 
Здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету, вико-
нання державних цільових програм, інвестиційних проектів, держав-
ного замовлення, надання державної допомоги суб’єктам господарю-
вання за рахунок коштів державного бюджету, управління коштами 
державного бюджету центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування 
бюджетних коштів, стану внутрішнього контролю розпорядників 
коштів державного бюджету. Також Рахункова палата здійснює конт-
роль за проектом закону про Державний бюджет та всі питання, які 
стосуються даного закону, тобто його виконання та готує висновки та 
річний звіт про виконання закону про державний бюджет. Рахункова 
палата за підсумками кожного кварталу подає Верховній Раді України 
висновки про стан виконання закону про Державний бюджет Украї-
ни, а також пропозиції щодо усунення порушень, виявлених у звіт-
ному бюджетному періоді [1, ст. 110]. 

Рахункова палата відіграє важливу роль для держави. Раціональний 
розподіл та використання коштів з бюджету, запорука економічної 
стабільності в країні. Здійснені її працівниками перевірки, контрольні 
заходи, експертно-аналітичні оцінки в рамках визначених для неї 
функцій виявили, що в сучасних умовах політичного й економічного 
розвитку держави незаконне, нецільове, неефективне використання 
коштів є масовим явищем, яке породжує велику кількість інших недо-
ліків, руйнує правове поле держави, сприяє зростанню політичного й 
соціального напруження в суспільстві. 

Результативність управління бюджетним процесом України зале-
жить від ефективного та своєчасного виконання своїх функцій відпові-
дними органами державної влади, в тому числі і Рахункової палати, як 
одного з основних контролюючих органів держави. А отже можна 
стверджувати, що для ефективної роботи даного органу необхідно 
внести ряд коректив в закон про Рахункову палату та більш детально 
окреслити коло контрольних повноважень цього органу. 
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КАЗАНЦЕВА АЛЬОНА ОЛЕКСАНДРІВНА  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
аспірантка кафедри адміністративного права  

 

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ  
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 
Створення ефективної системи державного регулювання можливе 

лише за умови чіткого усвідомлення причин втручання держави у 
функціонування сфери комунальних послуг та відповідно правильного 
формулювання мети самого регулювання. Адже залежно від поставле-
ної мети визначаються у подальшому і інші елементи державного 
регулювання – його функції, методи та інструменти. А тому, визна-
чення, формулювання та обґрунтування мети є ключовим у системі 
державного регулювання.  

Питання щодо сутності державного регулювання були предметом 
дослідження таких вчених як Р. Болдвін, Ю.Ващенко, М. Кейв, 
М. Лодж, Р. Познер та ін. Праці цих науковців стали теоретичним 
підґрунтям для проведення дослідження.  

Метою доповіді є визначення мети державного регулювання у сфері 
комунальних послуг. 

Протягом тривалого часу державне регулювання у найбільш загаль-
ному розумінні визначалося як втручання держави та її органів у 
функціонування ринку з метою здійснення впливу на результати 
такого функціонування шляхом коригування поведінки певних 
суб’єктів. Вважалося, що таке втручання є виправданим лише у випад-
ках, коли результати функціонування ринку є незадовільними, тобто 
мають місце так звані «недоліки ринку». Ці недоліки в силу певних 
особливостей ринку призводять до неефективності конкуренції на 
цьому ринку або її відсутність [1, с. 235-237]. 

У сфері комунальних послуг основним «недоліком ринку» та підс-
тавою для здійснення державного регулювання є перебування галузей у 
стані природної монополії, тобто коли задоволення попиту споживачів 
на ринку одним виробником є більш ефективним в силу технологічних 
особливостей виробництва товару та його унікальності у розумінні, що 
такий товар не може бути замінений іншими товарами. Відповідно 
загальною метою державного регулювання у сфері комунальних послуг 
є забезпечення ефективності функціонування ринків, які перебувають 
у стані природної монополії. 

У науковій літературі з теорії державного управління традиційним є 
визначення та поділ цілей на стратегічні, тактичні та оперативні [2, 3, 4]. 
Інколи стратегічні, тактичні та оперативні цілі також позначаються як 
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довгострокові, середньострокові та короткострокові. Стратегічна ціль 
займає особливе місце в цій системі, оскільки виходячи із стратегічної 
цілі у подальшому формуються тактичні та оперативні цілі, які спрямо-
вуються на її забезпечення. Так, стратегічні цілі розгортаються в тактич-
ні, що фіксують великі блоки дій щодо досягнення перших, а тактичні – 
в оперативні, які визначають щоденні і конкретні дії з досягнення 
стратегічних і тактичних цілей [2, с. 105-106]. 

У зв’язку із тим, що у літературі тактичні та оперативні цілі визна-
чаються як комплекс певних дій, науковці нерідко у своїх працях 
ототожнюють тактичні та оперативні цілі із завданнями. Адже завдан-
ня, по суті, є також сукупністю конкретних дій, спрямованих на дося-
гнення певної мети. Дійсно, на перший погляд, таке ототожнення є 
цілком логічним. Однак, необхідно не забувати про те, що цілі є 
скоріш певним бажаним результатом, в той час як завдання – це 
конкретні кроки на шляху досягнення цього самого результату. Отже, 
зміст тактичних і оперативних цілей може частково збігатися зі змістом 
завдань, але це не означає, що ці поняття є тотожними.  

В контексті визначення цілей та завдань такої складної системи, 
якою є система державного регулювання, потрібно виходити із їх 
сутності та середовища, у якому вони формуються. Тому, в межах 
цієї доповіді вважаємо за доцільне використовувати все ж таки більш 
практичний поділ, який передбачає виокремлення довгострокових, 
середньострокових та короткострокових цілей, а також конкретних 
завдань, спрямованих на їх досягнення. Довгострокові цілі, як прави-
ло, визначаються у відповідних стратегіях розвитку галузей і встанов-
люються на тривалий проміжок часу, зокрема, 5, 7, 10, 15 і більше 
років. Середньострокові цілі визначаються на підставі довгострокових 
і передбачають строк реалізації від одного до п’яти років. Так, досяг-
нення довгострокових цілей може передбачати наявність декількох 
етапів, в межах яких мають реалізовуватися різні середньострокові 
цілі. Короткострокові цілі та завдання встановлюються переважно на 
один рік і закріплюються у річних планах діяльності відповідних 
органів регулювання.  

Довгостроковими цілями державного регулювання у сфері комуна-
льних послуг можуть бути визначені такі: обмеження монополізму та 
сприяння розвитку конкуренції у потенційно-конкурентних сегментах 
ринків, збалансування публічних та приватних інтересів, забезпечення 
фінансової стабільності функціонування підприємств та підвищення їх 
інвестиційної привабливості, стимулювання підприємств до підвищен-
ня ефективності своєї діяльності та поліпшення якості послуг, а також 
забезпечення соціальної справедливості при наданні послуг.  

До середньострокових цілей відповідно можна віднести запрова-
дження механізмів вільного та відкритого доступу суб’єктів господарю-
вання до інфраструктурних мереж задля створення умов для розвитку 
конкуренції, захист прав споживачів які за умови перебування ринку у 
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стані природної монополії не мають інших конкуруючих альтернатив 
відповідним товарам та послугам, забезпечення самоокупності діяльно-
сті суб’єктів господарювання та можливості отримання розумного 
прибутку на вкладені інвестиції, запровадження нових методик ціноут-
ворення, які здатні забезпечити економічну ефективність та соціальну 
справедливість при наданні комунальних послуг, сприяння інноваціям, 
які дозволять за рахунок застосовування більш ефективних технологій 
підвищити ефективність діяльності підприємств, запровадження систе-
ми стимулів для надавачів послуг щодо скороченням ними витрат на 
виробництво, формування соціально справедливої системи надання 
адресної допомоги для споживачів, які не здатні оплачувати вартість 
комунальних послуг. 

Зазначені довгострокові та середньострокові цілі мають бути врахо-
вані органами публічної адміністрації, при визначенні стратегії розвит-
ку сфери комунальних послуг, включаючи сфери теплопостачання, 
водопостачання та водовідведення, а також при подальшому форму-
ванні механізму державного регулювання. Короткострокові цілі та 
завдання мають бути визначені органами регулювання у своїх річних 
планах діяльності в залежності від соціально-економічних умов розви-
тку конкретних галузей, що належать до сфери комунальних послуг, 
стану їх реформування та наявності інституційного потенціалу для 
проведення реформ та здійснення державного регулювання.  
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ЧЕРНИШОВА ВАЛЕРІЯ ЮРІЇВНА 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
аспірант кафедри адміністративного права 

 

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД  
У ВИЗНАЧЕННІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ  

СУБ’ЄКТА ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ  

 
Економічні, соціальні, культурні та політичні зміни у суспільстві є 

явищами постійними та визначальними у процесі формування ідеоло-
гічних настроїв держави. В результаті таких змін (а наразі і державних 
реформаційних процесів) відбувається трансформація підходів, зокре-
ма, до питань державного управління, публічного адміністрування та 
взаємовідносин між носієм влади та громадянином. Для правильного 
розуміння процесуального статусу суб’єкта владних повноважень у 
межах притягнення останніх до адміністративної відповідальності 
спершу необхідно з’ясувати, яким чином розуміти юридичний зміст 
поняття «суб’єкт владних повноважень».  

Нами пропонується аналіз прикладів наукового, законодавчого та 
практичного бачення даного питання із власними висновками та 
пропозиціями щодо правозастосування.  

Питанню визначення поняття суб’єкта владних повноважень приді-
ляли увагу у своїх наукових напрацюваннях більшість вітчизняних 
адміністративістів таких як В. Б. Авер’янов, Ю. П. Битяк, О. О. Буць-
ких, І. П. Голосніченко, В. Ф. Демськии  , О. В. Кузьменко, Т. О. Коло- 
моєць, А. Т. Комзюк, В. Бевзенко, С. В. Ківалов, І. Б. Коліушко, 
М. Вільгушинський, Г. Ткач, І. Коліушко, Р. О. Куи  біда, Р. С. Мель-
ник, Т. П. Мінка, О. М. Пасенюк, Ю. С. Педько, В. Г. Перпелюк, 
А. О. Селіванов, В. С. Стефанюк, К. Пуданс-Шушлебіна, М. М. Ти-
щенко, Н. Ю. Хаманєва, В. І. Шишкін та інші, проте на сьогодні не 
можна сказати про наявність єдиного підходу.  

Зокрема, Ю. М. Ільницька у ході логіко-лінгвістичного аналізу по-
няття «суб’єкт владних повноважень» пропонує під ним розуміти 
особу, що відповідно до норм права може мати суб’єктивні права та 
обов’язки, тобто виступати в якості їх носія. Поняття «суб’єкт владних 
повноважень» (суб’єкт з владними повноваженнями) можна визначити 
як органи державної влади, орган місцевого самоврядування, що 
здійснюють владні, управлінські функції на основі чинного законодав-
ства, в рамках їх повноважень для забезпечення реалізації політики 
держави та захисту прав і інтересів людини і громадянина  
[1, с. 329-330]. У даному визначенні, на нашу думку, автор оминув 
увагою суперечність у наявності такого критерію як «суб’єктивні 
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права» та наведеним переліком тих, хто є су’єктом владних поноважень 
(наприклал, державний орган). 

Серед правників України є прихильники зазначеного підходу індиві-
дуалізації визначення суб’єкта – володільця владних повноважень [2, 3], 
за яким носієм владних повноважень є фізична особа – посадова чи 
службова особа або така, якій держава делегувала владні повноваження 
відповідно до необхідності існуючого стану суспільних відносин. 

Цікавою є позиція судді Сеніна Ю. Л., що викладена в окремій  
думці судді Верховного Суду України у справі № 6-2873цс15 за позо-
вом адвоката щодо оскарження рішення Ради адвокатів України від 
16 лютого 2013 року «Про розмежування юрисдикції кваліфікаційно-
дисциплінарних комісій адвокатури та рад адвокатів Києва та Київсь-
кої області». Спір стосувався розмежування цивільної та адміністрати-
вної юрисдикції у зазначеній спірній правовій ситуації. На думку 
Сеніна Ю. Л. в порядку адміністративного судочинства може здійсню-
ватись захист не тільки від неправомірних рішень, дій або бездіяльнос-
ті суб’єктів державної влади, але й інших суб’єктів наділених владою в 
силу закону або рішень уповноважених державних органів (делегуван-
ня). А отже, наявність у суб’єкта встановлених законом повноважень, 
які реалізуються ним на підставі власного, одностороннього волевияв-
лення, внаслідок чого для протилежного суб’єкта виникають правові 
наслідки, в тому числі пов’язані зі зміною його правового статусу, 
свідчить про владну природу таких повноважень, а сам суб’єкт підпа-
дає під визначення поняття «суб’єкт владних повноважень» в розумінні 
КАСУ [4]. Суддя у викладеній позиції посилається також на рішення 
Європейського суду з прав людини у справі «Бузеску проти Румунії» у 
постанові 24 травня 2005 року визначив, що Рада адвокатів Румунії є 
законодавчо визначеним органом, який наділений адміністративними, 
а також нормотворчими повноваженнями, а також має на меті забез-
печення загального суспільного інтересу, що стосується адвокатів, 
через здійснення публічного контролю.  

Варто нагадати про законодавчий підхід, при якому пункт 7 ч. 1 
ст. 3 КАС України визначає, що суб’єкт владних повноважень – це 
орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова 
чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними владних 
управлінських функцій на основі законодавства, в т.ч. на виконання 
делегованих повноважень.  

Подібна змістовна тенденція викладена у положенні Закону Украї-
ни «Про доступ до публічної інформації» № 2939-VI від 13.01.2011 р.: 
відповідно до п.1 ч.1 ст. 13 суб’єктом владних повноважень є органи 
державної влади, інші державні органи, органи місцевого самовряду-
вання, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб’єкти, що 
здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та 
рішення яких є обов’язковими для виконання.  
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Проте, не зважаючи на нібито очевидну відповідь на поставлене 
питання визначення поняття абсолютно невизначеним є практичний 
момент притягнення винної сторони до відповідальності у справах, 
коли відповідачем є суб’єкт владних повноважень. Керуючись законо-
давчим підходом, покладення тягара відповідальності на державний 
орган як колективне утворення насправді не реалізує повною мірою 
компенсаційну та правовідновлювану функцію відповідальності. При-
чини такого стану речей можуть бути різними і залежать від значної 
кількості чинників економічного, соціального, політичного, міжнарод-
но-правового характеру. Зокрема, частково це пов’язано із недостатнім 
бюджетним забезпеченням у разі необхідності здійснення грошової 
компенсації постраждалій стороні, а також із недостатнім рівнем 
суспільної свідомості суб’єктів державного управління.  

Одним із шляхів вирішення проблеми визначення суб’єкта відпові-
дальності за позовом до суб’єкта владних повноважень, є використан-
ня індивідуалізаційного підходу, за яким до відповідальності повинна 
притягуватися фізична особа – керівник органу державної влади, 
місцевого самоврядування, відповідальна особа, на яку посадовою чи 
службовою інструкцією покладено здійснення відповідних управлінсь-
ких функцій, особа, якій законом було делеговано відповідні повнова-
ження тощо, але аж ніяк не безособистісний орган. По-перше, це 
підвищить рівень соціальної взаємодії між публічною адміністрацією та 
громадянами та юридичними особами, по-друге, вдосконаливши цей 
підхід законодавчо розробленим механізмом регресної відповідальності 
бюджетне фінансування публічної адміністрації не буде під загрозою, 
по-третє, притягнення до відповідальності конкретної уповноваженої 
особи зможе підвищити моральний рівень представників влади та 
рівень усвідомлення ними своєю соціальної функції.  
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ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД:  
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ 

 
Створення Вищого антикорупційного Суду в Україні тісно пов’язано 

з реалізацією державної антикорупційної політики і прийняттям нових 
законодавчих актів. Це також відповідає стратегії реформування судо-
устрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, 
затвердженої Указом Президента України від 20 травня 2015 року 
№ 276-2015 [1]. Перший крок у цьому напрямку зроблено у п.2 ч. 1 
ст. 31 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», якою передбаче-
но існування Вищого антикорупційного суду поряд з Вищим судом з 
питань інтелектуальної власності [2]. Прискоренню цих процесів сприя-
ють заклики закордонних політиків і особливо зарубіжних фінансових 
структур до Президента України та Верховної Ради України. Вирішаль-
ний крок у цьому напрямку зроблено Президентом України, який вніс 
22.12.2017 р. до парламенту відповідний законопроект [3]. 

Як відомо, Конституція України забороняє створення надзвичайних 
і особливих судів (ч. 5 ст. 125). Проте світова і європейська практика 
підтвердила доцільність створення спеціалізованих судів, які керуються 
загальновизнаними нормами судочинства і до яких відноситься Спеці-
алізований антикорупційний суд (надалі ВАС). 

В юридичній доктрині корупція розглядається як діяльність осіб, 
спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для 
одержання матеріальних благ, пільг і переваг. Йдеться про зловживан-
ня з корисливих мотивів посадових осіб органів публічної влади для 
протиправного збагачення. 



109 

На сьогодні розгляд справ про корупцію відноситься до компетенції 
судів загальної юрисдикції, починаючи від окружних, тобто все зво-
диться до покарання дрібних корупціонерів, тоді як «акули корупції» 
не несуть належної відповідальності. Саме для здійснення правосуддя 
щодо таких корупціонерів має створюватись ВАС. 

Виникає питання, чи можна вважати цей суд вищим, якщо поряд з 
ним не створюються антикорупційні суди нижчого рівня. Думається, що 
в даному разі ця обставина не має істотного значення, оскільки і в 
подальшому інші суди загальної юрисдикції продовжуватимуть розгляд 
таких справ, перелік яких визначено у КПК України. Проте у слові 
«вищий» підкреслюється, що антикорупційним судом вищого рівня 
здійснюється судочинство щодо посадових осіб, які, займаючи найвищі 
посади в державі, завдали корупційними діяннями найбільшу матеріаль-
ну шкоду і найбільшою мірою сприяли розбещенню суспільної моралі. 

Все це робить цілком виправданим використання прикметника 
«вищий» стосовно зазначеного судового органу. Крім того, потрібно 
врахувати, що в такій подобі він буде єдиним в Україні, у зв’язку з цим 
його діяльність носитиме виключний характер у порівнянні з іншими 
суб’єктами судочинства. 

Дещо по-іншому слід оцінити іншу новацію, закріплену у ч. 1 ст. 1 
законопроектом, відповідно до якої ВАС здійснює судочинство як суд 
першої і апеляційної інстанції. Розгляд апеляцій на рішення ВАС, як 
суду першої інстанції здійснюватиме, за задумом законодавця, Апеля-
ційна палата цього суду. 

На наш погляд, співіснування у складі одного судового органу про-
тилежних за своїм призначенням першої і апеляційної інстанції може 
зашкодити об’єктивності судочинства. Об’єднання у складу одного 
судового органу підрозділів різного рівня в умовах наявності досить 
тісних корпоративних зв’язків між ними може сприяти появі корпора-
тивних змов щодо результатів розгляду судових справ, що явно не піде 
на користь об’єктивності судочинства. 

Доцільніше передбачити можливість розгляду апеляцій не вироки 
ВАС Великою палатою Верховного Суду. 

Проектом Закону (ст. 10) передбачено додаткові гарантії безпеки суд-
дів ВАС у порівнянні з гарантіями, передбаченими законодавством для 
інших суддів і працівників правоохоронних органів, особливо на місце-
вому рівні. Дивуватись не доводиться, адже судді ВАС розглядатимуть 
провадження щодо високопосадовців, які мають широкі можливості, в 
тому числі через верхівку криміналітету, скорегувати ставлення суддів і 
вплинути на результати судового розгляду. До цих додаткових заходів 
відносяться: надання суддям та членам їх сімей за заявами суддів ціло-
добової охорони;оснащення житла суддів охоронною сигналізацією, в 
тому числі кнопками тривожної сигналізації; у разі загрози життю та 
здоров’ю суддів та їх близьких їх розміщення у місцях, що гарантують 
їхню безпеку; оснащення службових приміщень засобами, що гаранту-
ють особисту безпеку суддів і збереження документації. 
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Проте зрозуміло, що ці заходи можуть виявитись неефективними, 
якщо в Україні продовжуватимуть діяти численні угрупування, які 
постійно вчиняють протиправні дії щодо судів і суддів і залишаються 
непокараними. 

Дещо курйозний характер носить положення ч.1 ст.13 законопроек-
ту, відповідно до якої суддя ВАС, не забезпечений житлом, забезпечу-
ється державою службовим житлом на час перебування на посаді. Адже 
досить курйозною, якщо не кумедною, виглядає ситуація, коли на 
посаду судді ВАС претендує безхатченко. Але якщо навіть це справді 
так, то чому людині такої суспільної ваги надається саме службове 
житло, яке він повинен залишити після закінчення повноважень судді 
ВАС, причому незалежно від причин. 

Зазначену норму можна зберегти в Законі у зміненій редакції, ви-
клавши її так: «Стаття 13. Забезпечення житлом суддів Вищого анти-
корупційного суду. 1. Суддя Вищого антикорупційного суду, не забез-
печений житлом у Києві, забезпечується їм державою. 
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ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ КАДРОВИХ ПИТАНЬ  
У ВИЩОМУ АНТИКОРУПЦІЙНОМУ СУДІ  

 
Відповідно до п.2 ч. 1 ст.31 Закону України «Про судоустрій та ста-

тус суддів» в Україні діє Вищий антикорупційний суд. Порядок, орга-
нізація його діяльності має бути визначена у спеціальному законі, 
проект якого перебуває на розгляді у Верховній Раді України. Його 
обговорення в парламенті безперечно носитиме гостро дискусійний 
характер. Це, зокрема, стосуватиметься кадрового наповнення новост-
вореного Суду. 
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Звичайно, зазначений суд має складатися з най досвідчених і ви-
сокопорядних суддів, які розглядають свою діяльність у складі Суду 
як почесний професійний і громадський обов’язок. Проте опубліко-
ваний законопроект містить низку спірних і суперечливих поло-
жень. Це, зокрема, стосується кадрового наповнення Вищого анти-
корупційного суду. 

Відповідно до ч.2 ст.7 Закону на посаді судді може буи призначений 
громадянин України який досяг віку 35 років, має значний досвід антико-
рупційної діяльності у міжнародних неурядових організаціях чи міжнарод-
них судових установах у сферах протидії та боротьби з корупцією. Крім 
того, може бути зарахований стаж роботи на посаді судді не менше п’яти 
років, або семирічний адвокатський стаж чи такий же за тривалістю стаж 
наукової роботи в галузі права з відповідним науковим ступенем.  

Водночас викликає заперечення спроба авторів законопроекту  
накласти «табу» на обіймання відповідних посад у ВАС працівниками 
прокуратури та інших правоохоронних органів, які тривалий час брали 
участь у заходах антикорупційного характеру. Справді, деяку їх частину 
можна запідозрити в поблажливості до корупціонерів, як, до речі і 
увесь до оформлений державний апарат. Значна їх частина брала 
участь в антикорупційних заходах, співробітничала із зарубіжними 
антикорупційними структурами і при цьому не стали суб’єктами 
незаконного збагачення. Чи варто відкидати таких людей від подаль-
шої участі у протидії корупції? Хіба адвокати, яким відкрито можли-
вість стати суддями ВАС, завжди були зразком доброчесності? 

На наш погляд, навряд чи можна серйозно сприймати, як це зро-
били автори законопроекту, можливість використання до кандидатів у 
судді ВАС результатів т.зв. психофізіологічного дослідження за допо-
могою «детектора брехні» (ст. 11, ч. 2-6). Що ж стосується суддів ВАС, 
то їх відмова пройти таке «дослідження» буде розглядатись як підстава 
притягнення до дисциплінарної відповідальності в тому числі визна-
чення його невідповідності займаній посаді (ч. 5 ст. 11 законопроекту). 
Від таких єзуїтських прийомів виявлення не доброчесності служителів 
Феміди необхідно категорично відмовитись. 

Також викликає зауваження покладення на суддів ВАС відповідно 
до ч. 2 ст. 12 законопроекту проходити не рідше одного разу на рік 
обов’язкового підвищення кваліфікації з питань протидії корупції. До 
того ж не визначено, в якій формі має здійснюватися підвищення 
кваліфікації: колективно чи індивідуально. На наш погляд, судді такого 
рівня мають самі обирати для себе способи «підтримання і підвищен-
ня», і для цього не потрібні якісь бюрократичні процедури. 

Особливістю формування ВАС за змістом законопроекту є 
обов’язкова прив’язка до його діяльності так званої Громадської ради 
міжнародних експертів, яка залучається для оцінювання кандидатів у 
судді критеріям професійної етики і доброчесності.  
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Відповідно до ст..9 законопроекту зазначена Рада утворюється на 
шість років в кількості не більше семи членів « на підставі пропозицій 
міжнародних організацій, з якими України співпрацює у сфері запобі-
гання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів, 
укладених нею. 

Досить своєрідним є передбачений законопроектом порядок утво-
рення Громадської ради міжнародних експертів. По-перше до її складу 
можуть входити лише закордонні фахівці. По-друге, Вища кваліфіка-
ційна комісія суддів України може призначати так званих експертів 
виключно н підставі пропозицій, а фактично вказівок міжнародних 
організацій, з якими Україна співпрацює в антикорупційній сфері. 
Можливість висловлювання заперечень проти поданих кандидатів 
виключена, а їх бездоганна репутація подібна до «репутації дружини 
Цезаря», яка не може бути піддана сумніву. 

Відповідно до ч.2 ст.9 законопроекту Громадська рада міжнародних 
експертів складається щонайбільше із семи членів, причому окремі 
члени призначаються на два роки без права повторного призначення. 
Очевидно, це зможе якоюсь мірою запобігти тривалому перебуванні на 
посадах осіб, які продемонстрували свою некомпетентність.  

На наш погляд, є доцільним за умови наявності достатньої кількос-
ті претендентів призначити усіх їх на шість років, а в експертів беруть 
участь в її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі. 
Проте це не означає що на них можна покласти витрати на проїзд до 
Києва і повернення додому, вартість проживання в готелі і харчування. 
Відтак законопроект доцільно доповнити такою нормою: «Членам 
Громадської ради міжнародних експертів надаються окремі службові 
приміщення для нараді роботи з документами, проживання в готелі, 
оплачується вартість харчування, проїзду до Києва і в зворотному 
напрямку». При цьому не виключається можливість спілкування з 
цими особами за допомогою технічних засобів зв’язку. 

На закінчення необхідно відзначити, що всі зазначені аспекти дія-
льності мають бути глибоко проаналізовані з наукових позицій, перед-
усім у парламентському середовищі аби уникнути прикрих помилок у 
процесі створення Вищого антикорупційного суду. 
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РЕГІОНАЛЬНІ ПАЛАТИ АДВОКАТІВ  
ТА ІНШІ ПРОПОЗИЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ АДВОКАТУРИ 

 
Ідея підсилення регіональних органів адвокатського самоврядуван-

ня заслуговує на увагу, адже усі найважливіші питання організації та 
діяльності адвокатури мають проходити широке публічне обговорення 
на місцях і лише потім відображатися у рішеннях Ради адвокатів 
України або ставати предметом розгляду на з’їзді адвокатів України. 
Крім того, важливо підкреслити, що ні центральні, ні регіональні 
органи Національної асоціації адвокатів України (далі – НААУ) не 
повинні брати на себе обов’язків, які вони не здатні виконати самос-
тійно і за власні кошти.  

Регіональний та національний рівні системи органів адвокатського 
самоврядування складають територіальну організацію адвокатського 
самоврядування, яка будується на основі адміністративно-
територіального устрою. Регіональні органи адвокатського самовряду-
вання побудовані на обласному рівні адміністративно-територіального 
поділу України, а центральні – на загальнодержавному.  

Діюча система органів адвокатського самоврядування, як вбачаєть-
ся, є загалом такою, що здатна реалізовувати завдання адвокатського 
самоврядування. Проте проект Закону України «Про внесення змін до 
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (нова 
редакція) та інших пов’язаних законодавчих актів України» [1] (далі – 
законопроект) пропонує системні зміни в адвокатському самовряду-
ванні, утворення нових органів адвокатського самоврядування та 
ліквідацію деяких з тих, що функціонують сьогодні. Положення зако-
нопроекту потребують ґрунтовного правового аналізу, виходячи з 
теоретичних напрацювань юридичної науки, основоположних принци-
пів організації та діяльності адвокатури. 

Законопроект передбачає таку важливу новацію як утворення ре-
гіональних палат. Відповідно до ст. 52 законопроекту, адвокатське 
самоврядування здійснюється через НААУ та регіональні палати 
адвокатів (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста 
Севастополя). При цьому НААУ об’єднує всіх адвокатів України, а 
регіональна палата адвокатів об’єднує всіх адвокатів регіону, адреса 
основного робочого місця яких знаходиться у відповідному регіоні. 
Таким чином, ст. 52 не містить жодних натяків на те, що регіональні 
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палати адвокатів входять до НААУ, не визначає зв’язок між регіона-
льними палатами та НААУ.  

Аналогічно, ст. 53 законопроекту не розкриває взаємодії між НААУ 
та регіональними палатами, встановлюючи, що НААУ діє через націона-
льні органи адвокатського самоврядування (ч. 2 ст. 53). У свою чергу, 
відповідно до ч. 2 ст. 54 законопроекту регіональні палати адвокатів 
діють через регіональні органи адвокатського самоврядування. 

Очевидним є те, що регіональні палати не можуть діяти поза НААУ, 
членами якої є всі адвокати, що здійснюють діяльність в регіонах та, у 
тому числі, складають регіональні палати. Регіональні палати не можуть 
не бути частиною НААУ, виходячи зі Статуту НААУ [2] та положень 
інших статей законопроекту, які закріплюють, що НААУ об’єднує всіх 
адвокатів України (ч. 2 ст. 52), є недержавною непідприємницькою 
саморегульованою неприбутковою організацією професійного самовря-
дування адвокатів України (ч. 2 ст. 53). НААУ об’єднує всіх адвокатів 
України, що обумовлює діяльність адвокатів як членів НААУ з реалізації 
завдань НААУ, зазначених у Статуті НААУ, у межах НААУ. 

Законопроект закладає зміни у системі адвокатського самовряду-
вання, пропонуючи замість кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури утворення кваліфікаційних та дисциплінарних комісій. 
Проте концепція утворення кваліфікаційних комісій адвокатів виклю-
чно як органів з вирішення питань про допуск особи, яка має намір 
стати адвокатів, містить чимало недоліків з точки зору ефективності та 
доцільності їх функціонування. Фінансування кваліфікаційних комісій 
адвокатів та дисциплінарних комісій адвокатів (два самостійних органа 
адвокатського самоврядування) значно збільшиться у порівнянні із 
сучасними кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури 
(один орган), тоді як обсяг повноважень кваліфікаційної комісії зако-
нопроектом зменшується, зводячись до перевірки даних щодо особи та 
допуску до складення іспиту. Відповідно до ч. 5 ст. 9 законопроекту 
кваліфікаційні іспити проводяться у спеціально обладнаних для цього 
приміщеннях, визначених відповідними радами адвокатів регіону, за 
присутності не менше трьох представників Вищої кваліфікаційної 
комісії адвокатури. Такі «виїздні трійки», запропоновані законопроек-
том, передбачають витрати на відрядження, значний обсяг часу для 
здійснення повноважень членами Вищої кваліфікаційної комісії при їх 
виїздах до регіонів. Зазначена процедура набуття статусу адвоката 
виглядає неефективною та незбалансованою. 

Крім того, у ч. 1 ст. 62 законопроекту йдеться про те, що Вища 
кваліфікаційна комісія адвокатури – це орган адвокатського самовря-
дування, покликаний забезпечувати організацію та проведення квалі-
фікаційних іспитів. Проте у ч. 6 ст. 62 визначено, що це також орган, 
який переглядає рішення з питань організації та проведення кваліфі-
каційних іспитів. Таким чином, визначення Вищої кваліфікаційної 
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комісії адвокатури у ч. 1 ст. 62 є неповним, неточно відображує її 
завдання та повноваження. 

Слід також зазначити, що поєднання повноважень щодо прийняття 
рішення та його перегляду в одному органі є невдалим з точки зору 
принципу інстанційності у процедурі оскарження будь-яких рішень. 
Наділення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури одночасно повно-
важеннями з прийняття рішення про видачу свідоцтва про складення 
кваліфікаційного іспиту та апеляційного перегляду цього рішення є 
таким, що формує загрозу необ’єктивності та інші ризики у сфері 
доступу до професії.  

Таким чином, аналіз законопроектних пропозицій дозволяє прийти 
до висновку про те, що вони потребують суттєвого доопрацювання, 
зокрема, у частині визначення системи органів адвокатського самовря-
дування, зв’язків та ефективної взаємодії між ними.  
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ПОВЕРХНЕВА ПЕРЕВІРКА  
ЯК ПРЕВЕНТИВНИЙ ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ЗАХІД:  
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЇ 

 
Виконання покладених на поліцію повноважень забезпечуються 

шляхом реалізації поліцейських заходів. Особливе серед останніх 
займає поверхнева перевірка, яку відповідно до ст. 31 Закону України 
«Про Національну поліцію» [1] віднесено до превентивних поліцейсь-
ких заходів. 
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Зі змісту ст. 34 Закону випливає, що поверхнева перевірка має три 
форми вираження: а) здійснення візуального огляду особи; б) прове-
дення по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або 
засобом; в) візуальний огляд речі або транспортного засобу. У резуль-
таті поверхневу перевірку уявляється за можливе поділити на: 1) без-
контактну – тобто спосіб перевірки який здійснюється за допомогою 
органів зору, з метою аналізу та оцінки ризиків щодо можливого 
виявлення ознак їх причетності до вчинення правопорушення та/або 
отримання інформації, необхідної для виконання поліцейських повно-
важень (візуальним оглядом особи, транспортного засобу або речі) та 
2) контактну – спосіб перевірки, що передбачає можливість проведен-
ня рукою по поверхні вбрання особи [2, с. 141]. 

Разом з тим, нормативно-правові приписи та практичні аспекти 
здійснення поверхневої перевірки дають можливість звернути увагу 
на такі її проблеми. 

1. Важливо відзначити, що контактна поверхнева перевірка може 
бути проведена поліцейським лише однієї статі з особою, щодо якої 
застосовано поверхневу перевірку. При цьому Законом передбачено 
можливість проведення безконтактної поверхневої перевірки: у 
невідкладних випадках та лише з використанням спеціального прила-
ду або засобу. Нажаль наразі поліція не забезпечена відповідними 
приладами, що зрозуміло не ліпшим чином позначається на її право-
застосовчій діяльності. 

2. Для здійснення поверхневої перевірки поліцейський може зупи-
няти осіб. При цьому підставами для зупинення особи та відповідно її 
поверхневої перевірки є їх достатність вважати, що особа має при собі 
річ, обіг якої заборонено чи обмежено або яка становить загрозу 
життю чи здоров’ю такої особи або інших осіб. Перелік видів майна, 
що не може перебувати у власності громадян, громадських об’єднань, 
міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території 
України, затверджений постановою Верховної Ради України від 
17.06.1992 № 2471-XII [3].  

Зупинення особи є складовою поверхневої перевірки, адже остання 
крім візуального огляду навряд чи можлива без зупинення особи, а 
тому формулювання «поліцейський для здійснення поверхневої переві-
рки особи може зупиняти осіб та/або оглядати їх … « (ч. 2 ст. 34 Зако-
ну) ми вважаємо не зовсім коректним.  

Особа, зупинена для проведення поверхневої перевірки, не може 
вважатися такою, що піддана адміністративному затриманню чи є 
затриманою у розумінні Кримінального процесуального кодексу Укра-
їни [4] (далі – КПК України), адже поверхнева перевірка не може 
тривати більше, ніж декілька хвилин. Проте, норми ч. 2 ст. 34 Закону 
повністю відповідають ст. 209 КПК України, відповідно до якої «особа 
є затриманою з моменту, коли вона силою або через підкорення наказу 
змушена залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи в 
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приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою». Тобто 
виходячи з наведених положень при проведенні поверхневої перевірки 
особа може вважатися затриманою, хоча фактично так бути не може, 
тому що поверхнева перевірка не передбачає затримання особи. 

Поверхнева перевірка здійснюється з метою запобігання вчиненню 
правопорушень у широкому розумінні (як превентивний захід) і не 
може тривати значний проміжок часу, а тому не може бути визнано 
затриманням або адміністративним затриманням, навпаки, застосуван-
ня поверхневої перевірки може передувати безпосередньому затриман-
ню особи. Необхідно розуміти, що особа, яка зупинена для проведення 
поверхневої перевірки поліцейським перебуває поряд з останнім не 
через силу чи наказ (до особи не застосовується сила й не висувається 
вимога залишатися на місці), а через кореспондування права поліції 
щодо висунення вимоги, що зумовлює обов’язок громадянина. На 
відміну від поверхневої перевірки, затримання особи здійснюється з 
метою запобігання протиправним діям або для з’ясування причетності 
затриманого до вчиненого кримінального правопорушення [5, с. 52].  

3. Під час поверхневої перевірки речі або транспортного засобу 
особа повинна сама показати вміст особистих речей чи транспортного 
засобу (ч. 6 ст. 34 Закону). Поверхнева перевірка речі або транспортно-
го засобу здійснюється шляхом візуального огляду речі та/або транспо-
ртного засобу або візуального огляду салону та багажника транспорт-
ного засобу. Поліцейський при здійсненні поверхневої перевірки має 
право вимагати відкрити кришку багажника та/або двері салону (ч. 5 
ст. 34 Закону). У ч. 4 ст. 34 Закону наведено вичерпний перелік підстав 
для проведення поверхневої перевірки речі або транспортного засобу. 

Невиконання особою вимог поліцейського, у такому випадку, про 
пред’явлення вмісту речі або ТЗ тягне за собою відповідальність за 
ст. 185 КУпАП [6], а саме за злісну непокору законній вимозі або 
розпорядженню поліцейського. Такий висновок уявляється за можливе 
зробити, виходячи з положень постанови Верховного Суду України 
«Щодо злісної непокори законним вимогам чи розпорядженням пра-
цівника міліції при виконанні ним службових обов’язків», згідно якої 
«злісною непокорою є відмова від виконання наполегливих, неоднора-
зово повторених законних вимог чи розпоряджень … або відмова, 
виражена в зухвалій формі, що свідчить про явну зневагу» [7]. 

На даному етапі вважаємо за необхідне активно відстоювати описа-
ну позицію на усіх рівнях правозастосовчої та правозахисної діяльнос-
ті, адже де-факто, лише такий підхід дає можливість ефективно забез-
печити належне виконання покладених на поліцію повноважень у 
випадках використання громадянами конструкції «легальна протидія 
діяльності поліції». 

4. При виявленні в ході поверхневої перевірки будь-яких слідів пра-
вопорушення поліцейський забезпечує їх схоронність та огляд відпові-
дно до вимог ст. 237 КПК (ч. 7 ст. 34 Закону). В свою чергу згідно ч. 1 
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ст. 237 КПК України з метою «виявлення та фіксації відомостей щодо 
обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор 
проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів». Отже, 
поліцейський який виявив сліди правопорушення не може самостійно 
вилучити речі, які у тому числі є об’єктом підвищеної небезпеки як 
для поліцейського, так інших осіб (наприклад, вогнепальна зброя, 
вибухові речовини тощо). У результаті не зрозуміло, яким чином 
поліцейський, який не є слідчим, (як правило поліцейський патрульної 
поліції) може оглянути та забезпечити схоронність будь-яких слідів 
правопорушення.  

5. У положеннях, які регламентують проведення поверхневої пере-
вірки речі або транспортного засобу законодавець не враховує, що 
інколи для того, що б виявити річ, наприклад, обіг якої заборонено, не 
достатньо здійснити візуальний огляд місця, де знаходиться ця річ (на 
прикладі автомобілю: вона може бути непомітна при візуальному 
огляді). До того ж забезпечити схоронність такої речі чи предмета, не 
торкаючись його, майже неможливо. 

6. Зміст правил реалізації поверхневої перевірки крім того пот-
ребує її відмежування від «особистого огляду та огляду речей» як 
засобу забезпечення провадження у справах про адміністративні 
правопорушення. 

Вирішення окреслених проблем лежить у площині розроблення ін-
струкцій чи принаймні методичних рекомендацій, які будуть затвер-
джені МВС України як центрального органу виконавчої влади, який 
забезпечує формування державної політики у сфері надання поліцією 
послуг та відповідно нормативно-правове регулювання її діяльності  
(ст. 16 Закону). 

У перспективі вважаємо за доречне внести наступні зміни до Зако-
ну України «Про Національну поліцію»:  

1) ст. 29 доповнити частиною наступного змісту: «Невиконання ви-
мог поліцейського при реалізації поліцейського заходу тягне за собою 
відповідальність відповідно до закону»; 

2) у ч. 2 ст. 34 після слова «може» додати словосполучення «на ко-
роткий час», сполучник «або» виключити; 

3) ст. 34 доповнити положенням, відповідно до якого уявляється за 
можливе провести поверхневу перевірку особи з вилученням предме-
тів, які можу завдати шкоди здоров’ю або життю поліцейського та 
інших осіб, забезпечивши належне кореспондування відповідної норми 
з положеннями КПК України. 
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МОРОЗОВА ОЛЕКСАНДРА ГЕННАДІЇВНА  

Рада адвокатів Одеської області,  
секретар зі складання адміністративних протоколів  

 

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ  
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У МОРСЬКИХ СПОРАХ 

 
Конституцією України встановлено, що для надання професійної 

правничої допомоги в Україні діє адвокатура. Виключно адвокат 
здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримі-
нального обвинувачення [1].  

Юридичний супровід господарської діяльності суб’єктів торгового 
мореплавства включає в себе представництво у всіх відносинах та спо-
рах, що виникають у зв’язку з перевезенням вантажів, спричиненням 
шкоди та іншими подіями, що мають місце на морі або в порту. Так, 
нерідко судновласникам, вантажовласникам, морякам та іншим учасни-
кам морського бізнесу необхідна правова допомога та захист їх прав та 
інтересів в судових, державних і правоохоронних органах. Однак, у даній 
роботі автором визначаються лише окремі випадки, коли існує необхід-
ність звернення за юридичною допомогою до адвоката.  
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Спори, що виникають між суб’єктами торгового мореплавства, зага-
лом витікають з цивільно-правових або господарсько-правових відносин 
та розглядаються у загальних і господарських судах відповідно.  

Виконуючи роль представника певної особи, адвокат, в межах дію-
чого законодавства, здійснює від її імені ряд процесуальних прав та 
обов’язків. Зокрема, за договором про надання правової допомоги 
адвокат може бути уповноважений звертатися з адвокатськими запита-
ми до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності [2].  

Оскільки морська професія пов’язана з високим ступенем ризику, 
члени сім’ї моряка також можуть потребувати правової допомоги у 
вирішенні питань, що стосуються зникнення моряка безвісти з борту 
судна, і як наслідок – оголошення його померлим та отримання 
відповідної компенсації від судновласника. Нерідко, судновласником 
виступає іноземна юридична особа, а місцем роботи такого моряка – 
інша держава. 

У такому випадку, адвокат у порядку ст. 24 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» може звернутися до підприємс-
тва, що виступило посередником у працевлаштуванні моряка закор-
дон, з проханням надати інформацію про обставини зникнення 
моряка з судна, проведені рятувально-пошукові роботи, а також 
копію трудового договору або документа, що містить дані про особу 
отримувача компенсації.  

Однак, незважаючи на те, що необхідність отримання такої інфо-
рмації та документів обумовлена наданням належної правової допо-
моги сім’ї зниклого моряка, адвокату може бути правомірно відмов-
лено у їх наданні. Дійсно, підприємство-посередник не є представни-
ком іноземного судновласника і надає лише послуги з працевлашту-
вання, а отже на нього не покладено обов’язку щодо володіння 
вищевказаними відомостями. Крім цього, трудовий договір відно-
ситься до інформації з обмеженим доступом, що є законною підста-
вою ненадання його копії третім особам.  

Одним із встановлених законом способів забезпечення морської 
вимоги є накладення арешту на судно. Так, відповідно до ст. 136 
Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК Украї-
ни), суд за заявою учасника справи має право вжити передбаче-
ні статтею 137 цього Кодексу заходи забезпечення позову [3]. 

Реформа процесуального законодавства внесла важливу новелу у 
порядок застосування заходів забезпечення позову. Такою новелою 
став інститут зустрічного забезпечення. Статтею 141 ГПК України 
передбачається, що суд може вимагати від особи, яка звернулася із 
заявою про забезпечення позову, забезпечити відшкодування можли-
вих збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням 
позову (зустрічне забезпечення) [3]. 



121 

Тобто, з огляду на те, що простій судна тягне за собою невиправда-
но значні витрати для особи, суд, при вирішенні питання про забезпе-
чення позову, повинен також враховувати ймовірність утруднення 
виконання або невиконання рішення господарського суду в разі нев-
життя таких заходів, а також порушення прав та охоронюваних зако-
ном інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу, у 
зв’язку із вжиттям таких заходів [4]. 

Неоднозначним прикладом застосування «зустрічного забезпечен-
ня» є ухвала Господарського суду Одеської області від 06 лютого 
2017 року у справі №916/225/17, якою за заявою українського судно-
ремонтного заводу суд наклав арешт на судно російського підприємс-
тва під умову внесення заявником застави у розмірі тридцяти тисяч 
доларів США [5, с. 38]. У той же день, 06 лютого 2017 року, Госпо-
дарський суд Одеської області відкрив провадження у справі 
№916/293/17 між тими самими сторонами, а ухвалою від 17 лютого 
2017 року наклав арешт на те саме судно як забезпечення позову 
(проте без застави) [5, с. 38], прийшовши до висновку, що невжиття 
таких заходів може в подальшому ускладнити або зробити неможли-
вим виконання судового рішення.  

Відтак, незважаючи на позитивні зміни, внесені до процесуальних 
кодексів, та, здається, достатнє законодавче врегулювання процедури 
застосування арешту судна як запобіжного заходу, на практиці все ж 
виникають окремі спірні ситуації.  

Не менш гострою є проблема, що має місце при винесенні судом 
ухвали про скасування арешту морського судна. Наприклад, Апеля-
ційний суд Одеської області, розглянувши матеріали справи 
№501/142/16-ц за апеляційною скаргою компанії «Елой Шіппінг 
Лімітед» на ухвалу Іллічівського міського суду Одеської області від 
01.09.2016 р., якою було відмолено в задоволенні заяви про скасуван-
ня арешту на судно, власником якої є така компанія, виніс ухвалу від 
15.11.2016 року, якою задовольнив апеляційну скаргу компанії «Елой 
Шіппінг Лімітед» та скасував ухвалу Іллічівського міського суду 
Одеської області від 01.09.2016 р. [6].  

Обґрунтовуючи у мотивувальній частині невідповідність вимогам 
закону висновку суду першої інстанції, з невідомих причин у резолю-
тивній частині суддею не було зазначено, що арешт судна, яке нале-
жить компанії «Елой Шіппінг Лімітед», підлягає скасуванню. Таким 
чином, навіть з урахуванням задоволення вимог заявника, відсутність 
прямої вказівки суду на скасування арешту судна тягне за собою 
неможливість виконання такої ухвали.  

Необхідність надання адвокатом кваліфікованої правової допомоги 
диктується, у першу чергу, недосконалістю процедури забезпечення 
морської вимоги шляхом накладення арешту на судно, що може бути 
пов’язана як і з невиплатою компенсації у випадку загибелі моряка, 
так і з відшкодуванням шкоди щодо вантажу. У той же час, зміна 
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процесуального законодавства стала важливим поштовхом для здійс-
нення ефективного захисту у морських спорах прав як моряків, так і 
осіб, відповідальних за морською вимогою. 
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РОМАНАДЗЕ ЛУІЗА ДЖУМБЕРОВНА 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
доцент кафедри господарського права та процесу,  

кандидат юридичних наук, доцент 

 

МЕДІАЦІЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА 

 
Останнім часом все більшої популярності в Україні набуває медіа-

ція як альтернативний спосіб розв’язання конфліктів. Підвищення 
інтересу до медіації з боку різних суб’єктів є цілком закономірним та 
обумовлено одразу кількома факторами: 

– прийняття 03 листопада 2016 року Верховною Радою у першому 
читанні проекту Закону «Про медіацію» (реєстр. № 3665 від 
17.12.2015); 

– набуття чинності 15 грудня 2017 року новими процесуальними 
кодексами України в яких введено термін медіація, а також передбаче-
не стимулювання сторін до мирного врегулювання спору; 

– реалізація в Україні за підтримки міжнародних організації різ-
номанітних проектів, направлених на забезпечення доступу до право-
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суддя шляхом підтримки розвитку альтернативних способів розв’я- 
зання спорів; 

– підвищення ставок судового збору тощо.  
Медіація являє собою позасудову процедуру врегулювання конфлік-

ту шляхом структурованих переговорів за допомогою одного або декі-
лькох спеціально підготовлених посередників-медіаторів. Принципова 
сутність медіації заснована на визнанні факту позитивного впливу 
присутності нейтральної сторони на ефективність проведення перего-
ворів з вирішення існуючого конфлікту.  

Відмінними особливостями медіації є структурованість процедури, 
орієнтація на потреби та інтереси сторін конфлікту, добровільність 
участі, конфіденційність інформації, активність сторін конфлікту. Важно 
розуміти, що медіатор не приймає жодних рішень по суті конфлікту та 
не пропонує варіантів його врегулювання. Задача медіатора допомогти 
налагодити комунікацію між сторонами конфлікту та підтримати їх у 
пошуку варіантів вирішення конфлікту, послідовно провівши через всі 
стадії медіації. Виклик полягає в тому, що дуже важко усвідомити роль 
медіатора та сутність медіації не спробувавши її «на смак».  

В Україні все більше адвокатів «пирнають» у тему медіації та нама-
гаються з’ясувати її ефективність для своїх клієнтів. Окрім вище пере-
лічених факторів, інтерес адвокатів до медіації також обумовлений 
пошуком нових сфер діяльності та потребою у підвищенні кваліфікації. 

Як правило спочатку, запровадження медіації супроводжується су-
противом адвокатури. Однак, по мірі розуміння адвокатами сутності 
медіації, вони стають її адептами та активно пропонують своїм клієн-
там. Зазначене є цілком закономірним, адже медіація відкриває нові 
можливості для адвокатів в їх професійній діяльності.  

По-перше, оволодіння навичками медіатора підвищує рівень про-
фесійної майстерності адвоката. До основних інструментів медіатора 
належать техніки перефразування, резюмування, активного слухання та 
постановки питань. За допомогою цих технік медіатору вдається нала-
годити комунікацію, зняти емоційну напругу, а також з’ясувати інте-
реси та потреби сторін конфлікту. Ці ж самі інструменти є корисними 
і для адвоката, який щодня бере участь у різноманітних переговорах та 
зустрічах (з клієнтами, суддями, процесуальними опонентами, колега-
ми тощо), захищає та представляє інтереси своїх клієнтів. Навики 
медіатора можуть допомогти адвокату у з’ясуванні інтересів та потреб 
клієнта. Зазвичай клієнти озвучують адвокату свою позицію. На жаль, 
не всі адвокати розуміють різницю між позицією та інтересом, і здатні 
«докопатися» до інтересу свого клієнта, який саме і мають представля-
ти та захищати.  

По-друге, медіація відкриває новий напрямок у професійній діяль-
ності адвоката – супровід клієнта у процедурі медіації. Під час медіації 
адвокатська допомога потрібна для вирішення багатьох питань – 
укладення договору про проведення медіації, оцінка законності та 
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реальності реалізації досягнутих сторонами домовленостей, укладення 
угоди за результатами медіації, підготовка на базі угоди за результатами 
медіації мирової угоди чи інших процесуальних документів (за наявно-
сті відкритого судового провадження) тощо. Згідно зі статтею 8 Правил 
адвокатської етики адвокат має, за можливості, сприяти позасудовому 
врегулюванню спорів між клієнтом та іншими особами. Медіація є 
одним із можливих та досить ефективним шляхом позасудового врегу-
лювання спорів. Варто інформувати клієнтів про таку можливість та 
пропонувати їм супроводження у процедурі медіації. В такому разі, 
адвокат не втрачає свого клієнта, а отримує більше вільного часу на 
нових клієнтів, адже, безумовно, що задоволений позасудовим врегу-
люванням спору клієнт, порадить такого адвоката своїм знайомим. 

По-третє, адвокат сам може виконувати функцію медіатора, що 
прямо передбачено ч. 2 ст. 21 Правил адвокатської етики. В цьому 
випадку, окрім правил адвокатської етики, дії адвоката мають відпові-
дати міжнародно-визнаним етичним засадам медіації. Для того, щоб 
бути медіатором, адвокату потрібно пройти повноцінний курс спеціа-
льного навчання задля отримання необхідних знань та навичок. 
З урахуванням положень проекту Закону «Про медіацію» такий курс 
має включати не менше 90 академичных годин теоретичного та прак-
тичного навчання. Після проходження навчання, адвокату важливо 
навчитися «включати» в себе медіатора замість адвоката на час прове-
дення медіації. Медіатор не здійснює пошук винуватих, не досліджує 
докази, не надає оцінку правовим позиціям сторін, а допомагає сторо-
нам знайти варіант врегулювання конфлікту мирним шляхом. Для 
успішної медіації медіатору важливо завоювати і зберегти довіру всіх 
сторін конфлікту. Медіатор повинен залишатися абсолютно нейтраль-
ним і не дати жодного шансу сторонам засумніватися в його безсто-
ронності. У зв’язку з цим, відповідно до міжнародно-визнаних етичних 
стандартів, адвокат-медіатор має відмовитись від проведення медіації 
за наявності обставин, що можуть вплинути на його незалежність або 
нейтральність. До таких обставин належать: особисті або ділові відно-
сини медіатора з однією зі сторін; фінансова або інша зацікавленість 
(пряма чи непряма) медіатора в результаті медіації; співпраця медіато-
ра з однією зі сторін медіації в будь-якій сфері окрім медіації. За 
наявності таких обставин медіатор може проводити медіацію лише за 
письмової згоди усіх сторін та якщо він впевнений у своїй здатності 
зберегти незалежність і нейтральність. Таким чином, адвокат може 
виступати в ролі медіатора в процедурі де однією із сторін конфлікту є 
його клієнт за умови згоди на це інших учасників конфлікту, а також 
без жодних обмежень у спорах за участю осіб, що не є його клієнтами.  

На даний момент не всі адвокати встигли розгледіти в медіації нові 
можливості для власної професійної діяльності, але ж, як доводить 
досвід зарубіжних країн, це лише питання часу.  
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СЕЛЕЗНЬОВ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
доцент кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури, 

кандидат юридичних наук, доцент 

 

РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ 

 
Ефективність влади, в тому числі й судової, залежить від її чіткої 

організації, впорядкування діяльності її органів. Сьогодні, прагнучи 
забезпечити незалежність судової влади від інших гілок державної 
влади, реалізація судової влади багато у чому залежить від Державної 
судової адміністрації України, що зумовлює підвищені вимоги до її 
нормативно-правового регулювання, вимагає чіткого визначення 
статусу, напрямків і гарантій діяльності, компетенції та структурної 
організації. Саме тому метою цієї роботи є аналіз теоретичних поло-
жень і адміністративно-правових засад формування і функціонування 
Державної судової адміністрації України, визначення її статусу, функ-
цій і повноважень, а також її ролі в забезпеченні організації діяльності 
судів України. 

У 2002 році 7 лютого Законом України «Про судоустрій України» 
вперше було введено в дію центральний орган виконавчої влади зі 
спеціальним статусом, що здійснює організаційне забезпечення діяль-
ності судів загальної юрисдикції (крім Конституційного Суду України, 
Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів) – Державну 
судову адміністрацію України. Відповідно до ЗУ «Про судоустрій і 
статус суддів» [1] від 02.06.2016р., питання про віднесення Державної 
судової адміністрації до судової гілки влади було позитивно вирішено. 
Згідно з Положенням, затвердженим Радою суддів України від 
22 жовтня 2010 року №12 ДСА України є органом в системі судової 
влади, діяльність якого підзвітна з’їзду суддів України. ДСА України 
представляє суди у зносинах з іншими органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування в межах повноважень, установле-
них законом. ДСА України у своїй діяльності керується Конституцією і 
законами України, указами Президента України та постановами Вер-
ховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів 
України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями з’їзду суддів 
України та Ради суддів України, Положенням про Державну судову 
адміністрацію України. Судова влада як самостійний вид державної 
влади не може обмежитися тільки системою загальних і спеціалізова-
них судів, і тому вона функціонує у двох формах: організації судового 
ладу і судового устрою. Зазначимо, що деякі аспекти ролі Державної 
судової адміністрації України й організаційного забезпечення судів 
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раніше вже розглядалися такими вченими як Р.В. Ігонін, Р.І. Кири-
люк, О.В. Красноборов, Г.Г. Новосьолова, В.І. П’ятковський, 
А.М. Хливнюк та інші. У той же час, роботи названих вчених здебіль-
шого не розкривають особливості саме сучасних адміністративно-
правових засад організації, а тому й потребують подальшого аналізу. 

Зважаючи на таке розмаїття і відмінності у функціях та повнова-
женнях Державної судової адміністрації України, насамперед необхідно 
виділяти зовнішній та внутрішній напрямки її діяльності залежно від 
спрямованості її організаційно-розпорядчого впливу. Отже, в рамках 
зовнішнього напрямку організаційно-розпорядчої діяльності Державної 
судової адміністрації України пропонуємо виділяти організаційну, 
кадрову, дорадчо-аналітичну, установчо- нормативну, контрольну та 
матеріально-фінансову функції. 

ДСА України узагальнює та готує матеріали для формування пропо-
зицій щодо бюджету судів, представляє суди у відносинах із Кабінетом 
Міністрів України та Верховною Радою України. Одним з основних 
завдань ДСА України є забезпечення належних умов діяльності судів 
загальної юрисдикції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 
Національної школи суддів України та органів суддівського самовряду-
вання, також вона покликана забезпечити необхідні умови для підви-
щення кваліфікації працівників апарату судів. Законом передбачено, 
що ДСА України забезпечує матеріальну сторону діяльності судів, 
взаємодіє з відповідними органами та установами, у тому числі інших 
держав, з метою вдосконалення організаційного забезпечення діяльно-
сті судів, організовує комп’ютеризацію судів для здійснення судочинс-
тва, діловодства, інформаційно-нормативного забезпечення судової 
діяльності та забезпечення функціонування автоматизованої системи 
документообігу в судах; забезпечує суди необхідними технічними 
засобами фіксування судового процесу в межах коштів, передбачених у 
Державному бюджеті України на фінансування відповідних судів тощо. 
Організація роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву, 
контроль за станом діловодства в судах загальної юрисдикції, забезпе-
чення ведення Єдиного державного реєстру судових рішень та Реєстру 
електронних адрес органів державної влади, їх посадових та службових 
осіб, організація діяльності служби судових розпорядників, які також 
знаходяться в спектрі повноважень Державної судової адміністрації 
України. Діяльність Державної судової адміністрації близька за своїм 
змістом і властивостями до діяльності органів виконавчої влади, і має 
адміністративно-господарський характер 

Отже, узагальнюючи вищевикладене, пропонуємо визначати Дер-
жавну судову адміністрацію України як орган державної влади у систе-
мі судоустрою, уповноважений здійснювати організаційно-матеріальне 
забезпечення діяльності судів та інших органів у системі судоустрою 
України.  
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КОВАЛЬЧУК ІННА СЕРГІЇВНА 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
доцент кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури  

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРИТЯГНЕННЯ ПРОКУРОРІВ  
ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

 
Одним із заходів випливу на працівників прокуратури, які вичиня-

ють дрібні порушення трудової дисципліни є притягнення їх до дисци-
плінарної відповідальності, Що по своїй правовій природі носить як 
превентивний так і виховний вплив для порушника. 

В статті 43 Закону України «Про прокуратуру» (далі-Закон) закріп-
лено вичерпний перелік підстав, за яких працівника органу прокурату-
ри можна притягнути до дисциплінарної відповідальності. 

За порушення однієї з указаних в статті 43 Закону норм до праців-
ника прокуратури застосовуються заходи дисциплінарного впливу, які 
виражаються в дисциплінарних стягненнях, передбачених законодавст-
вом. Закон закріплює три форми стягнень: догана; заборона на строк 
до одного року на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи 
на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому проку-
рор обіймає посаду (крім Генерального прокурора України); звільнен-
ня з посади в органах прокуратури. 

У Законі чітко передбачено суб’єктів ініціювання такого виду юри-
дичної відповідальності, як дисциплінарна відповідальність прокурорів. 
Зокрема, визначено, що право на звернення до Кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії прокурорів із заявою про вчинення прокурором 
дисциплінарного проступку має кожен, кому відомі такі факти. Зразок 
заяви, розміщений на веб-сайті Кваліфікаційно-дисциплінарної комі-
сії, надає можливість указати необхідну інформацію під час подання 
звернення. Заява реєструється Секретаріатом Кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії прокурорів у день її надходження, за допомо-
гою автоматизованої системи визначається член Кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії прокурорів для вирішення питання щодо 
відкриття дисциплінарного провадження, який проводить перевірку в 
межах обставин, повідомлених у скарзі (заяві). До завершення дисцип-
лінарного провадження прокурор не може бути звільнений із посади 
прокурора у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним 
бажанням. Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисципліна-
рного проступку прокурора відбувається на засіданні Комісії, рішення 
по якому приймається більшістю голосів від свого загального складу. 
Під час прийняття рішення в дисциплінарному провадженні врахову-
ються характер проступку, його наслідки, особа прокурора, ступінь 
його вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарно-
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го стягнення. Прийняте рішення опубліковується на веб-сайті Комісії 
в семиденний строк. 

За результатами роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
прокурорів у 2017 році, нею розглянуть 1137 дисциплінарних скарг 
на прокурорів, з них по 746 заявах було відмовлено у відкритті 
дисциплінарної справи, по 49 заявах вирішується питання про 
відкриття дисциплінарної справи, а по 342 було відкрито дисциплі-
нарні справи на прокурорів  

Законом передбачена можливість визнання прокурора таким, 
який не притягувався до дисциплінарної відповідальності до закін-
чення річного строку прокурора, якщо він не допустив порушення 
законодавства та сумлінно й професійно здійснював свої службові 
обов’язки. Ця норма оформлюється рішенням Кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії прокурорів на підставі клопотання керівника 
відповідного органу прокуратури, однак не раніш як через шість 
місяців із дня накладення дисциплінарного стягнення; а в разі 
накладення такого дисциплінарного стягнення, як заборона на 
строк до одного року на переведення до органу прокуратури вищого 
рівня чи на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, - 
після закінчення половини строку, визначеного Кваліфікаційно-
дисциплінарною комісією прокурорів. 

Відповідно до ст. 50 Закону, прокурор може оскаржити рішення, 
прийняте за результатами дисциплінарного провадження, до адміністра-
тивного суду або до Вищої ради юстиції протягом одного місяця з дня 
вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення (у 2015 році 
Радою не розглядались скарги прокурорів на рішення про притягнення 
їх до дисциплінарної відповідальності, а також матеріали про порушення 
прокурорами вимог щодо несумісності їхніх посад із зайняттям діяльніс-
тю, забороненою Конституцією та законами України). 

Подання адміністративного позову до суду на рішення Кваліфіка-
ційно-дисциплінарної комісії прокурорів про притягнення прокурора 
до дисциплінарної відповідальності або про неможливість подальшого 
перебування особи на посаді прокурора не зупиняє дію такого рішен-
ня, але суд у порядку забезпечення адміністративного позову може 
відповідною ухвалою зупинити дію рішення Кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії прокурорів про притягнення прокурора до 
дисциплінарної відповідальності або про неможливість подальшого 
перебування особи на посаді.  

Отже, Законом України «Про прокуратуру» врегульовано питання 
особливостей притягнення працівників до дисциплінарної відповідаль-
ності, закріплено чіткий перелік підстав, список дисциплінарних 
стягнень і законодавчо визначено повноваження спеціально створено-
го органу – Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Водно-
час, не всі питання притягнення працівників прокуратури до дисцип-
лінарною відповідальності можуть бути охоплені вказаним розділом 
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Законом. Тому вважаю за доцілне на рівні закону закріпити новий 
Дисциплінарний статут прокуратури України, в якому комплексно і 
детально врегулювати питання притягнення працівників прокуратури 
до дисциплінарної відповідальності. 
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ПРОФЕСІЙНИЙ ЕТИКЕТ ПРОКУРОРА ЯК СКЛАДОВА 
ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПРОКУРОРА 

 
Важливою складовою професії прокурора являється дотриманням 

ними правил етикету у своїй повсякденній роботі. Такий обов’язок 
закріплено в пункті 1 частині 4 статті 19 Закону України «Про проку-
ратуру», де зазначено, що прокурор зобов’язаний виявляти повагу до 
осіб під час здійснення своїх повноважень [1]. 

Важливою складовою прокурорського етикету являється також і зов-
нішній вигляд працівника прокуратури. Тому вони повинні бути стри-
мані у виборі повсякденного вбрання та свого зовнішнього вигляду. 

Загальною вимогою щодо прокурорського етикету є пристойний 
зовнішній вигляд прокурора. Із цього приводу досить влучним є украї-
нське прислів’я: «Який на вид, такий і на натуру!». Хоча цей вираз не 
слід абсолютизувати, він має під собою певне життєве підґрунтя 
[2, с. 99]. 

Слід відмітити, що в чинному Законі України «Про прокуратуру» 
відсутня вилога, щодо обов’язкової наявності у працівників прокурату-
ри форменого одягу на відміну від попередньої редакції цього Закону, 
де в статті 53 було передбачено, що право носити єдиний формений 
одяг мають працівники прокуратури, яким присвоєно класні чини, 
причому безкоштовно, з відзнаками відповідного класного чину [3]. 
Вимогам, щодо форменого вбрання, затверджені Постановою Кабінету 
Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1392 «Про формений одяг 
працівників органів прокуратури, яким присвоєно класні чини» [4]. 

З прийняттям нового Закону України «Про прокуратуру» обов’язок 
прокурорів щодо наявності в них форменого одягу зник, адже в тексті 
самого закону не має відповідної норми права з цього приводу. Проте 
в Кодексі професійної етики та поведінки прокурорів, а саме в статті 
20 зазначено, що публічний характер діяльності прокурора та перебу-
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вання під постійною увагою з боку суспільства покладає на нього 
особливі вимоги щодо відповідного зовнішнього вигляду. Прокурор під 
час виконання службових обов’язків має дотримуватися ділового стилю 
одягу, який вирізняється офіційністю, стриманістю та акуратністю [5]. 

Слід відмітити, що доречно було б доповнити текст Закону України 
«Про прокуратуру», щодо обов’язковості використання прокурорами у 
своїй службовій діяльності форменого одягу встановленого зразка. 
Адже, використання прокурором форменого одягу у службовій обста-
новці не лише сприятиме підвищенню авторитету прокуратури та її 
окремих представників, але й вносить елементи упорядкованості у 
відносини прокурора зі своїми колегами та іншими громадянами. 
Варто при цьому зазначити, що авторитет прокурора і значення фор-
меного одягу істотно знижуються, якщо прокурор мириться з тим, що 
його формений одяг виглядає неохайно. 

Проте, уявляється, використання прокурорами форми у судовому 
процесі, особливо кримінальному, із зовнішнього боку виглядає як 
показник певної нерівності захисників у порівнянні з представником 
обвинувачення. 

У зв’язку із цим виглядає доречною пропозиція В. Долежана про 
доречність «запровадження мантій не лише для суддів (червоного 
кольору), але і для прокурорів (чорного кольору), а також для адвока-
тів-захисників у судовому процесі. Щоб не довелося переносити ці 
громіздкі витвори кравецького мистецтва з прокуратури і назад, для 
них слід відвести місце у якійсь шафі у приміщенні суду» [6, с. 43].  

Доцільно також включити до Кодексу вимогу щодо додержання ро-
зумної достатності у виборі зачісок, косметики, ювелірних виробів та 
інших прикрас, призначена в основному для прокурорів-жінок. 

Дотримання вимог етикету стосовно свого зовнішнього вигляду та 
поведінки у судовому процесі має сприяти як підвищенню рівня 
дисциплінованості та етичної культури кожного окремого працівника, 
так і авторитету прокуратури в цілому. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ  
ЗДІЙСНЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 
Виконавче провадження як завершальна стадія судового прова-

дження та примусове виконання рішень інших органів (посадових 
осіб) – це сукупність дій органів і посадових осіб, що спрямовані на 
примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), 
які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, який 
визначено у законодавстві [3]. 

Згідно із ст. 14 Закону «Про виконавче провадження» адвокат-
представник сторін відноситься до учасників виконавчого проваджен-
ня.  

Згідно ст. 16 Закону «Про виконавче провадження» сторони можуть 
реалізувати свої права і обов’язки у виконавчому провадженні самос-
тійно або через представників. Особиста участь фізичної особи у 
виконавчому провадженні не позбавляє її права мати представника, 
крім випадку, коли боржник згідно з рішенням зобов’язаний вчинити 
певні дії особисто[3]. 

Більш досконалою формою надання юридичної допомоги є пред-
ставництво адвоката в процесі, оскільки, як правило, громадяни не 
мають достатніх правових знань для захисту власних прав, свобод, 
охоронюваних законом інтересів, а кваліфікована допомога фахівця 
завжди ефективніша. 

Адвокат це особа, яка володіє спеціальними знаннями в галузі пра-
ва, може своєчасно реагувати на необхідність забезпечення виконання 
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по майнових стягненнях, опису майна боржника і накладення на нього 
арешту, звільнення від арешту, виключення майна з опису. 

Встановлюючи факт відчуження майна боржником і перевіривши 
законність угоди, адвокат може поставити перед повноважними особа-
ми питання про пред’явлення позову щодо визначення угоди недійс-
ною в разі підозри про фіктивність такої угоди. 

Захист законних інтересів сторони у виконавчому провадженні ад-
вокат може здійснювати і в інших формах: надання юридичних консу-
льтацій, складання заяв, клопотань, інших процесуальних документів. 
Особливо ефективним способом виконання у провадженнях про 
звернення стягнення на майно, поділ майна є укладення мирової 
угоди, адвокат може запропонувати сторонам проект угоди, яка пода-
ватиметься до суду для подальшої перевірки та затвердження. 

Участь представника на завершальній стадії процесу захисту забез-
печує повноту надання юридичної допомоги громадянам та юридич-
ним особам, реалізацію прав, поновлених судовим актом чи актом 
іншого юрисдикційного органу. 

Щодо переваг фахового представництва, то загальновизнаним є той 
факт, що ведення справ потребує високої юридичної кваліфікації та 
досвіду. Адвокати, надання юридичної допомоги для яких є професій-
ним заняттям, володіють спеціальними знаннями в галузі права і 
можуть надавати належну й найбільш кваліфіковану допомогу, ефекти-
вно здійснювати представництво сторін і у виконавчому провадженні. 

Відповідно до ч. 1 ст. 26 закону «Про адвокатуру та адвокатську дія-
льність» документами, що посвідчують повноваження адвоката стосов-
но надання правової допомоги, можуть бути: 

– договір про надання правової допомоги;  
– довіреність; 
– ордер;  
– доручення органу (установи), уповноваженого законом на на-

дання безоплатної правової допомоги. 
Відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рі-

шень, повноваження представників сторін, які беруть участь у вико-
навчому провадженні, мають бути посвідчені такими документами [4]: 

– довіреністю фізичної особи; 
– довіреністю юридичної особи або документами, що посвідчують 

право представництва юридичної особи (документом про призначення 
керівником юридичної особи тощо); 

– рішенням про призначення опікуном, піклувальником чи упра-
вителем спадкового майна; 

– ордером, до якого обов’язково додається витяг з договору, в 
якому зазначаються повноваження адвоката як представника або 
обмеження його прав на вчинення окремих дій; дорученням органу чи 
установи, що уповноважені законом на надання безоплатної правової 
допомоги або про надання правової допомоги. 
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Документи, що посвідчують повноваження представників, повинні 
бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства. Оригінали 
документів або належним чином засвідчені їх копії долучаються до 
матеріалів виконавчого провадження. Після пересвідчення наявності у 
представника належним чином оформленої довіреності оригінал такої 
довіреності у разі потреби повертається представникові сторони вико-
навчого провадження. 

У випадку реалізації стороною виконавчого провадження права на 
пред’явлення виконавчого документа на виконання, подання заяви про 
повернення без виконання виконавчого документа, отримання прису-
дженого майна чи стягнутих сум через представника виконавець пере-

віряє, чи обумовлені у довіреності повноваження представника на здійс-
нення таких дій. 

У разі реалізації стороною виконавчого провадження права на оска-
рження дій державного виконавця та інших посадових осіб органів 

державної виконавчої служби через представника таке повноваження 
представника має бути обумовлено в довіреності. 
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РОЗДУМИ ЩОДО ОДНОГО З ЕТАПІВ ПРОВЕДЕННЯ 
СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 

 
Початком ХХІ століття означились багатообіцяючі зміни для судо-

устрою України, оскільки добігав свого кінця строк дії Перехідних 
положень Конституції України, які на п’ять років відтермінували 
втілення конституційних норм, що передбачали цілком нову для 
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країни модель судоустрою. Дата 28 червня 2001 року стала критичною. 
Подальше гальмування реформаційного процесу в сфері судової влади 
створювало, за словами В. Ф. Бойка, «небезпеку паралічу судової 
системи», яка після спливу означеного терміну не могла суперечити 
вимогам Основного Закону [1, c.6]. Питання судової реформи перебу-
вало у полі зору та під пильним контролем міжнародної спільноти і 
водночас та в той час стало шкалою, за якою вимірювався рівень 
демократичних процесів в Україні.  

21 червня 2001 р., за декілька днів до закінчення дії Перехідних по-
ложень Конституції України, Верховна Рада Україна в закони про 
внесення змін до законодавства у сфері функціонування судової сис-
теми. Зокрема, змін зазнали закони України «Про судоустрій України», 
«Про статус суддів», «Про органи суддівського самоврядування», «Про 
арбітражний суд», «Про прокуратуру» та інші, а також процесуальні 
кодекси. 

Реалізація змін у судовій системі, спричинених прийняттям низки 
згаданих законів, в процесі розвитку вітчизняної судової влади дістала 
назву «малої судової реформи». Хоч історія замовчує питання про те, 
хто вперше використав таке найменування (політики, науковці чи 
журналісти), однак достеменно відомо, чому саме так були поіменовані 
ці заходи. За співавтора одного із законопроектів про судоустрій 
І. Б. Коліушка, судову систему мали перебудовувати на підставі ухва-
лених законів, за якими була проведена «мала судова реформа», засно-
вана на принципі реалізації норм Конституції України [2]. 

Таким чином, мета «малої судової реформи» очевидна – хоча б фо-
рмально привести судову систему у відповідність із конституційними 
положеннями. Задля її досягнення до підсистему арбітражних судів 
перейменували у господарські; збережено назву системи загальної 
юрисдикції, до якої стали входити місцеві суди, апеляційні, вищі 
спеціалізованих та Верховний Суд України; запроваджено інститут 
апеляційного оскарження судових рішень та скасовано інститут перег-
ляду судових рішень у порядку нагляду; на рівні процесуальних кодек-
сів наповнено змістом конституційні засади судочинства; у криміналь-
ному судочинстві віднесено до виключної компетенції суду питання 
обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження 
строку тримання особи під вартою, санкціонування проведення огляду 
та обшуку житла або іншого володіння особи, а також накладення 
арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку, 
звільнення від кримінальної відповідальності за нереабілітуючими 
обставинами тощо; знайшло законодавче вирішення питання про 
призначення голів судів загальної юрисдикції. 

О. З. Хотинська-Нор зазначає, що формально мета «малої судової 
реформи» була досягнута – основні конституційні вимоги до функціо-
нування судової системи реалізовано але прийняття законодавчих актів 
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поспіхом відбилося на готовності суддів працювати за новими прави-
лами [3, c. 8]. 

Крім очевидної мети, у «малої судової реформи» були приховані 
мотиви, які полягали у потребі парламентарів «виграти час» для 
підготовки та прийняття концептуально нового закону про судо-
устрій, без якого про повноцінну судову реформу не могло бути 
мови. Відсутність єдності у поглядах на потрібну країні систему судів 
гальмувала процес прийняття нових процесуальних кодексів, що було 
одним із ключових моментів судової реформи з часу прийняття 
Концепції судово-правової реформи 1992 року. Як не парадоксально, 
але закони про внесення змін до процесуальних кодексів у рамках 
«малої судової реформи» розроблялися на підставі проектів нових 
процесуальних кодексів, прийняття яких було неможливим через 
відсутність нового законодавства, що регулює питання судоустрою, а 
також нових матеріальних кодексів. 

7 лютого 2002 р. Верховна Рада України прийняла Закон України 
«Про судоустрій України», який уніфіковано врегулював питання 
правових засад організації судової влади та здійснення правосуддя в 
Україні, систему судів загальної юрисдикції, основні вимоги щодо 
формування корпусу професійних суддів, систему та порядок здійс-
нення суддівського самоврядування, а також встановлював загальний 
порядок забезпечення діяльності судів тощо.  

За словами В. В. Сташиса, ця подія завершила тривалу боротьбу рі-
зних поглядів на систему судів загальної юрисдикції в Україні [4, c. 6]. 
Окремі науковці вважають, що з прийняттям закону завершився пев-
ний етап здійснення в Україні судової реформи. Останній підхід ви-
кликає заперечення, оскільки прийняттям того чи іншого нормативно-
го акту, що передбачає впровадження новацій у судовій системі, рефо-
рма отримує свій розвиток (новий імпульс), а не завершує його. Зміни, 
що відбулись у системі судової влади, мали формальні ознаки рефор-
ми, але напрями, які визначалися її суб’єктами, уповільнювали посту-
пальний рух у розвитку судової системи як незалежного інституту 
громадянського суспільства». Також не було виділено відповідних 
коштів задля проведення «малої судової реформи». 

Щоб зрозуміти логіку та виправданість наведеної критики, варто 
детальніше зупинитися на концептуальній новизні Закону України 
«Про судоустрій України». Таку, зокрема, становили наступні поло-
ження. 1. Вперше сформульовано виключної ваги завдання суду відпо-
відно до ідеології верховенства права та правової держави, відбувся 
якісний перехід від всемірного зміцнення законності й правопорядку 
до забезпечення захисту гарантованих Конституцією України прав і 
свобод людини. 2. Визначено абсолютно нову систему судів загальної 
юрисдикції у складі: місцевих судів; апеляційних судів, Апеляційного 
суду України; Касаційного суду України; вищих спеціалізованих судів; 
Верховного Суду України. 3. Чітко окреслено строк формування сис-
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теми адміністративних судів, протягом трьох років. 4. Визначено зміст 
принципів територіальності та спеціалізації побудови системи судів 
загальної юрисдикції. 5. Передбачено утворення Державної судової 
адміністрації України, на яку покладається організаційне забезпечення 
діяльності судів, що полягало у заходах фінансового, матеріально-
технічного, кадрового, інформаційного та організаційно-технічного 
характеру, спрямованих на створення умов для повного і незалежного 
здійснення правосуддя. 6. Збільшено організаційні форми суддівського 
самоврядування та значно розширено їх повноваження, які до цього 
часу були переважно номінальними. 7. Ліквідовано прогалини у регла-
ментації процедури добору кандидатів у професійні судді та порядку їх 
призначення на посаду (встановлено вимоги до претендента на посаду 
судді; порядок добору, призначення на посаду та переведення суддів, їх 
кваліфікаційної атестації; притягнення суддів до дисциплінарної відпо-
відальності). 8. Визначено критерії та порядок формування списків 
народних засідателів і присяжних, їх права та обов’язки. 

Найбільш радикальних змін зазнавала система судів загальної 
юрисдикції, що й спричиняло відповідний спротив та зосередження на 
ній особливої уваги. Висновки аналітиків щодо запровадження в 
Україні описаної вище системи судів загальної юрисдикції дають 
можливість зрозуміти логіку й аргументацію законодавця, покладену в 
основу пропонованої моделі судоустрою. 
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ВІТЮК ГАННА СЕРГІЇВНА 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
асистент кафедри організації судових правоохоронних органів та адвокатури 

 

ЩОДО РОЛІ СУДОВОЇ ЕТИКИ 

 
Правосуддя, несьогоднішній день, являється, найбільш демократи-

чним способом вирішення конфліктів у цивілізованому суспільстві, 
захисту прав і свобод громадян, інтересів громадянського суспільства і 
держави. Право на справедливий судовий розгляд закріплюється за 
кожною людиною і громадянином, як основоположне право. 

Стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод го-
ворить: «Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його 
справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, 
встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та 
обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-
якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення, на спра-
ведливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і 
безстороннім судом, створеним на підставі закону» [1]. 

Аналогічне право проголошено у Загальній декларації прав людини 
(ст. 10) [2], а також закріплено в ст. 14 Міжнародного пакту про гро-
мадянські і політичні права [3]. 

Закріплення в ст. 6 Конституції України принципу поділу влади і 
самостійності судової влади поряд з владою законодавчою і виконав-
чою [4] створює нормативну і ідейну базу для формування моральних 
вимог до представників судової влади. Судова влада, що діє в сфері 
соціальних і міжособистісних конфліктів, повинна відповідати високим 
моральним стандартам, виправдовувати очікування суспільства. Зако-
нодавство про суд і судочинство наповнене моральним змістом, слу-
жить захисту моральних цінностей [5, с. 173]. 

Актуальність дослідження феномену судової етики в сучасній Україні 
визначається необхідністю побудови в нашій країні громадянського 
суспільства та створення системи справедливого судочинства. Затвер-
дження ХІ черговим з’їздом суддів України 22 лютого 2013 року кодексу 
суддівської етики – закономірний крок у розвитку судової реформи, 
оскільки суд, виступає найважливішим державним інститутом, де вер-
шаться долі мільйонів людей, тому упередженість і порушення етичних 
норм – це не тільки ганьба для конкретного судді, але і підрив довіри 
громадян до судової системи в цілому, до державної влади і держави. 
Висока громадянська місія всіх суддів проявляється в об’єктивності та 
неупередженості, в умінні враховувати найтонші нюанси розглянутих 
справ, за сухої правовою нормою завжди бачити конкретну людину. 
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Проблема етичності судової діяльності особливо актуальна в теперіш-
ній час у зв’язку з наявним, на жаль, дефіцитом моральності в поведінці 
сторін і деяких суддів, що обумовлено рядом причин, пов’язаних з еконо-
мічною дестабілізацією в суспільстві, зниженням рівня життя населення, 
недостатньою забезпеченістю статусу судді гарантіями його реальної 
незалежності, наприклад від впливу ЗМІ, тривалою правовою реформою, 
неузгодженим законодавством тощо [6, с. 129]. 

Люди, які вирішують долі інших, повинні володіти розвиненим 
почуттям відповідальності за свої рішення, дії та вчинки. Дотримання 
етичних правил необхідне як для суспільства, так і для судової систе-
ми. Тільки якісне, справедливе, об’єктивне, гуманне, компетентне 
правосуддя здатне ефективно захистити людину, його права та закон-
ні інтереси. 

Довіра до суду формується цілою низкою чинників: культурою сус-
пільства, позицією засобів масової інформації, діяльністю суду, якістю 
законодавства та іншими обставинами. Впевненість в правосудді, віра 
в справедливість є абстрактними категоріями доти, поки громадянин 
особисто не звернеться за допомогою до суду. Грубу, неетичну, неко-
ректну поведінку окремих суддів і працівників судів призводить до 
підриву довіри до суду. Часом у громадянина настає відчай чи інші 
негативні емоції. Такі ситуації, безумовно, неприпустимі. 

Одне з головних завдань правосуддя і кожного судді – виправдати 
очікування громадян та інших осіб, ефективно захистити їх права і 
інтереси. У своїй діяльності суд повинен виходити не тільки з норм 
закону, а й з моральних начал. Етична поведінка має стати не-
від’ємною частиною поведінки всіх без винятку суддів, керівників і 
працівників апарату суду. 

Судова етика являє собою сукупність моральних ідеалів, принципів 
і норм здійснення правосуддя. Все це визначає моральний зміст діяль-
ності учасників судочинства. Суддя зобов’язаний дотримуватися в 
своїй повсякденній діяльності не тільки норм закону, а й прислухатися 
до внутрішнього голосу розуму, не відступаючи при цьому від безумо-
вних і вічних етичних стандартів і принципів поведінки.  
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД  
ФУНКЦІОНУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ СУДІВ  

ТА ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ УКРАЇНИ  

 
Високий рівень корупції, невелика ефективність заходів боротьби із 

цим негативним явищем в нашій державі викликає необхідність ство-
рення спеціальних інституцій, спрямованих на боротьбу із корупцією.  

Відповідно до світового рейтингу сприйняття корупції, який опри-
люднила організація Transparency International, за підсумками 2017 ріку 
Україна отримала 30 балів зі 100 можливих і посіла 130 місце із 180 [1]. 
Порівняно із 2016 роком показник сприйняття корупції трохи покра-
щився (на 1 бал), проте Україна на даний час залишається однією з 
найбільш корумпованих країн Європи. 

Судово-правова реформа, яка триває в Україні протягом останніх 
років, передбачає утворення єдиної триланкової системи інфраструк-
тури органів, що будуть проводити досудове розслідування щодо 
корупційних кримінальних правопорушень; здійснювати процесуаль-
не керівництво досудовим розслідуванням і підтримувати публічне 
обвинувачення у відповідних провадженнях; розглядати корупційні 
справи у судовому порядку (Національне антикорупційне бюро 
України – Спеціалізована антикорупційна прокуратура – Вищий 
антикорупційний суд). 

Доцільність створення в Україні антикорупційного суду досліджува-
ли у своїх працях такі науковці, як В. Долежан, О. Євсєєв, А. Лапкін, 
Р. Мельник, Н. Павленко, В. Пустовіт, В. Чепелюк, О. Ярмиш та інші, 
проте багато дискусійних питань щодо утворення і функціонування 
Вищого антикорупційного суду в Україні, з огляду на зарубіжний 
досвід, залишаються не вирішеними. 

Необхідно підкреслити, що із 192 країн світу антикорупційні суди 
функціонують у 20 країнах, і ці держави займають високі позиції у 
рейтингу сприйняття корупції. Очевидно, в тих країнах, де ця пробле-
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ма не набула катастрофічного масштабу немає потреби в антикоруп-
ційних судах, адже загальні суди здійснюють розгляд і вирішення таких 
категорій справ цілком успішно. І той факт, що в Україні постало 
питання утворення антикорупційного суду, ще раз підкреслює актуа-
льність проблеми боротьби із корупцією. 

Як зазначають науковці, у світі існує декілька моделей (видів) анти-
корупційних судів чи їх аналогів: 1) суд першої інстанції (розглядає 
тільки (або переважно) справи щодо корупційних правопорушень, а 
апеляційні скарги розглядає Верховний суд); 2) одноособові судді (наді-
ляються повноваженнями бути суддями у справах щодо корупційних 
правопорушень у загальних місцевих судах, апеляційні скарги розглядає 
Верховний суд); 3) суд змішаного типу (може функціонувати як суд 
першої інстанції під час розгляду найважливіших корупційних справ і як 
апеляційний суд щодо інших справ, які розглядаються по першій інста-
нції місцевими судуми, апеляційні скарги розглядає Верховний суд); 
4) універсальний паралельний суд (система антикорупційних судів, яка 
включає суди першої інстанції та апеляційні суди) [2]. 

Відповідно до проекту закону України «Про Вищий антикорупцій-
ний суд» [3] цей суд буде розглядати справи щодо корупційних право-
порушень як суд першої інстанції, проте передбачена можливість 
створення у його складі апеляційної палати для розгляду апеляційних 
скарг на рішення, ухвалені іншим складом суддів Вищого антикоруп-
ційного суду. Проте, існування в межах одного суду двох судів – і 
першої, і апеляційної інстанції можна піддати критиці: під загрозу 
стане дотримання суддями принципу незалежності і об’єктивності під 
час розгляду справи апеляційною палатою Вищого антикорупційного 
суду. Також слід погодитись із застереженням науковців щодо майбут-
ніх проблем стосовно оскарження рішень Вищого антикорупційного 
суду до Верховного суду. Так, Касаційний кримінальний суд Верховно-
го Суду України, до якого, найвірогідніше, оскаржуватимуть рішення 
Вищого антикорупційного суду, згідно із Законом України «Про 
судоустрій і статус суддів», може діяти як суд апеляційної інстанції; 
проте Велика палата Верховного Суду може діяти як суд касаційної 
інстанції тільки з метою забезпечення однакового застосування норм 
права касаційними судами, тобто закон не передбачає перегляду нею 
рішень касаційних судів, постановлених ними як судами апеляційної 
інстанції, у касаційному порядку [4, с. 279].  

Загалом європейський досвід функціонування антикорупційних су-
дів показує, що в тих країнах, де існують такі суди, рівень корупції, 
хоча і дуже повільно, але починає зменшуватись ( Хорватія, Словакія, 
Болгарія покращила на декілька пунктів свої показники відповідно до 
світового рейтингу сприйняття корупції, проте позитивні зміни відбу-
лись за 8-10 років). 

Аналізуючи досвід зарубіжних країн, експерти відмічають, що біль-
шість антикорупційних судів розглядають широку низку корупційних 



141 

правопорушень і правопорушень, пов’язаних із корупцією. Проте, деякі із 
судів, що класифікуються як антикорупційні суди, фактично мають більш 
широку юрисдикцію, що включає в себе й інші тяжкі злочини. Напри-
клад, у Хорватії суди УСКОК мають юрисдикцію не лише над корупцій-
ними правопорушеннями на вищому рівні, а й над організованою зло-
чинністю. Юрисдикція спеціалізованого кримінального суду Болгарії  
(і відповідного апеляційного суду – Спеціалізованого апеляційного кримі-
нального суду) аналогічним чином охоплює організовану злочинність і 
корупцію. Юрисдикція Спеціалізованого кримінального суду в Словаччи-
ні поширюється на організовану злочинність і умисне вбивство, а також 
корупцію та відмивання грошей [5, с. 6-7]. 

Подолати корупцію тільки утворенням спеціальних інституцій,  
видається, неможливо. Для цього необхідно також сформулювати у 
суспільстві несприйняття цього негативного явища, а також позитив-
ним буде формування антикорупційної громадської думки. Причому, 
як зазначають дослідники, це слід робити не лише засобами масової 
інформації, а посадовими особами, які мають певні можливості для 
участі в корупційних схемах [6, с. 67].  

Однією із проблем, яка може поставити під загрозу ефективність 
антикорупційних інституцій – перш за все Національного антикоруп-
ційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 
та Вищого антикорупційного суду, – ситуація як в Словакії, коли такі 
органи борються переважно із хабарями сумою від 20 євро (які, напри-
клад, передані у знак подяки лікарю), в той час, коли високопосадовці, 
що отримують хабарі на значні суми, залишаються поза увагою анти-
корупційних органів. Так, за статистикою лише близько 3 відсотків 
засуджених цими судами отримали хабар сумою більше 5 тисяч євро. 

Важливе значення для ефективної роботи Вищого антикорупційно-
го суду має порядок добору суддів до цього органу та високі морально-
етичні вимоги до них. Відповідно до ч. 2 ст. 7 вищезгаданого законоп-
роекту, суддею Вищого антикорупційного суду може бути призначений 
громадянин України віком від 35 років, який має значний досвід 
здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних 
судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з 
питань протидії та боротьби із корупцією, володіє знаннями та прак-
тичними навичками застосування сучасних міжнародних антикоруп-
ційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та 
боротьби із корупцією, практики Європейського суду з прав людини та 
відповідає одній із таких вимог: 1) має стаж роботи на посаді судді не 
менше п’яти років; 2) має науковий ступінь у сфері права та стаж 
наукової роботи у сфері права щонайменше сім років; 3) має досвід 
професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення пред-
ставництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення 
щонайменше сім років; 4) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у 
пунктах 1-3 роботи (професійної діяльності) щонайменше сім років [3]. 
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Проблемою може стати знайти необхідну кількість кандидатів, що 
відповідають встановленим вимогам, і які раніше не працювали у 
прокуратурі та інших правоохоронних органів, які тривалий час брали 
участь у заходах антикорупційного характеру. Можливо, законодавцю 
слід зменшити вимоги до суддів Вищого антикорупційного суду, адже 
в будь-якому випадку під час конкурсного відбору будуть обрані най-
кращі кандидати на ці посади. 

Можна зробити висновок, що створення в Україні Вищого анти-
корупційного суду відповідно до європейських зразків є великим 
кроком у боротьбі із корупцією, проте повністю її подалати навряд 
чи вдасться, однак позитивні зміни можна чекати вже за 5-10 років. 
Крім того, наявна чимала кількість перешкод, які можуть стати на 
заваді незалежному, справедливому та об’єктивному здійсненню 
правосуддя цим судом. 
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ЧЕКМАРЬОВА ЛАРИСА ЮРІЇВНА 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
аспірантка кафедри організації судових,  
правоохоронних органів та адвокатури 

 

МЕХАНІЗМ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ  
ЗА ДОГОВОРОМ СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АДВОКАТА 

 
У зв’язку з тим, що в Україні не має чіткого закріплення в законо-

давстві щодо нормативного регулювання такого виду страхування, як 
страхування професійної відповідальності адвоката, який остаточно 
врегулював би питання забезпечення належного захисту майнових 
інтересів адвоката та захисту майнових інтересів клієнта за невиконан-
ня або неналежне виконання адвокатом своїх професійних обов’язків, 
для надання пропозицій щодо подальшого удосконалення механізму 
страхування професійної відповідальності адвоката, необхідно досліди-
ти механізм виплати страхового відшкодування за договором страху-
вання професійної відповідальності адвоката.  

На нашу думку слід виділити претензійний і судовий порядок ви-
плати страхового відшкодування. Виплата страхового відшкодування 
проводиться страховиком в претензійному порядку у разі відсутності 
спору між адвокатом (страхувальником) та клієнтом (третьою особою) 
про відшкодування заподіяної адвокатом шкоди. Судовий порядок 
виплати страхового відшкодування передбачає виплату страхового 
відшкодування на підставі рішення суду, що вступило в законну силу, 
про визнання права вимоги клієнта до адвоката про відшкодування 
шкоди внаслідок невиконання або неналежно виконання ним своїх 
професійних обов’язків.  

Слід звернути увагу на механізм виплати страхового відшкодування 
за законодавством зарубіжних країн. Так, позитивним досвідом запо-
зичення такого механізму може стати законодавство Франції та США. 
Особливістю страхової виплати за французьким законодавством є 
виплата за рішенням суду та розгляд справи саме спеціалізованою 
палатою суду. У штаті Орегон, наприклад, для цих цілей функціонує 
спеціальний орган (комітет), в штат якого входять кілька адвокатів, які 
ведуть прийом скарг від клієнтів на непрофесійні дії адвокатів і 
з’ясовують обставини того, що сталося. Після проведення співбесіди зі 
сторонами спору (клієнтом і його адвокатом), у справі може бути 
прийнято рішення про те, що претензія клієнта буде розглянута в 
позасудовому порядку і страхове відшкодування виплачено до звер-
нення в суд, а може бути прийнято рішення про розгляд спору між 
клієнтом і адвокатом в суді, наприклад, якщо претензія клієнта не 
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обґрунтована або клієнт вимагає занадто велику суму в якості компен-
сації [1, с. 29].  

У літературі наводяться різні думки про те, якою має бути процеду-
ра претензійного врегулювання спору про настання страхового випад-
ку. Деякі науковці стверджують, що виплату страхового відшкодування 
необхідно здійснювати тільки в претензійному порядку та рішення 
органів адвокатського самоврядування буде достатнім для страховика, 
щоб визначити момент настання або ненастання страхового випадку у 
разі страхування адвокатом своєї професійної відповідальності. З цією 
точкою зору важко погодитися, оскільки претензії щодо відшкодуван-
ня майнової шкоди, завданої адвокатом, не є правовою компетенцією 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону (далі – 
КДКА) та не підлягають розгляду, а потребують додаткового звернення 
до суду в межах цивільного судочинства.  

Пропонується, наприклад, коли мова йде про притягнення до від-
повідальності адвокатів, щоб КДКА або спеціальна кваліфікаційна 
комісія, що складається з професійних адвокатів, встановлювала факти 
професійних помилок в діях адвоката. Погоджуємося з В.В. Заборовсь-
ким, що діяльність КДКА в даному випадку має обмежуватись встано-
вленням факту невиконання або ж неналежного виконання адвокатом 
своїх професійних обов’язків та притягненням його до дисциплінарної 
відповідальності, але в жодному разі не має стосуватися питання щодо 
визначення розміру цивільно-правової відповідальності адвоката 
[2, с. 138-139]. Цієї точки зору притримується і Р.Г. Мельниченко.  
Як слушно він зазначає, що саме кваліфікаційна комісія, керуючись 
мінімальними стандартами якості адвокатських послуг, може винести 
рішення про належне чи неналежне виконання адвокатом своїх профе-
сійних обов’язків. Це рішення, будучи преюдиціальним, має лягти в 
основу рішення суду по цивільній справі. Суду залишиться тільки 
визначити розмір збитку, що підлягає виплаті потерпілому клієнту 
[2, с. 112].  

Отже, ми вважаємо, що виплата страхового відшкодування повинна 
здійснюватися наступним чином. До КДКА регіону надходять заяви 
(скарги) від клієнтів на невиконання або неналежне виконання адво-
катом своїх професійних обов’язків, на основі яких приймає рішення 
про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності і засто-
сування до нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисци-
плінарної справи. У разі визнання адвоката винним, між сторонами 
проводиться співбесіда про виплату страхового відшкодування в прете-
нзійному порядку, якщо сторони погоджуються з претензією та розмі-
ром відшкодування. У разі якщо сторони не погоджуються, наприклад, 
якщо претензія клієнта не обґрунтована або клієнт вимагає занадто 
велику суму в якості компенсації, тоді може бути прийнято рішення 
про розгляд спору між клієнтом і адвокатом в суді. КДКА у такому разі 
встановлює факт невиконання або ж неналежного виконання адвока-
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том своїх професійних обов’язків та притягненням його до дисциплі-
нарної відповідальності. Це рішення має бути враховане при розгляді 
справи. Судове ж рішення про визнання права вимоги клієнта до 
адвоката про відшкодування шкоди внаслідок невиконання або ж 
неналежного виконання адвокатом своїх професійних обов’язків буде 
обов’язковим для страховиків. Такий механізм діє в багатьох державах, 
зокрема у Франції та США.  
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РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ  
КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ  

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ  

 
В умовах сьогодення слід констатувати особливий інтерес до питань 

реформи правосуддя, за результатами якої можливо надати оцінку 
динаміки демократичних перетворень в Україні. 

Розвиток судової влади, беззаперечно, в повній мірі залежить від 
реалізації міжнародних стандартів у сфері правосуддя, шляхом узго-
дження національного законодавства з загальновизнаними нормам та 
принципами міжнародного права.  

Реформаційні процеси в Україні варто розглядати крізь призму 
впливу на реформування вітчизняної судової системи Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод у світлі тлумачення її 
норм Європейським судом з прав людини. 

Якісним змінам у механізмі реалізації судової влади стало юрисдик-
ції Європейського суду з прав людини та його прецедентної практики, 
як механізму підтримання міжнародних стандартів в національному 
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законодавстві. Адже, саме за допомогою рішень Європейського суду з 
прав людини легко оцінити позитивні та негативні аспекти організації 
судової влади, віднайти причинно-наслідкові зв’язки у розвитку судо-
вої реформи, та виробити ефективні механізми забезпечення права на 
належний судовий захист.  

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та 
Протоколи до неї є частиною національного законодавства України, 
відповідно до статті 9 Конституції України, як чинний міжнародний 
договір, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою Украї-
ни. Ратифікація Конвенції відбулася на підставі Закону України 
№ 475/97-ВР від 17.07.1997 р. 

У статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних 
свобод зазначено, що «кожен має право на справедливий і публічний 
розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безсто-
роннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його 
прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтова-
ність будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачен-
ня. Судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка 
можуть бути не допущені в зал засідань протягом усього судового 
розгляду або його частини в інтересах моралі, громадського порядку чи 
національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вима-
гають інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін, 
або – тією мірою, що визнана судом суворо необхідною, – коли за 
особливих обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам 
правосуддя».  

Аналізуючи положення вказаної статті, можна стверджувати, що 
вона визначає «мінімальні стандарти правосуддя» та передбачає вимоги 
до національної судової системи: незалежність, безсторонність, ефек-
тивність суду, формування суду відповідно до закону[1]. 

До прикладу, рішення у справі «П’єрсак проти Бельгії» мало визна-
чальний вплив на формування усієї практики ЄСПЛ у цій сфері, оскіль-
ки в ньому Суд вперше розмежував суб’єктивний та об’єктивний підхо-
ди до безсторонності, та вказав на можливість її перевірки різними 
способами. Варто зазначити, що перший абзац пункту 30 «Не дивлячись 
на те, що безсторонність зазвичай означає відсутність упередження чи 
схильності, її відсутність чи, навпаки, наявність може бути перевірена 
різними способами відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції. У даному 
контексті можна провести розмежування між суб’єктивним підходом, 
що відображає особисті переконання конкретного судді з конкретної 
справи, і об’єктивним підходом, який визначає, чи були достатні гаран-
тії, щоб виключити будь-який сумнів з цього приводу», став широко 
цитованим і дав підстави для подальшого розвитку принципу незалеж-
ності та безсторонності суду в практиці ЄСПЛ. 

Надаючи тлумачення нормам Конвенції в контексті обставин конк-
ретної справи, Європейський суд модифікує зміст існуючих гарантій 
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прав людини, що може спричинити необхідність внесення змін до 
законодавства на національному рівні, з метою усунення причин пору-
шення прав людини у державі. Саме тому рішення ЄСПЛ є чинником, 
який на державному рівні має суттєвий вплив на нормотворчість у сфері 
захисту прав і свобод людини, а отже, і у сфері правосуддя. 
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ДО ПИТАННЯ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ 
ВЕРХОВНОГО СУДУ З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ 

СУДОВОЇ ПРАКТИКИ 

 
Забезпеченню єдності судової практики Верховним Судом в Україні 

в сучасних умовах реформування приділяється значна увага. Дослі-
джуючи це питання, варто звернути увагу, що становлення і розвиток 
цієї судової установи мали тривалий та непослідовний характер, коло 
його повноважень, місце у системі судоустрою держави неодноразово 
змінювалися. 

У зв’язку з цим вважаємо за доцільне виділити певні періоди у роз-
витку повноважень Верховного Суду з забезпечення єдності судової 
практики. Пропонуємо виділяти: 

1. Дорадянський період (1917 р. – 1918 р.). Незважаючи на те, що 
в науковій літературі протягом вказаних років виділяють такі самостій-
ні етапи як «Відродження Української держави», «Українська Гетьман-
ська держава» [1], в рамках періодизації забезпечення єдності судової 
практики пропонуємо об’єднати їх в один через відсутність реального 
забезпечення єдності судової практики.  

2. Радянський період (1918 р. – 1991 р.), який охоплює: 
– 1918 р. – 1919 р. – рішення новостворених судів в умовах воєн-

ного часу були остаточними, не підлягали оскарженню і мали негайно 
виконуватись, друга інстанція була відсутня; 

– 1919 р. – 1921 р. – виконання судових повноважень з забезпе-
чення судової практики покладено на орган виконавчої влади НКЮ 
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СРСР, в якому були утворені ІХ відділ – Верховний судовий контроль 
і Х відділ – Верховний касаційний суд; 

– 1921 р. – перетворення Верховного касаційного суду на Верхов-
ний касаційний трибунал при ВУЦВК, а згодом – утворення Єдиного 
Верховного трибуналу УСРР, який став касаційним органом та орга-
ном судового нагляду за всіма чинними на території України трибуна-
лами [2, с. 52, 54].; 

– 1922 р. – 1936 р. – забезпечення єдності судової практики Вер-
ховним Судом УСРР. Так, Верховний Суд УСРР здійснював контроль 
за усіма судовими установами в республіці, окрім певних виключень, 
розглядав деякі справи у касаційному порядку, здійснював розгляд 
особливо важливих справ по першій інстанції, а Пленум Верховного 
Суд УСРР мав право тлумачи закони з питань судової практики. 
Проте, варто відзначити, що формування тоталітарного режиму, яке 
супроводжувалось створенням позасудових карально-репресивних 
органів, вироки яких не підлягали оскарженню, не лише порушувало 
право оскарження судового рішення, а й створювало умови для розба-
лансованості судової практики; 

– 1936 р. – 1991 р. – забезпечення єдності судової практики Вер-
ховним Судом УРСР, наприклад, шляхом надання керівних 
роз’яснень, здійснення нагляду за всіма судами республіки та ін. 
[2, с. 60].  

– Період незалежної України (1991 р. – сучасні часи), який охоп-
лює: 

– 1992 р. – 2002 р. – проголошення Верховного Суду України ви-
щою судовою інстанцією в системі загальних судів, яка переглядає в 
апеляційному та касаційному порядку справи, розглянуті загальними 
судами, та справи за нововиявленими обставинами. 

– 2002 р. – 2010 р. – розширення повноважень Верховного Суду 
України, який переглядав справи у зв’язку з винятковими обставинами 
у порядку, встановленому процесуальним законом; справи у касацій-
ному порядку у випадках, встановлених законом; у випадках, передба-
чених законом, розглядав інші справи, пов’язані з виключними обста-
винами, надавав судам роз’яснення з питань застосування законодав-
ства на основі узагальнення судової практики та аналізу судової стати-
стики, а у разі необхідності визнавав нечинними роз’яснення Пленуму 
вищого спеціалізованого суду; 

– 2010 р. – 2015 р. – повноваження Верховного Суду України сут-
тєво звужені на користь вищих спеціалізованих судів, які розглядали 
справи відповідної судової юрисдикції в касаційному порядку згідно з 
процесуальним законом, аналізували судову статистику, вивчали та 
узагальнювали судову практику; 

– 2016 р. – сьогодення – зміцнення повноважень Верховного Суду 
щодо забезпечення єдності судової практики, надання його висновкам 
щодо застосування норм права, викладених у постановах Верховного 
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Суду обов’язкового характеру для всіх суб’єктів владних повноважень, 
які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що 
містить відповідну норму права. 

Відзначимо, що наведена періодизація має умовний характер, проте 
дозволяє підтвердити тезу, яка була висловлена на початку досліджен-
ня щодо непослідовності реформування повноважень Верховного Суду 
з забезпечення єдності судової практики. 
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РОЛЬ СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ 

 
Суддівське самоврядування діє для вирішення питань внутрішньої 

діяльності судової гілки, тобто самостійне колективне вирішення 
зазначених питань професійними суддями. Суддівське самоврядування 
є однією з найвищих гарантій забезпечення самостійності та незалеж-
ності суддів. Діяльність органів суддівського самоврядування має 
сприяти створенню компетентних організаційних та інших умов для 
забезпечення нормальної діяльності судів, утверджувати незалежність 
суду, забезпечувати захист суддів від втручання в їх діяльність, а також 
підвищувати рівень роботи з кадрами в системі судів [1, ст. 113-114].  

До завдань суддівського самоврядування належить вирішення пи-
тань щодо забезпечення організаційної єдності функціонування органів 
судової влади; зміцнення незалежності судів, суддів, захист від втру-
чання в їхню діяльність; участі у визначенні потреб кадрового, фінан-
сового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів та конт-
роль за додержанням установлених нормативів такого забезпечення; 
вирішення питань щодо призначення суддів на адміністративні посади 
в судах у порядку, встановленому Законом; призначення суддів Кон-
ституційного Суду України; призначення суддів до складу Вищої ради 
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юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, 
встановленому законом [1, ст. 113].  

Суддівське самоврядування є однією з гарантій забезпечення самос-
тійності судів і незалежності суддів. Діяльність органів суддівського 
самоврядування має сприяти створенню належних організаційних та 
інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, 
утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втру-
чання в їх діяльність, а також підвищувати рівень роботи з кадрами у 
системі судів. 

Конференцією суддів адміністративних судів обговорюються і вирі-
шуються питання, що стосуються фінансування та організаційного 
забезпечення діяльності судів [1, ст. 118 п. 2-1].  

Між конференціями суддів функції суддівського самоврядування 
виконує відповідна Рада суддів. Рада суддів здійснює контроль за 
організацією діяльності відповідних судів та заслуховує інформацію 
Голови ДС України з питань організаційно-матеріального забезпечення 
відповідних судів [1, ст. 122 п. 6-1].  

Найвищим органом суддівського самоврядування є З’їзд суддів 
України (п. 1 ст. 123 Закону). Відповідно до п. 1 ст. 127 Закону у 
період між З’їздами суддів України вищим органом суддівського само-
врядування є Рада суддів України. При цьому Рада суддів України 
розробляє та організовує виконання заходів щодо поліпшення стану 
організаційного забезпечення діяльності судів; призначає та звільняє 
Голову ДСА України та його заступників; здійснює контроль за органі-
зацією діяльності судів (п.п. 5-1, 5-3, 5-4). З’їзд суддів України заслу-
ховує звіт Ради суддів України про виконання завдань органів суддів-
ського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, 
стан фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів 
(п. 2-1 ст. 123). ДСА України підзвітна з’їзду суддів (п. 2 ст. 145). 
Положення про ДСА України затверджується Радою суддів України 
(п. 6 ст. 145) [2, с. 78-79]. 

Але не слід забувати, що суддівське самоврядування є своєрідною 
корпоративною моделлю, створеною для вирішення внутрішніх питань 
організації та діяльності судів. Закон України «Про судоустрій та статус 
суддів» визначає суддівське самоврядування як самостійне колективне 
вирішення питань. Тобто законодавець наділив суддівське самовряду-
вання власними управлінськими функціями, які реалізуються у вирі-
шенні внутрішніх питань суду [3, с. 134]. 

Соціальний захист суддів та їх сімей полягає у забезпеченні вико-
нання гарантій, встановлених Конституцією України, законами та 
іншими нормативними актами щодо матеріального забезпечення 
працюючих суд дів, суддів у відставці, страхування їх життя та майна, 
впровадження заходів безпеки суддів та членів їх сімей, забезпечення їх 
недоторканності, а також організації медичного обслуговування, сана-
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торно-курортного лікування, забезпечення благоустроєним житлом, 
поховання та увічнення пам’яті суддів та суддів у відставці. 

Крім забезпечення виконання законодавства України з цих питань, 
органи суддівського самоврядування, на основі взаємодії з міжнарод-
ними суддівськими організаціями та органами законодавчої і виконав-
чої влади вживають заходів щодо впровадження у національне законо-
давство та правозастосовну практику міжнародних і європейських 
норм і стандартів з питань матеріального і соціального забезпечення 
суддів, гарантій їх захисту і недоторканності. 

Щодо проблем суддівського самоврядування, то на сьогодні існує 
невизначеність статусу суддівського самоврядування. Невизначеним, 
зокрема, залишається правовий режим з’їзду представників юридичних 
вищих навчальних закладів і наукових установ, який відповідно до п. 2 
ч. 1 ст. 92, ч. 2 ст. 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 
призначає дві особи до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  
АДВОКАТОМ-ЗАХИСНИКОМ  

ДИСКУСІЙНИХ НОРМ КПК НА КОРИСТЬ КЛІЄНТА 

 
Хоча новий Кримінальний процесуальний кодекс (далі – КПК) є 

прогресивним на сьогоднішній день та докладно регламентує процесу-
альні дії в рамках кримінального переслідування про те на практиці 
досить часто виникають ситуації що дають можливість неоднаково 
застосовувати одні і тих же норм КПК. Тому в процесі адвокатської 
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діяльності було б професійно неправильно не виявляти й не застосову-
вати недосконалі положення КПК для захисту. 

Спочатку потрібно звернути увагу на положення КПК щодо 
обов’язку суду роз’яснити обвинуваченому суть обвинувачення. Части-
на 1 ст. 348 КПК України встановлює, що після оголошення обвину-
вачення головуючий встановлює особу обвинуваченого, з’ясовуючи 
його прізвище, ім’я, по батькові, місце і дату народження, місце про-
живання, заняття та сімейний стан, роз’яснює йому суть обвинувачен-
ня і запитує, чи зрозуміле воно йому, чи визнає він себе винним і чи 
бажає давати показання. 

Дивно те, що законодавець не зазначив, яким чином суд має 
роз’яснювати суть обвинувачення, що має робити суд, якщо обвинува-
чення особі незрозуміле або обвинувачений взагалі не відповідає на це 
питання суду. 

Проте без виконання такого формального обов’язку (роз’яснення 
суті обвинувачення) суд позбавлений можливості рухатись далі в 
процесі. Адже п.1 ч. 3 ст. 42 КПК встановлює, що обвинувачений має 
право знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його 
підозрюють, обвинувачують. У свою чергу, неконкретність і незрозумі-
лість обвинувачення є порушенням п. «а» ч. 3 ст. 6 ЄКПЛ, а також 
права на захист.  

Через нерозуміння суті обвинувачення, особа не може реалізувати 
такі права, як давати пояснення, покази з приводу обвинувачення (п. 5 
ч. 3 ст. 42 КПК), надавати чи не надавати докази (п. 2 ч. 4 ст. 42 КПК) 
тощо. 

Також виникає питання, чому законодавець поклав функцію 
роз’яснення обвинувачення на суд, а не на сторону обвинувачення. 
Адже дане положення не відповідає вимогам рівності сторін і змагаль-
ності процесу. 

Існуюче положення ч.1 ст. 348 КПК України дає підстави адвокату 
використовувати його на користь позиції захисту. Бо якщо за таких 
умов судпродовжує вести процес, це надає можливість заявляти про 
порушення права на захист і належну правову процедуру. 

Які в такому випадку у суду є інші можливі шляхи дій, у КПК чітко 
не зазначено. 

Також хотілось би відзначити положення щодо роз’яснення обви-
нуваченому права на суд присяжних. Так, ст. 384 КПК визначено, що 
прокурор, суд зобов’язані роз’яснити обвинуваченому у вчиненні 
злочину, за який передбачено покарання у вигляді довічного позбав-
лення волі, можливість та особливості розгляду кримінального прова-
дження стосовно нього судом присяжних. При цьому письмове 
роз’яснення прокурора додається до обвинувального акта і реєстру 
матеріалів досудового розслідування, які передаються до суду. Суд 
також зобов’язаний роз’яснити право на розгляд справи судом прися-
жних під час підготовчого судового засідання та у разі, якщо обвинува-
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чений заявить таке клопотання, призначити кримінальне провадження 
до розгляду саме таким складом суду. 

Інформування обвинуваченого про можливість розгляду криміналь-
ного провадження щодо нього судом присяжних ще до початку судово-
го розгляду надасть йому можливість підготуватись до реалізації такого 
права і його рішення з цього питання буде виваженим та обґрунтова-
ним. Тільки у такому випадку будуть дотримані засади кримінального 
провадження, в тому числі й забезпечення права на захист, а судовий 
розгляд буде справедливим. 

Але як показує практика,прокурори не завжди роз’ясняють обвину-
ваченому можливість та особливості розгляду кримінального прова-
дження стосовно нього судом присяжних та не долучають відповідне 
письмове роз’яснення до обвинувального акта і реєстру матеріалів 
досудового розслідування. 

Суд першої інстанції в ході провадження не тільки не виправляє ці 
недоліки, але й сам припускається порушення вимог ч. 1 та 2 ст. 384 
КПК. 

Тому адвокат, керуючись Конвенцією про захист прав людини і ос-
новоположних свобод 1948 року і положеннями КПК, повинен вико-
ристовувати їх для захисту своїх клієнтів. 

Право на суд присяжних обвинуваченого у вчиненні злочину, за 
яке передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі, 
повинно міститись у переліку прав обвинуваченого, які закріплені у 
письмовій пам’ятці про права та обов’язки. 

Порушення такого права свідчить про невиконання прокурором, 
судом вимог ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод 1948 року, яка гарантує право кожного на розгляд його справи 
в порядку кримінального провадження судом, утвореним відповідно до 
закону, і є порушенням права на розгляд його справи судом, визначе-
ним законом. 

Невиконання прокурором вимог ст. 384 КПК, в силу вимог п. 3 ч. 3 
ст. 314 КПК, є підставою для повернення обвинувального акта проку-
ророві. Невиконання судом під час підготовчого судового засідання 
вимог ст. 384 КПК є безумовною підставою для скасування судових 
рішень вищими судами. 

Отже, зазначені спірні положення КПК України мають бути врегу-
льовані більш чітко. Поки цього не сталося, такі суперечності мають 
бути використані стороною захисту. 
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СУЧАСНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ:  
СТАЛЕ ТА МІНЛИВЕ 

 
Кримінальне право є фундаментальною матеріальною галуззю пра-

ва. Це поняття може використовуватися у різних значеннях: як правова 
галузь, галузь законодавства, науковий напрямок, навчальна дисциплі-
на. Найчастіше синонімами виступають поняття: кримінальне право та 
кримінальне законодавство, які саме в такому значенні будуть розгля-
датися в цій публікації. 

В ч.1 ст.1 Кримінального кодексу України закріплено, що криміна-
льне право має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і 
свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та 
громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від 
злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також 
запобігання злочинам. Для здійснення цього завдання, як вказується у 
ч.2 цієї статті, кримінальне право визначає, які суспільно небезпечні 
діяння є злочинами, та які покарання застосовуються до осіб, що їх 
вчинили. 

Звернення до аналогічних положень попереднього Кримінального 
кодексу України 1960 року показує, що кримінальне право має своїм 
завданням охорону суспільного ладу, його політичної і економічної 
систем, власності, особи, прав і свобод громадян і всього правопорядку 
від злочинних посягань. Для здійснення цього завдання визначено, які 
суспільно небезпечні завдання є злочинами, і встановлені покарання, 
що підлягають застосуванню до осіб, які вчинили злочини.  

Порівняння цих визначень показує, що вони, умовно кажучи, зов-
нішньопрактично не мають різниці. Це так і не так. Основні показни-
ки, що характеризують сучасну українську державність, у всякому разі, 
як це проголошено, принципово відрізняються від тих характеристик, 
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що були притаманні попередньому політичному устрою та економіці. 
Отже, для встановлення у вказаних визначеннях, характеризуючих 
кримінальне право, спільного та відмінного проведемо короткий 
науковий експрес-аналіз. 

Почнемо з того, що нагадаємо: кримінальне право є одною з осно-
вних галузей права, яка має свої завдання, цілі та механізм реалізації.  

Крім того, слід спеціально наголосити, що як галузь публічного 
права кримінальне право входить у загальний публічний «інструмента-
рій», який держава може «напряму» використовувати для вирішення 
«своїх» завдань, застосовуючи свій «власний» механізм. Це, в свою 
чергу, дає змогу стверджувати, що завдання та механізми кримінально-
го права та завдання та механізми їх реалізації на рівні держави, при 
усій загальній схожості, є різними. Для права вони мають, в першу 
чергу, правовий характер, для держави – політичний. І тут дуже важ-
ливо зазначити, що правова форма не повинна змінюватися, в той же 
час державна політична складова може змінюватися. 

Це реалізується у всіх сферах діяльності держави. Наприклад, суспі-
льно небезпечні діяння в економіці принципово відрізняються у соціа-
лістичній (псевдосоціалістичній) державі – минула Україна, та у капі-
талістичній державі (етап проголошення та початку розвитку)– сучасна 
Україна. Наприклад, господарські злочини як негативні показники 
економічної моделі, яка функціонує в суспільстві. В соціалістичній 
державі злочинами, які посягають на господарську систему, визнають-
ся: спекуляція, приватнопідприємницька діяльність, комерційне посе-
редництво та ін. За викрадення державної власності в особливо круп-
них розмірах не просто встановлювалась кримінальна відповідальність: 
одним з видів покарання за цей злочин була встановлена смертна кара. 
Зараз оцінка діянь з точки зору їх корисності для сучасної економіки 
принципово змінилась. Ті ж спекуляція, приватнопідприємницька 
діяльність, комерційне посередництво не тільки не є злочинами, 
навпаки, вони офіційно визнаються діяльністю, на якій «стоїть» капі-
талістична економіка. В той же час, у сучасній капіталістичній державі 
злочинами визнаються інші дії, які, в першу чергу, означають суспіль-
но небезпечні діяння проти будь-яких активів, матеріальних або нема-
теріальних, рухомих або нерухомих, які можуть бути виражені в речах 
або в правах, а також юридичні документи або акти, які підтверджують 
право власності на такі активи або інтерес у них. До цього додається 
ухилення від сплати податків, відмивання грошей. Злочинними вважа-
ються порушення господарських процесів, навіть без настання відпові-
дного результату. Отже, політичні наміри (дії) держави, в тому числі 
спрямовані на охорону найбільш важливих соціальних інтересів, в 
певній мірі реалізуються за рахунок закріплення у кримінальному 
законодавстві заборонених моделей поведінки, які неможливо здійс-
нювати та вчинення яких тягне за собою кримінальну відповідальність. 
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Це потрібно враховувати при оцінці національного, зарубіжного та 
міжнародного кримінального права.  

Таким чином, попередній висновок може бути таким: держава має 
«свої» завдання та цілі в процесі протидії суспільно небезпечним 
діянням, які вона здійснює завдяки можливостям кримінального 
права. Кримінальне право має «свої» завдання та цілі, які воно реалі-
зує, використовуючи при цьому свої «можливості».  

А у чому же різниця, яку теж потрібно обов’язково враховувати. На 
нашу думку, завжди має існувати, зримо або незримо, обов’язкове 
правило: змістовна сутність злочинного діяння (злочинних діянь) може 
змінюватися. Це підкреслює «залежність» кримінального права від 
сутності та ознак держави, що можуть змінюватися, і це вказує на 
мінливість кримінального права. В той же час зовнішня форма конкре-
тних діянь( законодавче закріплення) не тільки не повинна змінювати-
ся, вона повинна перебувати в рамках тих правових традицій, криміна-
льно-правових догм і правил, стандартів правосвідомості, котрі є 
усталеними в конкретній державі. Саме це підкреслює сталість кримі-
нального права у відповідній країні (групі країн).  

Що в плані правових традицій є характерним для українського 
кримінального права? Поняття злочину (злочинного діяння), поняття 
складу злочину, поняття та підстави кримінальної відповідальності  
та ін. – це сталі поняття не тільки українського кримінального права. 
Все, умовно кажучи, виписано, визначено, закріплено. Все викладаєть-
ся у юридичних навчальних закладах, формуючи відповідну правосві-
домість. Саме з урахуванням цих усталених форм і потрібно вносити 
будь-які зміни у кримінальне право, в тому числі і за рахунок імплеме-
нтації положень зарубіжного та міжнародного кримінального права. 

Але так відбувається не завжди. Деякі такі «іноземні» зміни, на на-
шу думку, прямо порушують традиції вітчизняного кримінального 
права. Наведемо в якості прикладу діючу редакцію ст. 368-2 «Незакон-
не збагачення», яка внесена до кримінального права України у відпові-
дності до положень Конвенції ООН про боротьбу з корупцією 
2003 року. Ми добре розуміємо, що в основі таких діянь є не тільки 
факти (процеси) отримання певною особою (групою осіб) неправомір-
них грошей та цінностей, що приводить до його незаконного збага-
чення. Суспільна небезпека цих діянь полягає в тому, що ці гроші та 
інші матеріальні цінності найчастіше «видобуваються» з тих фінансо-
вих коштів, які були спрямовані на розвиток медицини, освіти, інших 
соціальних напрямків і не доходять до свого адресату, бо в силу певних 
вчинків відповідних осіб «втрачаються» по дорозі.  

Мова полягає в іншому. Встановлюючи відповідальність за неза-
конне збагачення, а точніше, імплементуючи цю норму зі статті 20 
вказаної Конвенції, ми, по суті, руйнуємо сталі традиції національного 
кримінального права. Руйнуємо по декільком значним обставинам, 
зокрема: у диспозиції цієї статті немає законодавчого визначення 
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злочинного діяння, хоча і ст. 11 Кримінального кодексу України, 
визнається обов’язковим. Далі, положення цієї диспозиції повністю 
виключають «презумпцію невинуватості» як основного принципу 
кримінального судочинства. Перелік таких обставини можна продов-
жувати. Але закріплення цих нових положень впливає не тільки на 
закріплення підстав кримінальної відповідальності саме за цей злочин. 
Наприклад, якщо у конкретної особі на огороді знайдений ніж зі 
слідами крові жертви злочину, і підозрювана особа не може пояснити, 
звідки цей ніж з’явився на її ділянці, то вона і вважається вбивцею. 
Так, можливо, цей приклад, несе певне перебільшення, але по суті 
саме за такими правилами «збудована» ст. 368-2.  

Постійно, в тому числі і в західній правовій літературі, підкреслю-
ється, що для притягнення особи до кримінальної відповідальності 
потрібно обов’язково довести органами досудового слідства та встано-
вити у суді наявність конкретного діяння у особи, яке офіційно закрі-
плено у законі та є матеріалізованою ознакою складу злочину. В аналі-
зованому складі злочину, пов’язаному з незаконними збагаченням, ми, 
користуючись «порадами» міжнародного кримінального законодавства, 
всі такі обов’язки «тихо» перекладаємо на особу, яка апріорно тільки 
підозрюється у вчинені злочину. Ще раз підкреслимо, що добре розу-
міємо значну шкідливість таких дій, але обов’язок їх встановлення 
переклалися на особу, яка підозрюється у вчиненні злочину, не є на 
нашу думку, відображенням принципів презумпції невинності та 
неупередженого слідства. Саме цим потрібно завжди керуватися при 
імплементації (спробах імплементації) «іноземного» законодавства. 
Зміст законодавства може змінюватися в силу об’єктивних процесів, а 
форма його викладення, в силу тих же об’єктивних процесів, повинна 
бути сталою.  
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КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ДЕЯКІ ПИТАННЯ 
ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА  

 
Кримінальні правопорушення за ступенем їх суспільної небезпеки в 

теорії кримінального права поділяються на злочини та кримінальні 
проступки. КК України 2001 року [1] закріплює лише поняття та 
класифікацію злочинів. Критеріями цієї класифікації є ступінь суспі-
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льної небезпеки злочинів та типова санкція за кожну категорію злочи-
нів. В чинному КК України виділені злочини невеликої, середньої 
тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі, кожен з яких має свою типову 
санкцію. Визначення загального поняття кримінального правопору-
шення в кримінальному законодавстві не має. Не визначено і поняття 
кримінального проступку як виду кримінального правопорушення.  

До Верховної Ради України у 2017 році надійшли два проекти щодо 
змін у КК України, де звертається увага на необхідність визначення 
кримінального правопорушення та його видів (укладачі одного із 
проектів народні депутати Кожем’якін А. А. та інші, другого проекту – 
Сотник О.С. та інші) [2]. Однак, у запропонованих проектах визначен-
ня кримінального правопорушення та його видів мають деякі розбіж-
ності. Звернемо на них увагу та прокоментуємо їх. 

Перш за все, треба змінити редакцію ст. 2 КК [1], а саме точніше 
визначити підставу кримінальної відповідальності, замінити термін 
«злочин» на «кримінальне правопорушення». Тобто підставою кримі-
нальної відповідальності слід визнавати вчинення особою винного 
діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, передбаче-
ного КК України. 

В ст. 11 КК [1] необхідно надати визначення кримінального право-
порушення, та його видів (кримінального проступку та злочину). Так, 
укладачі одного із проектів вважають доцільним перевести всі злочини 
невеликої тяжкості у кримінальні проступки, тому що вони мають 
невеликий ступень суспільної небезпеки, залишивши в типовій санкції 
за кримінальні проступки позбавлення волі на строк до двох років. 
Вважаємо, що із типової санкції за кримінальні проступки слід вилу-
чити такі види покарання, як обмеження та позбавлення волі, та 
залишити лише покарання у виді виправних робіт, громадських робіт 
та штрафу. Кримінальні проступки не повинні тягнути за собою суди-
мість. В ст. 12 КК автори проекту залишають лише три види злочинів 
(середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі).  

У другому проекті, кримінальний проступок утворюється також за 
рахунок злочинів невеликої тяжкості, але автори уточнюють, що кримі-
нальним проступком заподіюється істотна шкода, а при вчинені злочину 
– значна, або тяжка шкода, різновидом тяжкої шкоди є особливо тяжка 
шкода (смерть людини або смерть двох чи більш осіб). В цьому проекті 
надається визначення істотної, значної та тяжкої шкоди. Також пропо-
нується замінити термін « злочин середньої тяжкості» на «нетяжкий 
злочин». Ще одна новела, автори визначають поняття «одна розрахунко-
ва одиниця, яка дорівнює 30 гривням», вона, на їх погляд, спростить 
порядок розрахунків оціночних понять у нормах КК. 

За злочини середньої тяжкості ( нетяжкі злочини) можливе призна-
чення покарань у виді штрафу від п’яти до десяти тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян, обмеження або позбавлення волі 
строком до 5 років. 



159 

Не можемо погодитися з типовими санкціями за тяжкі та особливо 
тяжкі злочини. У типових санкціях за ці дві категорії злочинів повинен 
бути передбачений лише такий основний вид покарання як позбавлен-
ня волі, відповідно за тяжкі злочини – до 10 років позбавлення волі, а 
за особливо тяжкі злочини – понад 10 років позбавлення волі або 
довічне позбавлення волі. За тяжкі та особливо тяжкі злочини, що 
мають підвищений ступень суспільної небезпеки, не може бути приз-
начений штраф, як основний вид покарання, оскільки цей вид пока-
рання є найменш суворим і може бути призначений лише за криміна-
льні проступки та нетяжкі злочини (невеликої або середньої тяжкості), 
як альтернативний іншим видам основних покарань. Відносно ж 
тяжких та особливо тяжких злочинів, штраф може бути лише додатко-
вим видом покарання, що призначається поряд із таким основним 
видом покарання як позбавлення волі.  

Класифікація кримінальних правопорушень за ступенем суспільної 
небезпеки, має суттєве значення для формування окремих інститутів 
кримінального права, та для визначення видів і розмірів покарань у 
санкціях статей Особливої частини КК.  

Слід підтримати позицію авторів проекту щодо готування та замаху 
на кримінальний проступок, які не повинні тягнути за собою криміна-
льну відповідальність, крім випадків, коли фактично вчинене вже 
містить склад іншого закінченого кримінального правопорушення. 

Повторність кримінальних правопорушень може мати місце лише 
при тотожних видах кримінальних правопорушень. Вчинення злочину і 
проступку або проступку і злочину не створює повторності криміналь-
ного правопорушення. Повторність кримінального проступку також 
буде відсутня, якщо минув рік з моменту вчинення попереднього 
проступку.  

Крім того, слід узгодити систему покарань щодо неповнолітніх із 
санкціями статей Особливої частини КК [3]. В деяких випадках немо-
жливо призначити покарання неповнолітнім, тому що санкція статті 
передбачає такі види покарання, які не можуть бути застосовані до 
неповнолітніх у віці 14-15 років, наприклад, санкція ч. 1 ст. 296 КК 
передбачає такі види покарання як штраф, арешт, обмеження волі. 
Аналізуючи цю санкцію, треба зазначити, що обмеження волі взагалі 
не призначається неповнолітнім, арешт може бути призначений лише з 
16 років, а штраф – якщо неповнолітній має самостійний дохід, власні 
кошти чи майно, на яке може бути звернене стягнення. Або у ряді 
статей, що передбачені в ч. 2 ст. 22 КК (частини перші статей 122, 185, 
186, 194, 289, 345, 350 та інших), мають місце альтернативні санкції, 
але призначити неповнолітньому з 14 років можливе лише найбільш 
суворий вид покарання – позбавлення волі. Так, наприклад, ч. 1 
ст. 122 КК передбачає покарання у виді виправних робіт, що може 
бути призначене з 16 років неповнолітнім, які працюють, обмеження 
волі, яке взагалі не застосовується до неповнолітніх, та позбавлення 
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волі, яке може бути застосоване з 14 років. Тобто за умисне середньої 
тяжкості тілесне ушкодження неповнолітньому у віці 14-15 років 
можливе призначення лише позбавлення волі. Такі положення не 
відповідають принципу гуманізму щодо неповнолітніх правопорушни-
ків. Тому слід переглянути перелік видів покарань, що може бути 
застосований до неповнолітніх правопорушників. Так, обмеження волі 
є менш суворим видом покарання ніж позбавлення волі, тому вважає-
мо, що обмеження волі необхідно включити до переліку видів пока-
рань, його застосування можливо з 16 років. Якщо неповнолітній вже 
працює, йому можуть бути призначені виправні або громадські роботи 
з 15 років [3]. 

Уточнення поняття підстави кримінальній відповідальності (ст. 2 
КК), класифікації кримінальних правопорушень (злочини та криміна-
льні проступки), їх типових санкцій, а також удосконалення системи 
та видів покарань щодо неповнолітніх, їх узгодженість із санкціями 
статей Особливої частини КК, надасть можливість удосконалити 
кримінальне законодавство України в цілому [3]. Тому деякі положен-
ня проектів змін до КК України, на наш погляд, є доречними, а де-
які – потребують додаткового уточнення.  
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Some ideas to discuss while working on Criminal Code Drafting Meth-

odology. 
Criminal Law is a tool to protect Sovereignty and Security. It symbolizes 

People, Society and State’s independency legal, moral and social defense 
against different threats and criminogenic factors. 

Feeling safe, secure and independent means to be happy.The status of 
Happiness reflects the mainstreamat modern sustainable World. Developed and 
developing countries differ each other regarding to happiness status. But the 
role of Protective State changes at multipolar, post-truth informational society.  

Principle of Legality at Metamodern Society validates depending more 
on general values of Happy Nation, Happy and Prosperous Social Group 
nor Happy State, aggressively contradicting to «enemies images» and Rule of 
Law’s State Concept. Due to this backdrop, abuses of power and the abuses 
of law are forming specific compensational mechanisms. The Right to be law 
obedient supplements the Right to be deviant. Moreover, sometimes State’s 
Sovereignty is secured by disciplinary measures that due to rational purposes 
are not included at criminal legal relations being naturally the part of them. 
As for example, it was considered by the Grand Chamber of ECHR at 
Z.A. AND OTHERS V. RUSSIA, 2018 [1],the case concerns complaints 
brought by 4 individuals from Iraq, the Palestinian territories, Somalia and 
Syria who were travelling via Moscow’s Sheremetyevo Airport and were 
denied entry into Russia. They spent between five months and nearly 2 years 
in the airport’s transit zone. This kind of deprivation of liberty as preventive 
sanction is as the same as criminal punishment by its consequences, violating 
basic human rights. The same should be said about 30-days preventive 
detention used by Special Forces to convicts of terror activity from zones out 
of government’s control. PACE on its Resolution 2209 (2018) «State of 
emergency: proportionality issues concerning derogations under Article 15 of 
the European Convention on Human Rights», p. 18.1.1specially stresses that. 
Ukrainehas to reconsider the utility and hence the necessity of maintaining 
the provision on 30-day preventive detention, which the Constitutional 
Court should be given the opportunity of examining [2]. 

The role of Individual in formatting Criminal Code Draft changes too. 
Network and social clusters and platforms formulate new narratives that 
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fluctuate by state, national and common paradigms. Victim and Perpetrator, 
Judge and Investigator, Probation officer and Prosecutor, Law Obedient and 
Deviant: their ideas and needs has to be considered while constructing the 
definitions of Right and Wrong 

State sovereignty and protection paradigm differs from National and 
Peoples’ ones too.It means that the right to commit a crime (Hegel) is no 
more always an isolated individual protest against economy exclusion 
(Marx), but a result of contradictions at information, energy, and product 
exchanges between individuals based on different than State’s understanding 
of what is Right and what is Evil.Safety, Security and Independence para-
digms contradict each other on above mentioned levels, generating different 
understanding of what is the Right to happiness and the Right to be pun-
ished. 

That is why the problem of State, National and People’s sovereignties 
imbalances in modern world while constructing new Criminal Law could 
summarize: 

– a «1 + 2» criminal laws Matrix at the level of fragmentation (positive 
law and natural law of the nation and people),  

– 2 Criminal Legislatures and Judicial Rulings at the supranational and 
transnational level (European and International, ICC, ECJ, ECHR), 

– 1+... Mono or Complex Religious’ narratives (like at ISIS hybrid en-
claves or Moral and Habitual norms like Saudi Arabia, Malta, Israel, etc.)  

– and several billions individual.  
It is significant that the latest decisions of TARICCO II, ECJ 2017 [3], 

TSEZAR AND OTHERS v. UKRAINE, ECHR 2018[4] demonstrate a shift 
in focus on the priority of the values of collective actors over individual 
rights (European and State Values). Naturally these rulings are only bricks at 
informational wall.  

Nevertheless, National and Peoples’ Sovereignties are constructed on 
their own Cultural and Religious platforms that differ from the State one. 
Sometimes the effect of Informational society and Networks triggers social 
anomy and protest against State Sovereignty as Narcissistic energy Boom.  

The question is what we have to do to harmonize Crime and Punish-
ment, Justice and Prevention notions not on the level of National or Peo-
ple’s narratives but on the level of legal Dynamics and Ideology. Does the 
State have to make a plain Criminal Legislation version, or we have to find 
proper ways to correct National and Peoples’ Laws approximating State’s 
Justice to people’s needs. New actors need a new place at Public law balanc-
es and distribution of powers’ background. 
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ДО ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЗА УМИСНЕ НЕВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО ПРИМИРЕННЯ 

АБО ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ 

 
Нині одним із актуальних питань є кваліфікація дій особи, засу-

дженої за вироком, яким затверджено угоду. Зокрема, йдеться про 
випадки, коли особа ухиляється від відбування (чи виконання) пока-
рання, узгодженого сторонами. 

Аналіз матеріалів судової практики засвідчив, що зараз суди вирі-
шують означену проблему двома шляхами. При цьому ці шляхи є 
діаметрально протилежними один одному. В одних випадках, засудже-
ного, який ухиляється від відбування (виконання) покарання (напри-
клад, штрафу, виправних робіт) притягають до відповідальності за 
ст. 389-1 КК України [1], а в інших за ст. 389 КК України [2]. Також 
варто зауважити, що є випадки, коли суди не завжди погоджуються з 
попередньою кваліфікацією, здійсненою на досудовому слідстві. На-
приклад, до суду провадження надійшло з кваліфікацією за ст. 389 КК 
України. Проте в суді діям винного надається інша оцінка й, на думку 
судді, поведінку винного необхідно оцінювати за ст. 389-1 КК України. 
В якості аргументу наводиться наступне: «чинним кримінально-
процесуальним законодавством України чітко передбачений порядок 
ухвалення та виконання вироків, затверджених на підставі угод, а 
також спеціальну кримінальну відповідальність, передбачену ст. 389-1 
КК України» [3]. 
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Наявність такої розрізненої практики свідчить про існування неодна-
кового трактування судами змісту норми права. Отже, рано чи пізно 
порушене питання стане предметом уваги Верховного Суду, оскільки 
згідно з ч. 1 ст. 36 Закону України про «Про судоустрій і статус суддів» 
саме Верховний Суд забезпечує сталість та єдність судової практики. 
З цією метою у п. 6 ч. 2 ст. 36 вказаного закону зазначається, що Верхо-
вний Суд забезпечує однакове застосування норм права судами різних 
спеціалізацій у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом. 

У цій публікації буде обґрунтована власна позиція з приводу квалі-
фікації вказаних дій особи. Полягає вона в тому, що за ст. 389-1 КК 
України кваліфікація має здійснюватися у випадках, коли особа не 
виконує не все те, що складає зміст угоди, а лише ту її частину, яка не 
стосується покарання. У разі ж невиконання покарання, яке також 
охоплюється змістом угоди, дії особи необхідно оцінювати як ухиляння 
від відбування (виконання) певного виду покарання. 

На підтвердження цієї точки зору, наведу наступні доводи. 
По-перше, до передбачення у КК України ст. 389-1 випадки ухи-

ляння від виконання (відбування) покарання охоплювалися спеціаль-
ними нормами, такими як: ст.ст. 389 – 393. Із появою в 2012 році 
кримінальних проваджень на підставі угод з’явилася потреба у кримі-
налізації наступних форм поведінки: невиконання дій, які винний має 
вчинити на користь потерпілого у визначений строк, як це має місце 
під час укладення угоди про примирення (ст. 471 КПК України), а 
також невиконання обов’язків щодо співпраці у викритті кримінально-
го правопорушення, вчиненого іншою особою, умов часткового звіль-
нення від цивільної відповідальності у вигляді відшкодування збитків 
державі під час укладення угоди про визнання винуватості (ст. 472 
КПК України). 

По-друге, передбачення у КК України в 2012 році ст. 389-1 засвід-
чує, що ця норма є спеціальною відносно ст. 382 КК України, згідно з 
якою особа підлягає відповідальності за невиконання судового рішен-
ня. Специфіка цієї норми полягає в тому, що вона передбачає відпові-
дальність за діяння, які, як на час прийняття норми, так й нині, окрім 
ст. 382 КК, не охоплюються будь-якою іншою нормою, це – невико-
нання умов угоди, що не пов’язані з виконанням (відбуванням) пока-
рання. Про ці умови домовляються самі сторони, тому й рішення 
(вироку суду), в якому вони одержують своє закріплення відрізняється 
від тих, де такої домовленості немає. В усіх інших випадках суд прий-
має рішення, керуючись законом, а не домовленістю сторін та зако-
ном, як це відбувається під час укладення угод. Домовитися про умови 
виконання (відбування) покарання сторони не можуть. 

У такому контексті спеціальною нормою щодо виконання покаран-
ня були й залишаються ст.ст. 389-390 КК України. Це підтверджується 
тим, що відповідно до ст.ст. 471, 472 КПК України до змісту будь-якої 
угоди завжди входить узгоджене покарання, включаючи й випадки 
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звільнення від його відбування з випробуванням. В угоді необхідно 
лише домовитися про покарання або про звільнення від його відбу-
вання з випробуванням. Порядок же його виконання (відбування) 
визначається Кримінально-виконавчим кодексом України (ст. 1). 
Отже, якщо особа порушує порядок його виконання (відбування), вона 
підлягає відповідальності за ст.ст. 389-390 КК України. 

По-третє, Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду Украї-
ни з розгляду цивільних і кримінальних справ від 11 грудня 2015 року 
№ 13 «Про практику здійснення судами кримінального провадження 
на підставі угод» частково вирішує порушене питання, роз’яснюючи 
питання відмежовування невиконання угоди (ч. 1 ст. 476 КПК), яке 
тягне за собою скасування вироку, постановленого на підставі угоди, 
від умисного невиконання угоди (ч. 5 ст. 476 КПК), яке, окрім скасу-
вання вироку, є підставою для притягнення особи до кримінальної 
відповідальності за ст. 389-1 КК. 

Так, невиконання угоди, передбачене ч. 1 ст. 476 КПК, має місце, 
коли особа, засуджена на її підставі, не ухиляється від її виконання, а 
не має (чи втрачає) реальну (фактичну, об’єктивну) можливість вико-
нати взяті на себе зобов’язання. Тобто в цих випадках під час укладан-
ня угоди особа, засуджена на її підставі, або помилково вважала, що 
має реальну можливість виконати покладені на неї угодою і взяті на 
себе зобов’язання (наприклад, помилково вважала, що її родичі мате-
ріально допоможуть їй відшкодувати спричинені збитки), або вже 
після укладення такої угоди втратила можливість її виконати (напри-
клад, унаслідок стихійного лиха були знищені наявні в неї кошти, за 
рахунок яких вона мала намір усунути спричинену шкоду). 

Під умисним же невиконанням угоди (ч. 5 ст. 476 КПК) розуміють-
ся випадки, коли особа, засуджена на її підставі, хоча і має реальну 
можливість виконати її умови (взяті на себе зобов’язання), але цілком 
свідомо (бажаючи цього, тобто діючи з прямим умислом) здійснює 
певні зусилля, спрямовані на ухилення від виконання цих зобов’язань 
(наприклад, приховує кошти, які повинна була перерахувати на ко-
ристь потерпілого тощо). Саме в таких випадках особа має притягува-
тися до кримінальної відповідальності за ст. 389-1 КК. 

Отже, суд виокремив два види невиконання угоди. Перший з них 
(невиконання угоди) охоплюється ч. 1 ст. 476 КПК, другий вид (умис-
не невиконання угоди) підпадає під дію ч. 5 ст. 476 КПК й має місце, 
коли засуджена особа хоча і має реальну можливість виконати умови 

угоди (взяті на себе зобов’язання) (розрядка – К.О.), але свідомо ухиля-
ється від виконання цих зобов’язань (розрядка – К.О.). 

Таким чином, Вищий спеціалізований суд України пов’язує кримі-
нальну відповідальність за умисне невиконання угоди, відповідальність 
за яке передбачена ст. 389-1 КК України, тільки у випадках невико-
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нання взятих на себе зобов’язань (розрядка – К.О.), а не узгодженого 
покарання в тому числі. 

По-четверте, ні про яку спеціальну кримінальну відповідальність, 
як зазначалося у вироці, про який згадано на початку цієї публікації, 
не можна вести мову. Про спеціально присвячені норми, в яких перед-
бачено кримінальну відповідальність за конкретно-визначені діяння – 
так. Проте, це специфіка норм, а не кримінальної відповідальності. Як 
вже відзначалося, на відміну від взятих на себе зобов’язань, порядок 
виконання (відбування) певного виду та розміру покарання, про яке, 
керуючись положеннями КК України, домовилися сторони, передба-
чено Кримінально-виконавчим кодексом (КВК). КВК не містить 
норм, які б розв’язували питання порядку виконання вказаних зо-

бов’язань, оскільки вони (взяті на себе зобов’язання) не належать до 
змісту кримінальної відповідальності й можуть бути оцінені лише як 
заходи кримінально-правового характеру. Саме через цю обставину й 
виникла необхідність у появі ст. 389-1 КК України.  

У науковій літературі висловлюється думка, що у разі невиконання 
покарання, узгодженого угодою, дії особи потрібно кваліфікувати за 
сукупністю злочинів – ст. 389-1 КК України та відповідною нормою, в 
якій передбачено відповідальність за ухиляння від відбування (вико-
нання) конкретного виду покарання. Вважаю, що сукупність злочинів 
можлива лише в тих випадках, коли особа не виконує не тільки взяті 
на себе зобов’язання, а й узгоджене покарання. У протилежному 
випадку порушуватиметься конституційний принцип, закріплений у 
ст. 61 Конституції України. Зокрема, ніхто не може бути двічі притяг-
нений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме 
правопорушення. Оцінюючи невиконання покарання, узгодженого 
угодою, за двома нормами відбуватиметься не що інше, як подвійне 
інкримінування.  

Поставити крапку у цій дискусії, як вже зазначалося на початку, 
зможе лише Верховний Суд України.  
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МИХАЙЛЕНКО ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
доцент кафедри кримінального права, кандидат юридичних наук, доцент 

 

БАГАТОРУБІЖНИЙ МЕХАНІЗМ ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ 
КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ 

 
У розвитку правової думки і нормативних механізмів щодо протидії 

окремим групам злочинної поведінки є загальні закономірності та 
досить схожі рішення, що обумовлено порівняно обмеженим колом 
можливих інструментів, які винайдені людством та допустимі у демо-
кратичному суспільстві для означеної мети. Не є виключенням і 
механізм правового впливу на корупційні правопорушення. Разом із 
тим, поле правової протидії корупції на сьогодні в Україні є тим 
полігоном, де впроваджуються найбільш сміливі та новітні правові 
технології. Останнє демонструє, що кримінальне право розвивається 
сегментарно, що обумовлено тим, які групи суспільно небезпечних 
діянь визнаються найбільш руйнівними для національної безпеки у 
відповідний часовий проміжок. 

Вивчення генезису кримінального законодавства України щодо 
підстав кримінальної відповідальності за корупційні злочини, а також 
сучасного стану нормативного забезпечення протидії іншим небезпеч-
ним злочинам, які слабко реагують на дію кримінального закону, у 
зв’язку з їх інституціоналізацією чи глибокою професіоналізацією 
показує, що правові режими протидії таким діянням структуруються в 
рубежі, які відрізняються між собою метою впливу на відповідні 
правовідносини й тим, на якому етапі розвитку відповідної злочинної 
діяльності (виникнення ризиків; безпосереднє вчинення суспільно 
небезпечного діяння; реалізація активів, що здобуті в результаті зазна-
ченого діяння) включаються норми конкретного рубежу. Зазначена 
вище структуризація є результатом пошуку шляхів ефективізації право-
вого впливу на злочинність визначеного різновиду, що ґрунтується на 
значному досвіді антикримінальної діяльності і, як правило, визнаних 
на міжнародному рівні стандартах (еталонах) такої діяльності, зумовле-
на низькою ефективністю чинних до початку реформування підстав 
кримінальної відповідальності за відповідні діяння. У кінцевому рахун-
ку у антикорупційне законодавство України представляється у вигляді 
багаторубіжного механізму правової протидії корупції. 

Таким чином, рубежі антикорупційних норм права представляють 
собою групи норм права, які почергово застосовуються з метою 
протидії корупції та відрізняються між собою метою впливу на 
відповідні правовідносини й тим, на якому етапі розвитку 
противоправної діяльності (виникнення ризиків; безпосереднє вчинен-
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ня суспільно небезпечного діяння; реалізація активів, що здобуті в 
результаті зазначеного діяння) включаються норми конкретного рубе-
жу. 

В Україні багаторубіжний механізм правової протидії корупції має 
трирубіжну структуру, де кожен із рубежів має відповідні елементи 
(норми права). Правові норми попереднього рубежу протидії корупції – 
це сукупність антикорупційних правових норм, які з метою недопущен-
ня виникнення корупційних відносин, усунення корупційного ризику та 
(або) запобігання корупційним правопорушенням установлюють:  
1) превентивні антикорупційні механізми, а також 2) підстави 
відповідальності за поведінку, яка ще не є корупційним правопорушен-
ням, але формує визначений корупційний ризик, наявність якого вже є 
суспільно небезпечним (правопорушення, пов’язані з корупцією; 
делікти, які створюють корупційну загрозу), або розвиток якої 
передбачає вчинення корупційних злочинів. Правові норми основного 
рубежу протидії корупції – це сукупність антикорупційних правових 
норм, які встановлюють підстави відповідальності за діяння, які є 
корупційними правопорушеннями. Правові норми завершального 
рубежу протидії корупції – це сукупність антикорупційних правових 
норм, які встановлюють підстави відповідальності за поведінку або в разі 
встановлення фактичного стану, в яких об’єктивно виявляються вчинені 
в минулому акти корупції (корупційні правопорушення основного 
рубежу), що залишилися латентними. Багаторубіжний механізм правової 
протидії корупції включає як «суто» антикорупційні норми, так і норми, 
які поряд із протидією корупції мають своїм завданням і правове забез-
печення охорони інших правовідносин, що з метою розмежування груп 
таких норм зумовило називати перші спеціальними. 

Оскільки норма про незаконне збагачення (у моделі ст. 20 
Конвенції ООН проти корупції) є елементом завершального рубежу 
кримінально-правової протидії не всім корупційним злочинам в 
Україні, а лише їх найнебезпечнішої частини – всім корупційним 
злочинам публічного сектору, що пов’язані з порушенням найбільш 
значимих функцій держави або місцевого самоврядування, то об’єкт 
незаконного збагачення, виходячи за межі видового об’єкта 
корупційних злочинів публічного сектору, який охороняється норма-
ми розділу XVII Особливої частини КК, охоплює безпосередні 
об’єкти всіх корупційних злочинів публічного сектору з КК, які, як 
відомо, знаходяться й за межами наведеного вище розділу КК, а їх 
учинення може принести для спеціального суб’єкта незаконне 
збільшення майнових активів, що в разі виявлення й за умови 
латентності конкретного корупційного діяння може бути підставою 
кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. 

Теоретичним підґрунтям для виділення й закріплення в 
Кримінальному законі норм завершального рубежу протидії корупції є 
знання про індикатори корупції (корупційних правопорушень). 
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Корупція, корупційні правопорушення як явища об’єктивної дійсності 
призводять до цілком конкретних наслідків, вивчення яких часто дає 
можливість констатувати, що до такого наслідку призвело попереднє 
вчинення саме корупційного правопорушення. Доступним для викори-
стання в антикорупційному законодавстві є індикатор корупції, який 
пов’язаний із результатами, що здобуває корупціонер після вчинення 
відповідних правопорушень. 

Характеристика ж правового елемента антикорупційного механізму 
України як багаторубіжного правового механізму протидії корупції дає 
можливість, по-перше, додатково підтвердити й конкретизувати знан-
ня, що кримінально-правовий механізм протидії корупції не є 
ізольованою та самодостатньою системою й може ефективно діяти 
виключно за умови паралельного провадження інших антикорупційних 
механізмів, які в сукупності утворюють систему послідовного правово-
го впливу на корупцію; по-друге, показати необхідність 
термінологічної, формальної та змістової синхронізації всіх 
компонентів зазначеного механізму протидії корупції з метою уник-
нення як колізій, так і прогалин у правовому впливі на корупцію; по-
третє, обґрунтувати необхідність міжгалузевого (міждисциплінарного) 
підходу під час наукового дослідження як антикорупційного законо-
давства України загалом, так і його окремих компонентів. 

 
 
 

БЕРДНІК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА 

Чернігівський національний технологічний університет, 
професор кафедри кримінального права та правосуддя, 

кандидат юридичних наук, доцент 

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ВОДНИХ РЕСУРСІВ 
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ОКРЕМИХ КРАЇН ЄВРОПИ: 

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ 

 
Нині зростає занепокоєння всієї світової спільноти щодо проблеми 

глобального забруднення, виснаження та зникнення природних ресур-
сів у значних масштабах, зокрема це стосується і вод. Виняткова 
важливість збереження природних ресурсів та вирішальне значення 
якнайшвидшого вирішення означених питань, знайшли свій вияв у 
багатьох міжнародних та внутрішньодержавних нормативно-правових 
актах, присвячених охороні та захисту найголовніших суспільних благ. 
До таких, серед іншого, належать і норми кримінального законодавст-
ва усіх країн світу. Так, у Кримінальному кодексі (далі – КК) України 
в розділі 8 «Злочини проти довкілля», містить наступні норми, що 



170 

безпосередньо спрямовані на захист водних об’єктів: порушення 
правил охорони вод (ст. 242), забруднення моря (ст. 243), порушення 
законодавства про континентальний шельф України (ст. 244), неза-
конне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним проми-
слом (ст. 249), проведення вибухових робіт з порушенням правил 
охорони рибних запасів (ст. 250) [1]. 

Зупинимося на досвіді окремих країн Європи, виділивши типові 
для більшості з них кримінально-правові норми та норми, що не є 
звичними для вітчизняного законодавця. 

КК Швеції від 21 грудня 1962 р. містить лише одну ст. 7, присвяче-
ну кримінально-правовому регулюванню відносин з приводу раціона-
льного використання та забезпечення охорони вод, що частково можна 
пояснити тим, що КК не є єдиним кримінально-правовим законом у 
шведській правовій системі (існують також спеціальні норми, що 
визначають певні особливості кримінальної відповідальності). Дана 
стаття міститься у частині 2 Главі 13, яка передбачає: «Особа, яка 
створює небезпеку для життя або здоров’я людини, отруюючи або 
заражаючи їжу, воду або що-небудь подібне або іншим шляхом поши-
рює отруту або що-небудь подібне, або передаючи або поширюючи 
серйозну хворобу, має бути засуджена за розповсюдження отрути або 
інфекційної речовини до тюремного ув’язнення на термін не більше 
шести років.  

Якщо злочин є тяжким, то повинно бути призначено тюремне 
ув’язнення на термін не менше чотирьох і не більше десяти років або 
довічно.  

При визначенні чи є злочин тяжким особлива увага повинна бути 
звернена на те, чи було його скоєно з наміром заподіяти шкоду життю 
чи здоров’ю іншої особи, або піддано небезпеці кількох людей» [2].  

За структурою названа норма є більш схожою до конструкції норм, 
що містяться в КК України.  

Недостатньо уваги охороні водних ресурсів приділяється у КК 
Швейцарії від 21 грудня 1937 р. Ст. 234 «Забруднення питної води» 
передбачає наступне: «Хто навмисне забруднює питну воду, призначе-
ну для людей або домашніх тварин, шкідливими для здоров’я речови-
нами, карається каторжною в’язницею на строк до п’яти років або 
тюремним ув’язненням на термін не менше одного місяця. Якщо особа 
діє з необережності, то покаранням є тюремне ув’язнення або штраф» 
[3]. Характерною відмінністю від раніше аналізованих норм, є наяв-
ність назви статті, що збігається з підходом вітчизняного законодавця 
до структурної побудови кримінально-правової норми. 

Характерно, що дана норма містить пряму вказівку на безпосеред-
ній об’єкт злочинного діяння – питну воду, що суттєво відрізняється 
від норм КК Швеції, де об’єктом злочину є вода в цілому. Слід заува-
жити, що таке звуження об’єкту злочину, наведене у КК Швейцарії 
може негативно позначитися на повноті та раціональності превентив-
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ного впливу норм кримінального закону на суспільні відносини з 
охорони та збереження обєктів водного природного фонду (оскільки 
залишаються без належної охорони інші види водних природних 
ресурсів), в той же час, занадто широке тлумачення цього елемента 
складу злочину в КК Швеції уможливлює проблеми практики правоза-
стосування, з урахуванням необхідності постійно звертатися до аналізу 
та тлумачення загального поняття «води». 

КК Іспанії від 23 листопада 1995 р., на відміну від всіх, зазначених 
вище законів, об’єднує норми, присвячені відповідальності за злочини 
проти природних ресурсів і навколишнього середовища в окрему Главу 
III з однойменною назвою, однак вода виступає об’єктом криміналь-
но-правової охорони лише двох статей цієї глави: ст. 325 та ст. 365. 
Так, ст. 325 говорить: «Карається тюремним ув’язненням на термін від 
шести місяців до чотирьох років, штрафом на суму від восьми до 
двадцяти чотирьох місячних заробітних плат і позбавленням права 
займатися певною професією або діяльністю на строк від одного до 
трьох років, той, хто, порушуючи закон та інші загальні положення 
про захист довкілля, спровокує або прямо або побічно здійснить 
випромінювання, проливання, опромінення, витяг або екскавацію, 
знесення, шум, вібрацію, вилив або зберігання в атмосфері, землі, 
надрах або наземних, морських чи ґрунтових водах (включаючи міжп-
рикордонні простори), речовин, які можуть заподіяти тяжкий збиток 
для рівноваги в природних системах» [4]. Справедливо буде зазначити, 
що з огляду на виявлені недоліки у конструкції норм попередньо 
досліджених кодексів, цитована стаття є однією з найбільш вдало 
викладених, зважаючи перш за все на конкретизацію об’єкта посяган-
ня, що у свою чергу мінімізує протиріччя у діяльності спеціально 
уповноважених органів держави щодо правильної кваліфікації вчине-
них діянь. 

Питна вода, як безпосередній об’єкт злочину, виступає також у 
§186 Главі 20 КК Данії, який визначає, що: «Будь-яка особа, яка 
наражає на небезпеку життя чи здоров’я інших осіб, викликаючи 
повсюдний брак питної води або шляхом додавання шкідливих речо-
вин в резервуари, водні магістралі або русла, підлягає тюремному 
ув’язненню на будь-який термін, що не перевищує десяти років. Якщо 
таке діяння було вчинене через недбалість, то покаранням повинні 
бути штраф або просте взяття під варту, або при обтяжуючих обстави-
нах – тюремне ув’язнення на будь-який термін, що не перевищує 
одного року» [5]. 

З огляду на виокремлений безпосередній об’єкт – питну воду, оче-
видною видається схожість даних норм зі ст. 234 КК Швейцарії, яка 
регулює суспільні відносини, що виникають у зв’язку з протиправним 
посяганням на спеціальний об’єкт – воду, призначену для споживання 
людьми. Порівнявши названі положення, можна відмітити різницю у 
можливих видах та розмірах покарань: хоча і швейцарське, і іспанське, 
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і данське законодавство передбачає тюремне ув’язнення, але строк їх 
кардинально різний – від 1 місяця у Швейцарії (без встановлення 
верхньої межі, тому припускаємо, що це питання вирішується за 
внутрішнім переконанням судді), від 2-х до 6-ти років у Іспанії, та до 
10-ти років у Данії (без встановлення нижньої межі). На перший 
погляд, іспанський та данський законодавець значно жорсткіше підхо-
дить до регулювання даного питання, але наявність у КК Швейцарії 
положення про можливість застосування до правопорушника покаран-
ня у виді ув’язнення до «каторжної в’язниці» строком до 5-ти років 
свідчить про виняткову значимість захисту та збереження вод для 
держави. Отже, спостерігається певна диференціація стосовно видів та 
меж покарання за аналогічні злочини у кримінальному законодавстві 
окремих країн Європи. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПИТАННЯ 

 
«Фіксація» (від лат. fixus міцний, закріплений) в етимологічному 

сенсі – це закріплення будь-чого у певному положенні; зосередження 
на чомусь [1, с. 1423]. 

Беручи за основу дане визначення, представляється можливим 
стверджувати про те, що фіксація цінностей у кримінальному праві 
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(від лат. fixus міцний, закріплений) – це вихідний пункт їх юридизації, 
який представляє собою обумовлений предметом і методом криміналь-
но-правового регулювання механізм оцінки законодавцем певних 
типізованих моделей суспільно небезпечної поведінки у якості проти-
правної та кримінально карної, що досягається шляхом криміналізації. 

Однією із стрижневих категорій, покладених в основу криміналіза-
ції/декриміналізації діяння і, відповідно, фіксації цінностей у криміна-
льному праві, виступає суспільна небезпечність (соціальна ознака 
злочину) [2, с. 3].  

Законодавчою оцінкою суспільної небезпечності діяння є його про-
типравність (юридична ознака злочину), яка знаходить своє втілення в 
кримінально-правових заборонах. 

Слід звернути увагу на те, що перелік кримінально правових забо-
рон в чинному кримінальному законодавстві України носить вичерп-
ний (закритий) характер, в його основу покладено принцип nullum 
crimen sine lege, який, згідно із ч. 3 ст. 3 КК України, означає, що 
злочинність діяння, а також його караність та інші кримінально-
правові наслідки визначаються тільки КК України. 

Усе вищевикладене дає змогу опосередковано сформулювати важ-
ливий висновок про те, що особливостями об’єктів кримінально-
правової охорони як набору типізованих моделей базових цінностей, 
що перебувають під кримінально-правовою охороною є їх вичерпний 
(закритий) перелік, який представлений в Особливій частині КК 
України. 

З точки зору форми, тобто із зовнішньої сторони, цей вичерпний 
(закритий) перелік кримінально-правових заборон (фактично типізо-
ваних моделей базових цінностей, які перебувають під кримінально-
правовою охороною) скоріше за все є аксіомою, тобто догматичним 
твердженням, яке навряд чи сьогодні буде кимось заперечуватися чи 
ставитися під сумнів, адже такий стан справ, користуючись хоча і не 
зовсім коректною термінологією законодавця, гарантує заборону 
«застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією» 
(ч. 4 ст. 3 КК України), чим стабілізує кримінально-правове регулю-
вання. 

З точки зору змісту, тобто із внутрішньої сторони, цей вичерпний 
(закритий) перелік кримінально-правових заборон (типізованих моде-
лей базових цінностей, які перебувають під кримінально-правовою 
охороною), на наш погляд, становить собою спростовну презумпцію, 
оскільки підлягає періодичній ревізії (перегляду) самим же законодав-
цем, що здійснюється в порядку поточної криміналіза-
ції/декриміналізації та обумовлено зміною ціннісних орієнтацій (пере-
оцінкою цінностей) з боку самого соціуму.  

З позицій же суб’єктивного аспекту нормативності кримінального 
права, тобто коли виникає дисонанс між протиправністю та суспіль-
ною небезпечністю у вигляді перебільшення, недооцінки або взагалі 
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ігнорування законодавцем останньої (така ситуація може виникнути, 
наприклад, в результаті відставання кримінального законодавства від 
потреб життя або ж у випадку його нелегітимного характеру), цей 
вичерпний (закритий) перелік кримінально-правових заборон (факти-
чно типізованих моделей базових цінностей, які перебувають під 
кримінально-правовою охороною) набуває статусу фіктивного, тобто 
такого, що не відповідає дійсності і зрештою може перетворитися в 
антицінність.  

Особливостями об’єктів кримінально-правової охорони, як вичерп-
ного (закритого) переліку (набору) типізованих моделей базових цінно-
стей, що перебувають під кримінально-правовою охороною є їх якісне 
та кількісне багатоманіття, яке, до речі, підтверджує висловлювання 
Ю.М. Антоняна про те, що кримінальне право – це «світ в мініатюрі». 

Цінності, що виступають у якості об’єктів кримінально-правової 
охорони, умовно можна поділити на декілька груп:  

а) в залежності від широти розповсюдження: загальні та спеціальні; 
б) в залежності від темпорального чинника: відносно вічні та змін-

ні (мінливі); 
в) в залежності від рівня правового регулювання: ті, по відношен-

ню до яких кримінальне право виступає первинним рівнем правового 
регулювання та ті, по відношенню до яких кримінальне право виступає 
вторинним рівнем правового регулювання; 

г) в залежності від сфери функціонування: приватно-публічні і пу-
блічно-приватні тощо. 

Розглянемо більш детально кожну із вищепредставлених класифіка-
цій. 

Так, до загальних цінностей належать ті, на охорону яких «працю-
ють» усі без винятку кримінально-правові норми (вони виражені в 
«установчій» для всього кримінально-правового законодавства статті – 
ст. 1 КК України «Завдання Кримінального кодексу України»).  

Аналізуючи положення, передбачені у ст. 1 КК України, є підстави 
стверджувати, що загальними цінностями кримінально-правової охо-
рони в Україні є: 1) права і свободи людини та громадянина; 2) влас-
ність; 3) громадський порядок; 4) громадська безпека; 5)довкілля;  
6) конституційний устрій України; 7) мир і безпека людства. 

Спеціальні цінності кримінального права – це ті цінності, які зна-
ходяться під охороною окремих інститутів, підінститутів або, навіть, 
норм кримінального права, закріплених в Особливій частині КК 
України. 

Щодо поділу цінностей, охоронюваних кримінальним правом на 
відносно вічні та змінні (мінливі), то тут ми виходимо із того, що існує 
два види кримінально-правових заборон: відносно стабільні та динамі-
чні (змінні). Перший вид стосується кримінально-правової охорони 
таких цінностей, посягання на які практично в будь-яких суспільствах 
визнається злочинним та караним (наприклад, посягання на життя, 
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здоров’я, статеву свободу, власність тощо). Другий вид призначений 
для протидії злочинності і відповідно охорони цінностей у сферах, які 
визначаються економічним, політичним, соціальним устроєм даного 
суспільства, а також станом його духовної сфери (наприклад, мова йде 
про злочини, що вчиняються із використанням досягнень науково-
технічного прогресу і посягають на цінності у сфері соціальних, виро-
бничих, інформаційних та вітальних технологій). 

Третя класифікація цінностей, які перебувають під кримінально-
правовою охороною, дуже щільно примикає до другої. В її основу 
покладена ідея про наявність двох рівнів кримінально-правового 
регулювання: первинного і вторинного, в межах яких, власне, і здійс-
нюється охорона відповідних цінностей. 

Первинне пов’язане із упорядкуванням суспільних відносин, неу-
нормованих іншими галузями права і створенням на цій основі моделі 
кримінально-правових відносин (наприклад, вбивство (ст. 115 КК), 
різного роду тілесні ушкодження (ст.ст. 121, 122, 125 КК), зґвалтуван-
ня (ст. 152 КК) тощо. Крім того, лише об’єктами кримінально-
правової охорони є «Злочини проти основ національної безпеки Укра-
їни», зафіксовані у Розділі І Особливої частини КК (ст.ст. 109-1141 КК 
України), а також безпека людстава й міжнародний правопорядок 
(Розділ ХХ Особливої частини КК) тощо [3, с. 46-48]. 

Особливість вторинного кримінально-правового регулювання поля-
гає у тому, що нормативному впорядкуванню підлягає не саме суспіль-
не відношення, а відповідальність за порушення позитивних вимог 
регулятивного припису (наприклад, мова може йти про охорону таких 
цінностей, як власність, довкілля тощо).  

З урахуванням розуміння сучасного кримінального права не як пуб-
лічного, а як переважно публічного права, в якому органічно поєдну-
ються приватні та публічні інтереси, до приватно-публічних цінностей, 
які підлягають кримінально-правовій охороні можна віднести життя та 
здоров’я особи, власність, здійснення господарської діяльності, поря-
док управління та правосуддя, навколишнє середовище тощо, а до 
публічно-приватних – міжнародну безпеку та правопорядок, націона-
льну безпеку, громадський порядок тощо.  

Із зовнішнього боку фіксація цінностей у кримінальному праві є не 
довільною, а здійснюється з урахуванням його міжгалузевих взає-
мозв’язків. 

В даному ключі має місце підконституційність Кримінального за-
кону по відношенню до Основного закону держави та його бланкет-
ність – по відношенню до галузевого національного законодавства. 

Як відомо, стандартна ідея про те, що предмет правового регулю-
вання – це сегмент однорідних суспільних відносин, на який поширює 
свою дію певна галузь позитивного права з метою їх упорядкування, є 
малопродуктивною по відношенню до кримінального права. 
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Специфіка предмета кримінально-правового регулювання як меж 
для юридизації (фіксації) цінностей за допомогою можливостей, закла-
дених у кримінальному праві, полягає у тому, що Кримінальний за-
кон – це, образно кажучи, «негативна конституція» або ж «конституція 
із санкціями», оскільки він, так само, як і Основний закон, поширює 
свою дію практично на всі правовідносини, породжувані нормами 
позитивних галузей права, які виникають у державі, що змістовно 
підтверджує й структура Особливої частини КК України, замикаючи 
тим самим національну систему права та охороняючи її від найбільш 
суттєвих правопорушень. 
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ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ  
СПЕЦІАЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ ЯК ІНШОГО ЗАХОДУ 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ  

 
18 квітня 2013 р. в Україні Законом № 222-VII до чинного КК 

України було введено спеціальну конфіскаціюяк інший захід криміна-
льно-правового характеру. При цьому у Законі акцент робився на 
запровадженні можливостей застосування спеціальної конфіскації за 
вчинення виключно корупційних злочинів, передбачених ст.364, 366, 
368, 368-2, 369 та 369-2 КК України.Зміни, внесені до ст. 961 КК 
України в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015р. відобразили 
непослідовність у визначенні правової природи та мети застосування 
цього заходу. Згідно до цієї редакції статті спеціальна конфіскація мала 
застосовуватися у випадках, визначених цим Кодексом, за вчинення 
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злочину, передбаченого статтями 146-150-1, 152-156, 190-192, 198, 201, 
209-2121, 222, 233, 255-260, 301-320, 354, 361-365-2, 368-369-3 КК Украї-
ни. Крім того, цим же Законом № 770-VIII, виключено з санкцій 
окремих статей Особливої частини КК вказівку на обов’язкове засто-
сування спеціальної конфіскації, що фактично зняло з суду обов’язок 
мотивувати своє рішення не застосування до особи заходів спеціальної 
конфіскації.  

В останній редакції ст.961 КК України (зміни від 18.02.2016 р.) за-
конодавець логічніше обмежив сферу злочинів, у випадку вчинення 
яких можливе застосування спеціальної конфіскації, умисними злочи-
нами або суспільно небезпечними діяннями, що підпадають під ознаки 
діянь, передбачених Особливою частиною КК, де основне покарання у 
виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, а також певним переліком діянь.  

Хаотичність законодавства у визначенні «кола» злочинів, внаслідок 
вчинення яких особа може отримати майно, що має підлягати спеціа-
льній конфіскації, чи знарядь вчинення злочинів, та наявність пробілів 
в правовому регулюванні порядку застосування заходів спеціальної 
конфіскації призводять до неоднозначного тлумачення сутності цього 
заходу в судовій практиці.  

В існуючій редакції ст. 961 КК України сфера дії Закону обмежена 
злочинними правопорушеннями, але існуючими положеннями ч. 1 
ст. 96-2 КК не охоплюються всі випадки застосування спеціальної 
конфіскації. Так, виходячи з логіки законодавця, її потрібно було б 
застосовувати і у випадках вчинення злочинів, передбачених ст. 244 
КК, ст. 248 КК, ст. 213 КК та ін.  

Крім того, в розділі XIV КК України чітко регламентований поря-
док застосування, зміни та припинення примусових заходів медичного 
характеру, примусового лікування, а в ст.ст. 65-73 КК чинний КК 
України передбачає обов’язковий порядок та правила призначення 
покарання. Що ж до спеціальної конфіскації, то законодавець обмежи-
вся лише випадками та підставами застосування спеціальної конфіска-
ції, таким чином не усунувши прогалину в кримінальному законодав-
стві з питання порядку, умов та наслідків застосування спеціальної 
конфіскації.Відсутність в ст.ст. 96-1-96-2 КК України вказівки на 
обов’язковість застосування спеціальної конфіскації в кожному конк-
ретному випадку (з метою обмеження судової дискреції), неврегульо-
ваність порядку її застосування, в остаточному підсумку призводить до 
того, що суди не завжди правильно застосовують спеціальну конфіска-
цію, ототожнюючи її або з покаранням, або речовими доказами  
(в межах КПК).  

І про останнє свідчать такі факти. Суди загальної юрисдикції, розг-
лядаючи кримінальні справи, зазвичай не застосовують спеціальну 
конфіскацію предметів, здобутих внаслідок вчинення злочину або 
предметів злочину, просто посилаючись на ст. 69 КК. Тобто застосу-
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вання на практиці спеціальної конфіскації за аналогією з порядком 
призначення покарання не змінилося.  

Існують поодинокі випадки застосування спеціальної конфіскації. 
Крім того, правильно застосовуючи заходи спеціальної конфіскації 
згідно до суті вчиненого злочину, наприклад предметів контрабанди (за 
ст. 305 КК – рішення у справі№ 764/10387/13-к від 14 жовтня 2013 року 
[1]) або знарядь і засобів промислу і всього добутого (за ст. 249 КК – 
рішення у справі № 2518/1736/2012 від 13 вересня 2012 року [2]), суди 
як посилалися так і посилаються на ст.ст. 65-70 КК України. Тобто 
застосовують аналогію закону в кримінальному праві.  

Суттєвим порушенням норм КК є практичне не застосування суда-
ми обов’язкових заходів спеціальної конфіскації при визначенні захо-
дів кримінально-правового характеру у разу вчинення злочинів, перед-
бачених ст.ст. 307, 309, 314 КК, посилаючись на ст. 69 КК, як напри-
клад, це було зроблено у справі № 344/6001/15-к від 26 червня 
2015 року [3]. Адже спеціальна конфіскація не є покаранням, і жодним 
чином не пов’язана с особою засудженого.  

Однак суди не вважають суттєвим порушенням норм КК застосу-
вання замість спеціальної конфіскації за ст. 962 КК вилучення речових 
доказів за положеннями КПК. Так, апеляційний суд Полтавської 
області (справа № 550/421/16-к від 03 листопада 2016 р.)[4]за результа-
тами перегляду скарги зробив масу помилкових висновків: «ОСОБА_2 
засуджено за ч.1 ст.249 КК України.. з конфіскацією знаряддя промис-
лу та всього добутого… суд першої інстанції призначив ОСОБА_2 
додаткове покарання у вигляді конфіскації знаряддя промислу та 
всього добутого, хоча таке покарання не передбачене санкцією ч. 1 
ст. 249 КК України». Складається враження, що за три роки існування 
спеціальної конфіскації в Загальній частині КК України, суд про такий 
захід взагалі не знав. І далі суд приходить до висновку, що більш ніж 
суттєво порушує вимоги норм КК України: «хоча суд дійсно не дотри-
мався вимог закону щодо спеціальної конфіскації, передбаченої  
ст. 96-1 КК України однак, у інший спосіб, ухвалив рішення щодо 
безоплатного вилучення (конфіскації) вище зазначеного майна та 
стягнення на користь держави грошової суми, … колегія суддів вважає, 
що зміна вироку суду з мотивів незастосування судом спеціальної 
конфіскації буде носити формальний характер…».  

В іншому випадку (№ 11-кп/791/136/17), суд все ж таки вважає не-
застосування спеціальної конфіскації суттєвим порушенням норм 
матеріального права, що є підставою для скасування судового рішення 
[5]. Однак при цьому приходить до протилежного висновку, що приз-
начене обвинуваченому за ч. 1 ст. 310 КК України покарання не 
відповідає вимогам ст. 65 КК України, що відповідно до ч. 2 ст. 409 
КПК України є підставою для скасування судового рішення при 
розгляді справи в суді апеляційної інстанції. 
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При врегулюванні такого заходу на нормативному рівні слід уточ-
нити, що це заходи обмежувального характеру, що застосовуються від 
імені держави за мотивованим рішенням суду та спрямовані на попе-
редження і припинення порушення права, або на припинення дій, що 
порушують (або здатні порушити) інтереси інших осіб, суспільства, 
держави, усунення передумов криміногенної ситуації, попередження 
вчинення такою особою нових суспільно небезпечних діянь з викорис-
танням певних предметів. Отже випадки застосування спеціальної 
конфіскації мають бути передбачені в Загальній частині КК, а не 
санкціями статей Особливої частини. Але при цьому в тій же Загальній 
частині КК має бути врегульований обов’язковий порядок і наслідки 
застосування заходу.  

Правильною вбачається позиція законодавця, що спеціальна конфі-
скація може бути застосована судом: при винесенні обвинувального 
вироку, при звільненні особи від покарання та його відбування у 
випадках, встановлених цим Кодексом; при звільненні особи від 
кримінальної відповідальності у випадках, встановлених цим Кодек-
сом; при застосуванні до особи примусових заходів медичного характе-
ру. Нераціональним є виключення з цього переліку випадків звільнен-
ня від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків 
давності (ч. 3 ст. 96-2 КК), адже знаряддя злочину та набуте внаслідок 
злочину майно залишаються незаконними та небезпечними для суспі-
льства і після сплину 15-річного терміну. Вже вказувалося, що для 
спеціальної конфіскації головне це пов’язаність майна або предметів 
до механізму певного злочину Тому, вважаємо, таке положення з ч. 3 
ст. 96-2 «крім звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із 
закінченням строків давності» необхідно виключити.  
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ПРИНЦИПИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ТА ДЕЯКІ 
ТЕНДЕНЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ 

 
Загальні засади призначення покарання визначаються як передба-

чена в кримінальному законі система загальних правил, що ґрунтують-
ся на принципах призначення покарання і є обов’язковими для суду в 
кожному конкретному випадку призначення покарання винному у 
вчиненні злочину для досягнення мети покарання. Принципи призна-
чення покарання є внутрішньогалузевими керівними началами, що 
засновані на загальних принципах кримінального права. Вони закріп-
лені в законі або випливають із сукупності кримінально-правових 
норм, та регламентують правила призначення покарання, необхідні і 
достатні для визначення міри покарання, що сприяє досягненню 
цілей, що стоять перед покаранням. 

Знайомство із положеннями кримінально-правової доктрини підт-
верджує, що більшість вчених В.Д. Меньшагин, Келина С.Г., Кудряв-
цев В.М., Ю.Є. Пудовочкін, П.А. Фефелов, С.А. Веліев, В.Д. Філімо-
нов, А.В. Наумов поділяють принципи кримінального права на загаль-
ноправові, спеціально-правові (галузеві), принципи окремих інститутів 
галузі права [1-6]. С.А. Велієвим запропонована наступна система 
принципів кримінального права:  

1. Загальні принципи кримінального права: а) принцип законності, 
б) принцип демократизму (зокрема – рівності громадян перед зако-
ном), в) принцип гуманізму, г) принцип справедливості;  

2. Галузеві принципи: а) принцип економії заходів державного 
примусу, б) принцип невідворотності відповідальності, в) принцип 
особистої відповідальності, г) принцип вини;  

3. Принципи призначення покарання: а) принцип індивідуалізації 
покарання, б) принцип диференціації відповідальності і покарання  
[7, c. 23].  

Таке розуміння системи кримінально-правових принципів з деяки-
ми зауваженнями щодо принципу рівності можна назвати цілком 
усталеним в науці кримінального права.  
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Абсолютно справедливо М.С. Жук виділяє в структурі кримінально-
правового інституту певні ідеї (принципи), в яких концентрується і фор-
мулюється змістовна сторона правового інституту, його сутність [8, c. 13].  

Звертаючись до принципів призначення покарання, важливо усві-
домити їх поняття, склад і місце в ієрархії кримінально-правових 
принципів [9]. Отже С.А. Велієв правильно відзначає, що «Принципи 
призначення покарання – це об’єктивно обумовлені, основоположні 
ідеї, якими суд зобов’язаний керуватися в кожному конкретному 
випадку призначення покарання. У самому кримінальному законі 
відсутнє поняття «принцип призначення покарання». Однак аналіз 
діяльності за призначенням покарання дає підставу зробити висновок, 
що принципи призначення покарання – це ті ж самі принципи кримі-
нального закону, оскільки при призначенні покарання суд керується 
саме цими принципами» [7, c. 335]. Погодимося, що керуватися прин-
ципами призначення покарання – це обов’язок суду при розгляді 
кожної кримінальної справи.  

Все ж принципи призначення покарання не є засадами криміналь-
ного законодавства, це спеціальні, а не загальні кримінально-правові 
принципи, зміст яких ми можемо почерпнути з деякої сукупності норм 
кримінального закону, присвячених призначенню покарання.  

Немає підстав для ототожнення принципів кримінального закону і 
принципів призначення покарання.  

Безсумнівно, вони елементи однієї системи, про що ми говорили 
вище, вони мають певні зв’язки, та співвідносяться як частина та ціле.  

Особливо це находить своє відображення у практиці діяльності Ви-
щих Європейських судів, щодо можливості застосування єдиного 
підходу при співвідношенні принципів дії національного та супранаці-
онального права. Наприклад, принцип гуманізму трактується Європей-
ським судом справедливості (Люксембург) як частина загальноєвро-
пейських принципів, а не елемент юрисдикційних повноважень окре-
мої держави.  

Так, у справі Атанас Огнянов проти Софійської міської прокурату-
ри (справа C-554/14 від 8.11.2014) суд встановив, що призначення 
покарання ув’язненому не може бути зменшено за пом’якшуючими 
обставинами, коли він передається від однієї держави-члена до іншої, 
у випадку, якщо перша держава-член не надає таке скорочення термі-
ну відбування покарання відповідно до свого національного законо-
давства. Рамкове рішення, що регулює передачу між двома державами-
членами засуджених осіб для виконання покарання у вигляді позбав-
лення волі не має дорівнюючого ефекту [10].  

У іншій справі стосовно використання Європейського ордеру на 
арешт та передачи затриманої у Німеччині особи для притягнення до 
відповідальності та виконання покарання у Румунії, суд вирішив, що 
виконання ордера повинно бути відкладено, поки не буде отримана 
додаткова інформація, на підставі якої ризик порушення прав людини 
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у зв’язку із негуманним відношенням та порушенням фундаментальних 
прав засуджених у румунських кримінально-виконавчих закладах може 
бути знецінений (що було підтверджено рішеннями Європейського 
суду з прав людини Vociu v. Romania, No 22015/10; Bujorean v. 
Romania, No 13054/12; MihaiLaurenţiuMarin v. Romania, No 79857/12, 
ConstantinAurelianBurlacu v. Romania, No 51318/12). Якщо існування 
цього ризику не може бути знецінено протягом розумного періоду, 
орган влади повинен вирішити, чи повинна бути процедура передачі 
особи за ордером припиненою, чи ні [11]. 

Звідси галузеві принципи застосовуються у кримінальному праві 
лише як частина загальних, кореспондуючих Європейськім цінностям 
та «загальним принципам права, визнаним цивілізованими державами» 
як це було зазначено у ч. 2 ст. 7 Європейської конвенції по захисту 
основних прав людини та основоположних свобод» [12]. 
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ІДЕОЛОГІЧНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ  
В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ  

ПРИНЦИПІВ ЗАКОННОСТІ ТА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА  

 
На сучасному етапі розвитку держави і суспільства існує думка, що 

принцип законності максимально відображений у чинному законодав-
стві, в тому числі і в КК України 2001 року. Такі словосполучення як: 
«передбачені цим Кодексом», «передбачені в статтях... цього Кодексу», 
«підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом», зустрі-
чаються в багатьох статтях КК України. Проте, багато норм криміна-
льного законодавства сформульовані надто широко, що є підставою 
для численних зловживань на практиці. 

У сучасній кримінально-правовій літературі робилися спроби відій-
ти від широкого формулювання статей Кримінального кодексу. Так, 
В. О. Гацелюк, аналізуючи принцип законності, прийшов до висновку 
про можливість та доцільність певної реконструкції системи джерел 
кримінального права шляхом внесення до Кримінального кодексу 
пояснювального Розділу та приміток до деяких статей. Ці норми мають 
вирішити складні питання впорядкування термінології кримінального 
права, кваліфікації злочинів за сукупністю, призначення покарання та 
застосування складів з оціночними ознаками [1, с. 15]. В 2006 році 
М. І. Хавронюк вніс на обговорення робочою групою Міністерства 
юстиції України проект Закону України «Про внесення змін до Кримі-
нального кодексу України (щодо термінологічного удосконалення та 
гуманізації кримінального законодавства)», яким запропонував допов-
нити Загальну частину Кримінального кодексу України розділом I-I 
«Визначення термінів»[2]. Пропозиції вчених не були сприйняті зако-
нодавцем, тому до цих пір багато кримінально-правових норм мають 
невизначений характер і тлумачаться правозастосовувачем неоднознач-
но. Більш того під впливом процесів євроінтеграції принцип законнос-
ті почав конкурувати з принципом верховенства права. 

Посилаючись на Звіт щодо верховенства права, прийнятий Венеці-
анською комісією на 86 пленарному засіданні, деякі українські вчені 
пропонують закріпити в КК України принцип верховенства права. Так, 
на думку М. І. Хавронюка, принцип верховенства права означає: 
«пріоритет у суспільстві в першу чергу мають права людини; відносини 
між особою і державою регулюються на основі принципу: «Особі 
дозволено чинити все, що прямо не заборонено законом»; будь-яке 
свавілля і дискримінація заборонені, усі є вільними і рівними у своїх 
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правах; кожному забезпечується доступ до правосуддя в незалежних і 
неупереджених судах, включаючи перегляд судом законів. Суд застосо-
вує принцип верховенства права з урахуванням судової практики 
ЄСПЛ» [3, с. 70]. 

М. І. Хавронюк вважає, що принцип верховенства права давно ви-
знаний в доктрині, і не заперечується чинним законодавством. Однак 
запропоноване їм визначення не повною мірою відповідає доктрина-
льним уявленням про принципи кримінального права і суперечить 
кримінальному законодавству України. По-перше, доктрина верховен-
ства права вимагає, «щоб норми були опублікованими, стабільними і 
передбачуваними у своєму застосуванні. Вона вимагає доступності 
системи правосуддя і її незалежності від виконавчої та законодавчої 
гілок влади з тим, щоб судді виносили рішення тільки на підставі 
фактів і законів» [4, с. 293]. По-друге, жоден нормативно-правовий 
акт, прийнятий в Україні, не наділяє суди повноваженнями щодо 
перегляду законів. 

Більш глибокий аналіз принципу: «Особі дозволено здійснювати 
все, що прямо не заборонено законом», про який пише М. І. Хавро-
нюк, показав, що в дійсності він є не принципом верховенства права, 
а принципом дозволу, який викликає не менше запитань, ніж принцип 
заборони (заборонено все, що не дозволено законом). Обидва принци-
пи мали різні історичні передумови для виникнення, і кожен з них 
може привести до вкрай небажаних наслідків для особистості, суспіль-
ства, держави. Принцип «заборонено все, що не дозволено законом», 
характерний адміністративно-командній системи Радянського Союзу, 
привів до створення «казарменого суспільства», для якого характерно 
бездумне виконавство, різні прояви «старанності не по розуму», сум-
лінне виконання команд зверху. Однак на пострадянському просторі 
принцип «дозволено все, що не заборонено законом», що виник в 
результаті Французької буржуазної революції, як прагнення до соціа-
льного і духовного розкріпачення, здійснення природних прав людини, 
юридичної рівності і свободи, був сприйнятий як запрошення до 
вседозволеності. 

Тим часом, ще в період перебудови в СРСР вчені (В. М. Кудрявцев, 
С. С. Алексєєв, М. В. Баглай, Д. А. Керімов, В. В. Лазарєв, Р. З. Лів- 
шиць, М. І. Матузов) застерігали про можливі несприятливі наслідки 
здійснення даного принципу в радянському суспільстві. Як свідчить 
нинішня обстановка в суспільстві, вчені вірно відзначали, що гасло 
«дозволено все, що не заборонено» передбачає досить високий рівень 
політичної і правової культури, правосвідомості, юридичної обізнанос-
ті, грамотності; розвинену правову систему; вміння співвідносити свій 
особистий інтерес із суспільним, дотримуватися загальноприйнятих 
соціальні норми поведінки і т. ін. [5, с. 3-9]. Марксистсько-ленінська 
ідеологія замінила собою релігійні і моральні норми, тому відмовив-
шись від неї, радянські громадяни втратили основний орієнтир поведі-
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нки. Подолати деструктивні тенденції, що відбуваються в суспільстві, 
можна шляхом відродження вічних цінностей, зруйнованих марксист-
сько-ленінською ідеологією. 

Ф. Енгельс у своїй роботі «Анти-Дюрінг» піддав різкій критиці пана 
Дюрінга за те, що він обґрунтовував ідею, згідно якої світ моралі має 
«так само, як світ загального знання, свої постійні принципи і прості 
елементи», моральні принципи підносяться «над історією і над тепері-
шніми розрізненнями народних характерів... Окремі істини, з яких в 
ході розвитку утворилося більш повна моральна свідомість і так, сказа-
ти, совість, можуть, якщо вони пізнані до своїх останніх основ, прете-
ндувати на таку ж значимість і повносильність, як теорії і застосування 
математики. Справжні істини взагалі незмінні... так що взагалі безглуз-
до уявляти собі, ніби правильність пізнання залежить від часу і від 
реальних змін» [6, с. 59]. Ф. Енгельс стверджував, що всі існуючі досі 
системи моралі були продуктом в останньому рахунку відповідного 
економічного становища суспільства. Він звинувачував Дюрінга в 
різного роду містифікаціях, проте саме матеріалістичний підхід до 
пізнання навколишньої дійсності не дозволив йому побачити вічні 
істини, про які писав Дюрінг. 

Процес пізнання вічних істин для людини нескінченний, бо вони 
люблять ховатися в божественних і природних законах. Саме існування 
вічних істин здатне утримати суспільство від анархізму і хаосу. Прин-
цип верховенства права, заснований на пріоритеті в першу чергу прав 
людини, поступово поступається місцем принципу розумного балансу 
інтересів особистості, суспільства, держави, при мінімумі втрат, з 
урахуванням триєдиного початку навколишнього світу: Божественного 
(Духовного) – Природного – Людського. При цьому принцип дозволу 
і принцип заборони знаходяться на протилежних шальках терезів. 

Принцип верховенства права у кримінальному праві діє через всі 
принципи кримінального права як галузі права, в тому числі і через 
принцип законності, який в Кримінальному кодексі України міг би 
звучати так: «(1) Особа, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, 
передбачене цим Кодексом, несе обов’язки і користується правами, 
передбаченими законом. (2) Особа, яка вчинила суспільно корисне 
діяння, спрямоване на запобігання настанню суспільно небезпечних 
наслідків, а також потерпілі користуються правами і несуть обов’язки 
відповідно до закону. (3) Кримінальна протиправність діяння, його 
караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються кримі-
нальним законом. (4) Застосування кримінального закону за аналогією 
не допускається. (5) Кримінальний закон тлумачиться в точній відпо-
відності з його текстом». 

Незважаючи на те, що кримінальне право є публічною галуззю пра-
ва, воно не тільки забороняє суспільно небезпечну поведінку, але і 
дозволяє діяти певним чином за певних обставин, тобто надає можливі 
варіанти поведінки. Як справедливо зазначає Є. М. Поліщук, 



186 

приватноправові засади в кримінальному праві України представлено 
диспозитивним правовим режимом як специфічним комплексом 
юридичних засобів – диспозитивних норм (або інститутів), побудова-
них на підставі диспозитивних методу та принципу, – які передбача-
ють кримінально-значуще волевиявлення приватних осіб (зокрема, 
потерпілого), спрямованих на задоволення їх прав та інтересів, а також 
на підвищення ефективності виконання завдань кримінального зако-
нодавства [7, с. 173]. В будь-якому разі диспозитивність в криміналь-
ному праві встановлена та обмежена кримінальним законом з метою 
відновлення соціальної справедливості. 
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КУЗЕМБАЄВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
асистент кафедри кримінального права, кандидат юридичних наук 

 

АКТИ СРСР В КРИМІНАЛЬНОМУ  
ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ: ЗАКОНОТВОРЧІ АСПЕКТИ 

 
На продовження теми про необхідність здійснення декомунізації 

кримінального закону України [1], також назріла необхідність дослі-
дження та аналізу й самого кримінального законодавства України як 
системи джерел кримінально-правової заборони в Україні [2] на пред-
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мет реформування в законотворчості, в особливості в умовах євроінте-
граційного процесу. В якості джерел кримінально-правової заборони в 
Україні в умовах перехідного періоду в розвитку українського криміна-
льного права, зберігають своє значення окремі кримінально-правові 
приписи, закріплені в законодавчих актах колишнього СРСР, що 
потребують скасуванню. Існування темпоральної дії деяких законодав-
чих актів СРСР визнається певними правознавцями як деякі законода-
вчі акти СРСР, що містять окремі кримінально-правові приписи, що й 
дотепер продовжують діяти, а також визнаються в якості традиційного 
розуміння джерел кримінального права [3, с. 60]. 

Зберігають юридичну чинність ті нормативні (в тому числі криміна-
льно-правові) акти колишнього СРСР, які: по-перше, у зв’язку із дією 
положень ч. 2 ст. 4 КК України (злочинність і караність визначаються 
тим кримінальним законом, що діяв на час вчинення цього діяння) та 
ст. 5 КК України (про зворотну дію кримінального закону у часі); по-
друге, були видані у встановленому законом порядку; по-третє, не 
припинили свою дію в наслідок їх скасування або заміни іншими 
актами; по-четверте, не суперечать новому законодавству України. 
Остання умова дієвості нормативних правових актів Союзу РСР має 
особливе юридичне підтвердження. 

Кримінально-правові акти СРСР діють на території України, якщо 
вони не визнані такими, що втратили чинність або не прийшли в 
суперечність із Конституцією України та законодавчими актами Украї-
ни, прийнятими після прийняття Декларації про незалежність (держа-
вний суверенітет) України від 16 липня 1990 р. [4] (відповідно до 
Постанови ВРУ «Про порядок тимчасової дії на території України 
окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12.09.1991 р. [5]). Також, 
згідно ст. 3 Закону України «Про правонаступництво України» від 
12.09.1991 р. – «закони Української РСР та інші акти, ухвалені Верхо-
вною Радою Української РСР, діють на території України, оскільки 
вони не суперечать законам України, ухваленим після проголошення 
незалежності України» [6]. Отже, чинними є нормативні акти СРСР, 
які ще не оновлені і не змінені новими. 

До кримінально-правових актів, що діють на території України, слід 
віднести насамперед Указ Президії Верховної Ради СРСР від 4 березня 
1965 р. «Про покарання осіб, винних у злочинах проти миру і людяно-
сті та воєнних злочинах, незалежно від часу вчинення злочинів» [7], 
затверджений Законом Союзу РСР від 2 жовтня 1965 р., яким передба-
чалось, що нацистські злочинці, винні у таких злочинах, підлягають 
покаранню незалежно від того, який строк минув після вчинення 
злочинів. А супутня йому постанова Президії Верховної Ради СРСР від 
3 вересня 1965 р. «Про застосування Указу Президії Верховної Ради 
СРСР від 4 березня 1965 р. «Про покарання осіб, винних у злочинах 
проти миру і людяності та воєнних злочинах, незалежно від часу 
вчинення злочинів»« вказує, що нацистські злочинці, винні в найтяж-
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чих злодіяннях проти миру і людяності й військових злочинах,  
а також радянські громадяни, які в період Великої Вітчизняної війни  
1941-1945 рр. проводили активну каральну діяльність, брали особисту 
участь у вбивствах і катуванні радянських людей, підлягають суду й 
покаранню аж до смертної страти незалежно від часу, що минув після 
вчинення злочинів [8]. Також, відповідно до цих актів, дія інституту 
давності не поширюється на нацистських злочинців, винних у найтяж-
чих злодіяннях проти миру і людства та військових злочинах, й на 
радянських громадян, які в період Великої Вітчизняної війни  
1941-1945 рр. проводили активну каральну діяльність, брали особисту 
участь у вбивствах і катуваннях радянських людей.  

Дія даних кримінально-правових актів колишнього СРСР на тери-
торії України пов’язана із тим, що вказані акти не були включені до 
КК УРСР 1960 р. і, таким чином, діяли самостійно, а через наявність 
незастосування строків давності притягнення до кримінальної відпові-
дальності у разі вчинення злочинів проти миру та безпеки людства, 
передбачених у ст.ст. 437-439 і ч. 1 ст. 442 КК України (згідно ч. 5 
ст. 49 КК України) та з урахуванням темпоральної дії закону про 
кримінальну відповідальність у часі передбаченої у ч. 2 ст. 3 КК Украї-
ни 2001 р., що злочинність і караність, а також інші кримінально-
правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відпо-
відальність, що діяв на час вчинення цього діяння, тому й на зараз 
продовжують діяти. 

Межі дії вищезазначених актів СРСР потрібно враховувати із кри-
мінально-правовими приписами, що проголошені у наступних діючих 
нормативно-правових актах, та визначають, що проголошена згідно 
ст. 4 і ст. 5 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 17.09.1955 р. «Про 
амністію радянських громадян, які співробітничали з окупантами в 
період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 р.р.» на території СРСР 
амністія не застосовується «до карателів, засуджених за вбивства і 
катування радянських громадян» та не припиняється щодо даних осіб 
провадження по справам «про злочини, вчинені в період Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 р.р., передбачені статтями 58-1, 58-3,  
58-4, 58-6, 58-10, 58-12 Кримінального Кодексу РРФСР і відповідними 
статтями Кримінальних кодексів інших союзних республік» [9]. 

Також дані особи не можуть бути реабілітовані згідно ч. 5 Постано-
ви ВРУ «Про тлумачення Закону України «Про реабілітацію жертв 
політичних репресій в Україні», в якій зазначається, що «не підлягають 
реабілітації особи (стаття 2 частина перша), щодо яких у матеріалах 
кримінальних справ є сукупність доказів, які підтверджують їх зраду 
батьківщини у формах, передбачених Кримінальними кодексами 
Української РСР 1922, 1927 та 1961 років. Злочини проти миру та 
людства (стаття 2, частина друга) – злочини, кваліфіковані за Законом 
№ 10 Контрольної Ради у Німеччині від 20 грудня 1945 року «Про 
покарання осіб, винних у військових злочинах, злочинах проти миру та 
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проти людства» (стаття 11, 1, пункти «а», «в» і «с») та згідно з Указом 
Верховної Ради СРСР від 19 квітня 1943 року «Про міру покарання для 
німецько-фашистських злочинців, винних у вбивствах та мордуваннях 
радянських цивільних громадян та полонених червоноармійців, для 
шпигунів, зрадників Батьківщини з боку радянських громадян та їх 
пособників». Виходячи із загальноприйнятих принципів міжнародного 
права та на підставі наведених нормативних актів не можуть бути 
реабілітовані за Законом України «Про реабілітацію жертв політичних 
репресій в Україні» засуджені громадяни колишнього СРСР, іноземні 
громадяни та особи без громадянства, які під час другої світової війни 
служили у військових формуваннях фашистської Німеччини та її 
сателітів, охоронних військах СС, поліції, адміністративних органах 
окупантів» [10]. 

Крім того обов’язок застосовувати кримінальну відповідальність  
відносно зазначених осіб з урахуванням вищезазначених нормативно-
правових актів СРСР в Україні передбачається й взятими Україною на 
себе міжнародних зобов’язань згідно ст. 9 Конституції України, що 
чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана ВРУ, 
є частиною національного законодавства України та ч. 1 ст. 3 КК 
України, що законодавство України про кримінальну відповідальність 
ґрунтується на загальновизнаних принципах і нормах міжнародного 
права. А саме Президією Верховної Ради УРСР була ратифікована 
Конвенція ООН 1968 р. Про незастосування строку давності до воєн-
них злочинів і злочинів проти людства, відповідно до якої ніякі строки 
давності не застосовуються до воєнних злочинів і злочинів проти 
людства незалежно від часу їх вчинення [11], що з 11 листопада 1970 р. 
має для України обов’язкову силу. 

Отже, постає висновок про необхідність приведення кримінального 
законодавства України до складу якого входять акти СРСР до поло-
жень ч. 1 ст. 3 КК України. 

 

Список використаної літератури: 

1. Кузембаєв О.С. Декомунізація кримінального закону України: законотворчі 
аспекти. Актуальні проблеми теорії кримінальної законотворчості та прак-
тики її застосування: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-
конференції (Одеса, 27 грудня 2016 р.) / відп. ред.: В.О. Туляков. Одеса: На-
ціональний університет «Одеська юридична академія», 2016. С. 116-120. 

2. Кузембаєв О. С. Джерела кримінально-правового регулювання в Україні: 
доктринальні аспекти: дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08. Одеса, 2017. 305 с.  

3. Денисова А.В., Малков В.П. Уголовно-правовые рассогласования: отрасле-
вой и межотраслевой аспекты. Казань: Изд-во «Таглимат» ИЭУП, 2006. 
144 с.  

4. Декларація про незалежність (державний суверенітет) України: Декларація 
від 16 липня 1990 року № 55-XII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1990.  
31 лип. № 31. Ст. 429.  



190 

5. Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавст-
ва Союзу РСР: постанова Верховної Ради України від 12 вересня 1991 року 
№ 1545. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 46. Ст. 621. 

6. Про правонаступництво України: Закон України від 12.09.1991 р.  
№ 1543-XII. ВВР України. 1996. Ст. 3. 

7. О наказании лиц, виновных в преступлениях против мира и человечности и 
военных преступлениях, независимо от времени совершения преступления: 
указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1965 г. Ведомости 
Верховного Совета СССР. 1965. № 10. Ст. 123. 

8. О применении Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта  
1965 г. «О наказании лиц, виновных в преступлениях против мира и челове-
чности и военных преступлениях, независимо от времени совершения прес-
тупления»: постановление Президиума Верховного Совета СССР от 3 сентя-
бря 1965 г. Ведомости Верховного Совета СССР. 1965. № 37. 

9. Про амністію радянських громадян, які співробітничали з окупантами в 
період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 р.р.: указ Президії Верховної 
Ради СРСР від 17.09.1955 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ 
show/n0001400-55. 

10. Про тлумачення Закону України «Про реабілітацію жертв політичних 
репресій в Україні»: постанова Верховної Ради України від 24.12.1993 
№ 3812-XII. Відомості Верховної Ради України від 12.04.1994. 1994. № 15. 
Стаття 88. 

11. Конвенція про незастосування строку давності до воєнних злочинів і 
злочинів проти людства: Конвенція ООН від 26.11.1968 р. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_168.  

 
 
 

ЛУК’ЯНЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕГОВИЧ 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
аспірант кафедри кримінального права 

 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ  
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗАХОДІВ  

ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

 
Протягом усього періоду історичного розвитку суспільства, на рівні 

держави вживається широкий спектр заходів, які спрямовані на забез-
печення охорони інтересів суспільства та кожної окремої людини. 
Безумовно, що одним із ключових інструментів захисту суспільних та 
інших інтересів є їх кримінально-правова охорона, а застосування 
кримінально-правових санкцій є найсуворішим засобом впливу на 
осіб, які здійснюють злочинні посягання на охоронювані криміналь-
ним законом суспільні відносини. 

Водночас, необхідно звернути увагу, що у практиці пострадянського 
простору інструменти кримінально-правового впливу використовува-
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лись лише щодо фізичних осіб, які відповідно до кримінального зако-
нодавства є суб’єктами кримінальної відповідальності. Певним чином, 
такий стан справ зумовлюється і усталеними у кримінальному праві 
підходами щодо використання відповідних концепцій вини, які прида-
тні лише для пояснення та встановлення форм вини фізичних осіб. 
Необхідно зауважити, проблема встановлення кримінальної відповіда-
льності юридичних осіб протягом відповідного періоду розвитку нашої 
держави не була актуальною, про що свідчить недостатня її розробле-
ність на монографічному рівні, хоча вона і привертала увагу науковців 
в окремих публікаціях [1; 2; 4; 6]. 

На нашу думку, можна виокремити ряд причин, які зумовили таку 
ситуацію: 

– недостатній рівень розвитку економічних інституцій, зокрема 
приватного сектору економіки; 

– недостатня розвиненість форм діяльності юридичних осіб у від-
повідних сферах суспільних відносин, які підлягають кримінально-
правовій охороні, зокрема щодо діяльності у сфері інтелектуальної 
власності, сферах які пов’язанні із можливістю забруднення навколи-
шнього середовища тощо; 

– висока латентність правопорушень, які вчиняються юридичними 
особами. 

Водночас, розвиток ринкових відносин призвів до зміни ситуації, 
яка поставила на порядок денний питання щодо встановлення кримі-
нальної відповідальності юридичних осіб. Окремі наукові спроби 
обґрунтувати можливість кримінальної відповідальності юридичних 
осіб було зроблено у минулому десятилітті, які знайшли своє відобра-
ження у проектах законодавчих актів на пострадянському просторі. 
Так, в окремих проектах Кримінального закону у РФ пропонувалось 
закріпити можливість кримінальної відповідальності юридичних осіб у 
таких випадках: невиконання чи неналежне виконання закону, який 
закріплює обов’язок чи заборону щодо здійснення конкретної діяльно-
сті; здійснення діяльності, яка не відповідає установчим документам чи 
оголошеній меті; вчинення злочинного діяння в інтересах юридичної 
особи чи його допущення, санкціонування, погодження органом, який 
здійснює управління юридичною особою [5, 257]. Така позиція не 
може бути нами підтримана, оскільки запропонований підхід є доволі 
загальним та, фактично, не може бути реалізований у правозастосовній 
практиці. Так, вважаємо, що неможливо встановити кримінальну 
відповідальність за здійснення діяльності, яка не передбачена статут-
ними документами, адже це створює умови для занадто широкого 
трактування норми. Більше того, керуючись міжнародною практикою 
та концептуальним підходом щодо дозвільного характеру ведення 
бізнесу, суб’єкти господарювання можуть здійснювати будь-яку діяль-
ність, яка не суперечить чинному законодавству, за умови її прова-
дження в установленому порядку, зокрема із отриманням відповідної 
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дозвільної документації. Необхідно також відзначити, що у переважній 
більшості випадків цивільне та господарське законодавство не вимагає 
внесення змін до статутних документів для здійснення окремих форм 
господарської діяльності. 

Окремі країни, зважаючи на розвиток транснаціональних корпора-
цій встановили кримінальну відповідальність щодо порушення правил 
пов’язаних із дотриманням природоохоронного законодавства, а також 
інших екологічних норм, що на нашу думку, є позитивним кроком.  

Аналіз кримінального законодавства України свідчить, що законо-
давець пішов шляхом закріплення кримінальної відповідальності 
юридичних осіб за різноманітні злочини, які знаходяться у різних 
розділах Особливої частини КК України. Водночас, необхідно відзна-
чити, що вказані злочини у той чи інший спосіб пов’язанні із фінансо-
вою діяльністю, чи використання наявних активів для забезпечення 
іншої діяльності. Значною мірою такий підхід є виправданим, що 
пов’язано із активним розвитком доволі специфічного явища – інфра-
структури злочинності. У кримінологічній науці, дослідженню цієї 
проблематики присвячено доволі значну кількість наукових досліджень 
(В.М. Дрьомін, О.Ф. Долженков, Д.М. Цехан, В.Я. Цитряк), які спря-
мовані на визначення сутності цього явища та розроблення заходів 
щодо протидії функціонуванню останній. У своїх дослідженнях науко-
вці досягли згоди, що невід’ємним елементом інфраструктури сучасної 
злочинності є відповідні юридичні особи (комерційні структури), які 
використовуються для забезпечення інтересів організованої злочиннос-
ті. У контексті цього, доволі слушною видається ч. 1 ст. 96-3 КК 
України [3], де однією із підстав для застосування кримінального 
законодавства до юридичних осіб визначено вчинення її уповноваже-
ною особою від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, перед-
бачених у статтях 258 – 258-5 КК України. Водночас, слушно зауважи-
ти, що у випадку реалізації цієї норми виникає значна кількість про-
блем, зокрема щодо: а) чіткого визначення уповноваженої особи;  
б) форм підтвердження вчинення дій від імені юридичної особи (зок-
рема, необхідно законодавчо встановити систему конклюдентних та 
інших дій уповноваженої особи, які підтверджують, що дії здійснювали 
від імені конкретної юридичної особи). Доволі незрозумілим, на сього-
дні, є трактування вчинення таких дій в інтересах юридичної особи, а 
текст норми закону дозволяє її доволі широке трактування, що призве-
де до значних зловживань з боку правоохоронних органів, і може 
використовуватись як спосіб тиску на юридичних осіб.  

Також зважаючи на межі вказаної роботи, яка має тезовий харак-
тер, необхідно звернути увагу й на проблему реалізації заходів кримі-
нально-правового впливу на юридичних осіб. Так, одним із таких 
заходів визначено конфіскацію майна юридичної особи. У контексті 
цього необхідно звернути увагу на ряд проблем, які виникнуть у разі 
застосування такого заходу, зокрема: а) забезпеченні інтересів, заснов-
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ників юридичної особи, яким не було відомо про такі дії, або, які 
виступали проти вчинення таких дій, але рішення було прийнято 
більшістю; б) забезпечення інтересів кредиторів та інвесторів юридич-
ної особи; в) визначення суб’єкта реалізації майна; г) широкі можли-
вості щодо використання такого кримінально-правового інструмента-
рію під час здійснення рейдерських захоплень.  

Підсумовуючи, відзначимо, що встановлення кримінальної відпові-
дальності юридичних осіб є позитивним кроком у розвитку криміналь-
ного законодавства України, але наявні кримінально-правові норми 
мають доволі загальний вигляд та потребують суттєвого уточнення у 
частині як конкретизації норм КК України, так і щодо розроблення 
спеціального законодавства щодо реалізації положень притягнення 
юридичних осіб до кримінальної відповідальності. 
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Національний університет «Одеська юридична академія», 
доцент кафедри кримінального права, кандидат юридичних наук, доцент  

 

АРЕШТ ЯК ВИД ПОКАРАННЯ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ: 
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 

 
Останні десятиріччя зростає рецидивна злочинність серед неповно-

літніх, що може свідчити про неефективність превентивних криміналь-
но-правових заходів, зокрема потребує удосконалення система пока-
рань для неповнолітніх. Поряд із іншими покараннями, до неповнолі-
тніх можна застосовувати покарання у виді арешту, стосовно якого у 
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кримінально-правовій літературі висловлюються неоднозначні думки 
про його ефективність.  

Дослідженням питань про покарання у виді арешту займались: 
К.А. Автухов, В.М. Бурдін, Н.Л. Березовська, Н.І. Крюкова, 
О.П. Рябчинська, К.К. Сперанський, Ю.В. Шинкарьов, В. Шуміхін, 
П.А. Фефелов та інші.  

Відповідно до чинного законодавства арешт можна призначати з 
16 років (ст. 101 КК України). Не зрозуміло чим керувався законода-
вець при встановленні мінімального вікового цензу для цього виду 
покарання. У літературі прийнято арешт називати короткочасне позба-
влення волі, оскільки особа позбавляється волі, тільки на короткий 
строк. Режим відбування співпадає з покаранням у виді позбавлення 
волі, а саме особа знаходиться в умовах ізоляції від суспільства. Проте 
останній вид покарання можна застосувати з 14 років. Отже з 14 до 
16 років можна призначити більш сурові покарання, ніж особам від 
16 і старші. Якщо при розгляді кримінального провадження суд прийде 
до висновку, що неповнолітнього у віці від 14 до16 років необхідно 
ізолювати, суд буде змушений застосувати позбавлення волі, а до 
особи у віці від 16 до 18 може обирати між арештом та позбавлення 
волі. Такий підхід суперечить принципу гуманізму. 

В багатьох зарубіжних країнах арешт часто застосовується саме з 
14 років, наприклад Естонії, Литві та інших країнах.  

Вважаємо доцільним покарання у виді арешту застосовувати з 
14 років. У зв’язку з чим пропонуємо в ст. 100 КК України внести 
певні зміни, а саме слова «шістнадцяти років» змінити на слова «чо-
тирнадцяти років».  

Також необхідно вдосконалити сам режим відбування покарання у 
виді арешту. За чинним законодавством при призначенні цього виду 
покарання неповнолітній (від 15 до 45 днів) знаходиться в спеціальній 
установі.  

Цікавий підхід відбування арешту передбачений у КК Естонії, а  
саме: неповнолітньому може призначатися арешт на строк до одного 
місяця у вільний від навчання і роботи час з визначенням кількості 
днів арешту, відбувають в календарному місяці. Відповідно до кримі-
нального законодавства Іспанії арешт відбувається тільки у вихідні дні. 

На нашу думку, арешт буде більш ефективним, якщо неповнолітні 
будуть його відбувати вільний від навчання час (у вихідні дні, можли-
во в нічний час). Така форма арешту не буде заважати навчанню 
неповнолітнього, також він зможе спілкуватися з рідними, тобто 
знаходиться у сприятливій обстановці, що буде сприяти виправленню 
неповнолітнього.  

Також у кримінально-правовій літературі активно висловлюється 
думка щодо запровадження нового виду покарання для неповнолітніх, 
а саме домашній арешт. Такий вид покарання передбачений у законо-
давстві Великобританії, Франції, Німеччині, США тощо. У Франції 
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засуджений до домашнього арешту повинен знаходитись дома у вечір-
ній час та у неділю, але в інший час може виходити з дома. У США 
домашній арешт полягає у забороні залишати своє місце проживання 
на протязі певного строку. 

Були спроби доповнити чинний КК України зазначеним видом по-
карання. Так, І.С. Луценко ще у 2015 році подала до Верховної ради 
України Законопроект «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо гуманізації системи здійснення правосуддя у справах щодо 
неповнолітніх». На сьогодні даний проект не був прийнятий, однак 
було надано два висновки (висновок Комітету Верховної Ради України 
з питань правової політики та правосуддя та Висновок щодо результа-
тів здійснення антикорупційної експертизи проекту нормативно-
правового акта), у яких законопроект характеризується позитивно.  

У зазначеному законопроекті пропонується домашній арешт приз-
начати на строк до 6 місяців, але не встановлено мінімальний строк 
цього покарання. Такий підхід є спірним, оскільки відповідно до цієї 
редакції суд може й на 1 чи 2 дня призначати таке покарання, що не є 
ефективним і не має зовсім виховного впливу. Обов’язково необхідно 
встановити не тільки максимальні й мінімальні межі строку домашньо-
го арешту, як це встановлено для загального арешту.  

Автор законопроекту не зазначає з якого віку можна застосовувати 
цей вид покарання, отже можна припустити, що з 14 років, доцільно 
також у нормі уточнити мінімальний вік з якого можна буде застосову-
вати це покарання.  

У ч. 1 ст. 100-1 КК України пропонується надати таке визначен-
ня – домашній арешт полягає в забороні неповнолітньому залишати 
житло цілодобово або у певний період доби. У ч. 2 ст. 100-1 КК зазна-
чається, що для забезпечення виконання умов домашнього арешту 
можуть використовуватися електронні засоби контролю. 

Відповідно до законопроекту домашній арешт може бути застосова-
ний щодо неповнолітнього у випадку, якщо санкція відповідної статті 
цього Кодексу передбачає покарання у виді арешту. У зв’язку з цим 
виникає питання, в яких саме випадках суд повинен призначати 
неповнолітньому просто арешт, а коли домашній арешт. На нашу 
думку, необхідно або уточнити запропоновану статтю, а саме умови 
призначення такого виду покарання, або внести зміни у санкції статей 
КК Особливої частини, шляхом доповнення їх таким видом покаран-
ня, як домашній арешт.  

Взагалі домашній арешт, як вид покарання може мати певний пре-
вентивний вплив, оскільки у неповнолітнього обмежується воля, особа 
не може за власним бажанням залишати місця проживання, отже 
такий захід має каральний вплив.  

З іншого боку не зважаючи на обмеження волі неповнолітній зна-
ходиться в сім’ї, продовжує навчання, тобто процес соціалізації особи-
стості проходить не в місцях позбавлення волі. Проте обов’язково 
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необхідно контролювати виконання цього покарання, а це можливо 
тільки за допомогою спеціальних цифрових датчиків. 

Отже вважаємо доцільним доповнити систему покарань для непов-
нолітніх покаранням у виді домашнього арешту. 

 
 
 

ОБОДОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
доцент кафедри кримінального права, кандидат юридичних наук 

 

ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ У КК УКРАЇНИ  
ПОЛОЖЕНЬ ПУНКТУ ДРУГОГО СТАТТІ 11  
ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 
У пункті другому статті 11 Загальної декларації прав людини вста-

новлено, що ніхто не може бути засуджений за злочин на підставі 
вчинення якого-небудь діяння або за бездіяльність, які під час їх 
вчинення не становили злочину за національними законами чи за 
міжнародним правом, і що не може накладатися покарання більш 
тяжке, ніж те, яке могло бути застосоване в той час, коли злочин було 
вчинено. Пізніше зазначене право людини було закріплене у пункті 
першому статті 7 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод та пункті першому статті 15 Міжнародного пакту про громадян-
ські і політичні права. 

У Конституції України немає статті, яка б дослівно відтворювала 
зміст пункту другого статті 11 Загальної декларації прав людини. Але у 
тому обсязі, в якому право людини не відповідати за діяння, які на час 
їх вчинення не вважалися злочинами, визнається на міжнародному 
рівні, це право передбачене статтею 58 Основного Закону України. 
Так, у частині другій вказаної статті Конституції мова йде про те, що 
ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визна-
валися законом як правопорушення. Це положення Конституції спів-
звучне з вимогами першого речення пункту другого статті 11 Загальної 
декларації прав людини. Вимоги ж другого речення пункту другого 
статті 11 Загальної декларації співвідносяться з принципом, закладе-
ним у частині першій статті 58 Конституції України: «Закони та інші 
нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, 
коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи». Тому 
якщо новим законом за злочин передбачено більш суворе покарання, 
ніж було встановлено законом, чинним на час вчинення такого злочи-
ну, новий закон не застосовується до винної особи. Отже, Конституція 
України, як і міжнародні акти про права людини, гарантує кожній 
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людині право не відповідати за діяння, які на час їх вчинення не 
визнавалися законом як злочини, а також право не підлягати більш 
суворим обмеженням її прав та свобод (покаранню), ніж було встанов-
лено законом на час вчинення злочину. 

У КК України зроблено спробу (в повному обсязі) реалізувати розг-
лянуті вище положення і міжнародних актів про права людини, і 
Конституції України. І на висновок про те, що розглянуті права люди-
ни чинним законом України про кримінальну відповідальність не 
порушуються, орієнтують, зокрема, положення частин першої і п’ятої 
статті 3 КК України. Та й системний аналіз інших приписів КК Украї-
ни (частини другої статті 4, статті 5) показує, що КК України принай-
мні на рівні принципів узгоджується з наведеними положеннями 
міжнародних актів про права людини та Конституції України. 

Право людини не підлягати кримінальній відповідальності за діян-
ня, яке на час його вчинення не визнавалося законом як злочин, 
забезпечується частиною другою статті 4 КК України та пов’язаними із 
нею положеннями закону України про кримінальну відповідальність. 
При цьому зміст поняття «злочинність діяння», використаного у час-
тині другій статті 4 Кодексу, має розкриватися з урахуванням вимог 
інших статей КК України. У сукупності зазначені положення Кодексу 
не порушують, а, навпаки, гарантують право людини не відповідати за 
діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як злочини. 

Частково КК України не порушує і право кожного не підлягати по-
каранню, більш суворому, ніж те, яке могло бути застосоване на час 
вчинення злочину. Це твердження стосується насамперед випадків 
застосування покарання за злочини, які є закінченими і вчинені пов-
нолітніми особами. Для цих ситуацій гарантування права людини не 
підлягати більш суворому покаранню, ніж покарання, яке могло бути 
призначене в день вчинення злочину, зводиться до того, що новий 
більш суворий закон не може поширюватися на злочини, які були 
вчинені до дня набрання більш суворим законом чинності. Але у КК 
України передбачені також особливі випадки призначення покарання, 
зокрема, призначення покарання особам, які на час вчинення злочину 
не досягли вісімнадцятирічного віку. 

У статті 101 Кодексу визначені особливості застосування до непов-
нолітніх покарання у виді арешту: «Арешт полягає у триманні непов-
нолітнього, який на момент постановлення вироку (!) досяг шістнадця-
ти років…». Іншими словами, якщо за певний злочин відповідальності 
підлягають особи з чотирнадцяти років і на час вчинення злочину 
особі ще не виповнилося шістнадцять років, арешт все одно може бути 
призначений, якщо тільки на момент постановлення вироку ця особа 
досягла шістнадцятирічного віку. Такою ж є ситуація і з покараннями 
у виді громадських робіт і виправних робіт: хоча у статті 100 КК Укра-
їни сказано, що покарання даних видів призначаються неповнолітньо-
му у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років (не конкретизовано, 
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цього віку особа має досягти на момент вчинення злочину чи на 
момент постановлення вироку), але у постанові Пленуму Верховного 
Суду України від 16 квітня 2004 р. № 5 «Про практику застосування 
судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх» 
(друге речення абзацу першого пункту 11) сказано: «Застосування до 
осіб, які на час постановлення вироку (!) не досягли шістнадцятиріч-
ного віку, таких покарань, як громадські та виправні роботи (!), а 
також арешту законом не передбачено». 

Призначення покарання відповідно до вимог статей 100 і 101 КК 
України не завжди призводитиме до порушення права, гарантованого, 
зокрема, пунктом другим статті 11 Загальної декларації прав людини. 
Але тоді, коли покарання у виді громадських чи виправних робіт або 
арешту призначається за злочин, за який найбільш суворе покарання, 
що могло бути призначене неповнолітньому на час вчинення цього 
злочину, було менш суворим, ніж громадські чи виправні роботи або 
арешт, слід констатувати порушення зазначеного права. Наприклад, 
особі, яка у віці до шістнадцяти років вчинила хуліганство без обтяжу-
ючих ознак, і яка на час постановлення вироку все ще не досягла 
шістнадцятирічного віку, може бути призначене лише покарання у виді 
штрафу (арешт й обмеження волі, передбачені санкцією частини 
першої статті 296 КК України, застосовані бути не можуть). Якщо ж на 
момент постановлення вироку винному вже виповниться шістнадцять 
років, то йому (відповідно до статті 101 КК України) можна буде 
призначити передбачене в санкції частини першої статті 296 КК Укра-
їни покарання у виді арешту. Арешт є більш суворим покаранням, ніж 
те (найбільш суворе) покарання, яке могло бути призначене неповно-
літньому, що не досяг шістнадцяти років, за хуліганство без обтяжую-
чих ознак на час вчинення цього злочину. У цьому та інших подібних 
ситуаціях вимоги КК України порушують право людини не підлягати 
більш суворому покаранню, ніж покарання, яке могло бути призначене 
особі на час вчинення злочину. 

Ситуації, аналогічні розглянутій вище, можуть зустрічатися на 
практиці нечасто: для переважної більшості злочинів, кримінальній 
відповідальності за які підлягають особи, що досягли чотирнадцяти 
років, найбільш суворим покаранням є покарання у виді позбавлення 
волі на певний строк (або довічне позбавлення волі). І хуліганство без 
обтяжуючих ознак – єдиний виняток. Більш поширеними є інші 
ситуації: коли в санкції альтернативно передбачені і покарання, які 
можуть бути застосовані до особи, що не досягла шістнадцяти років, і 
покарання, які до такої особи застосовані бути не можуть, хоча й 
можуть бути застосовані до неповнолітніх у віці від шістнадцяти до 
вісімнадцяти років (наприклад, санкції частини першої (передбачені 
такі покарання, як громадські та виправні роботи й арешт) і частини 
другої (арешт) статті 185 КК України), за умови, що найбільш суворе 
покарання, передбачене санкцією, може застосовуватися до осіб у віці 
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до шістнадцяти років (позбавлення волі на певний строк). Відповідні 
злочини не є злочинами невеликої тяжкості, отже, за їх вчинення 
вперше до осіб, що не досягли вісімнадцятирічного віку (у тому числі 
й до осіб у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років) може бути 
застосоване покарання у виді позбавлення волі на певний строк. З цієї 
причини передбачені альтернативно з позбавленням волі на певний 
строк такі покарання, як громадські та виправні роботи й арешт, 
будуть менш суворими видами покарань, ніж найбільш суворе пока-
рання, що може бути призначене винній особі за певний злочин. Тому 
якщо злочини, про які йде мова, були вчинені особою, що не досягла 
шістнадцятирічного віку, але яка досягла цього віку на момент поста-
новлення вироку, то покарання у виді громадських чи виправних робіт 
або арешту до даної особи можуть бути застосовані. 

Звичайно, у випадку призначення громадських робіт, виправних 
робіт чи арешту особі, якій на час вчинення злочину не виповнилося 
шістнадцяти років, але яка досягла шістнадцяти років на момент 
постановлення вироку, покарання, що призначається має узгоджувати-
ся з максимально можливим покаранням на час вчинення злочину 
(при переведенні покарань у виді громадських чи виправних робіт або 
арешту в покарання у виді позбавлення волі отримана тривалість 
позбавлення волі не повинна перевищувати максимальний строк, на 
який позбавлення волі може за відповідний злочин бути призначене 
неповнолітньому). Але така узгодженість завжди матиме місце: при 
переведенні громадських робіт можемо отримати позбавлення волі 
тривалістю щонайбільше п’ятнадцять днів, при переведенні виправних 
робіт – одна третина від одного року (сто двадцять один день), ареш-
ту – сорок п’ять днів. Усі ці строки є (значно) меншими навіть за 
мінімально можливий для неповнолітнього строк покарання у виді 
позбавлення волі (шість місяців), не кажучи вже про максимально 
можливі строки. 

Призначення покарань у виді громадських чи виправних робіт або 
арешту неповнолітньому, який у віці до шістнадцяти років вчинив 
злочин, що карається у тому числі й позбавленням волі на певний 
строк, не порушує вимог пункту другого статті 11 Загальної декларації 
прав людини. Водночас призначення таких покарань означає, що до 
особи застосовуються заходи примусу, не передбачені законом на 
момент вчинення злочину. Після досягнення особою, що вчинила 
відповідний злочин, шістнадцятирічного віку, закон, що підлягав 
застосуванню до неї, залишається незмінним: покарання у виді гро-
мадських робіт, виправних робіт та арешту закріплені в іншому зако-
ні – тому, який встановлює відповідальність осіб, що на час вчинення 
злочину вже досягли шістнадцятирічного віку. Але цей закон не може 
застосовуватися до неповнолітнього, який досяг такого віку лише після 
вчинення злочину, хоча й до постановлення обвинувального вироку. 
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Більш широкі можливості для вибору виду покарання дозволяють 
гнучкіше вирішити питання про індивідуалізацію покарання. Тому для 
кожної категорії осіб, які є суб’єктами злочину, за вчинення кожного 
такого злочину в КК України мали б бути передбачені покарання 
кількох видів. Найбільш послідовно цей підхід можна реалізувати, 
якщо побудувати санкції кримінально-правових норм окремо для 
кожної із зазначених категорій суб’єктів злочину. На даний час такі 
санкції у КК Україні, по суті, відсутні. Тому розглянута можливість 
застосування покарань у виді громадських робіт, виправних робіт та 
арешту до осіб, які на час вчинення злочину не досягли шістнадцяти-
річного віку, але досягли цього віку до постановлення обвинувального 
вироку, сприймається неоднозначно. 

 
 
 

ПОЛІЩУК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
доцент кафедри кримінального права, кандидат юридичних наук, доцент 

 

ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ  
ОКРЕМИХ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ ЩОДО ЖУРНАЛІСТІВ 

 
Криміналізація перешкоджання законній професійній діяльності 

журналістів в первісному вигляді редакції статті 171 КК України проіс-
нувала з 1 вересня 2001 року до 2 березня 2016 року, тобто 15 років. 

14 травня 2015 року ВР України приймає Закон України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 
гарантій законної професійної діяльності журналістів» [1], який всту-
пив в силу з 11 червня 2015 року (надалі – «Закон про посилення 
захисту»). 4 лютого 2016 року ВР України приймає Закон України 
«Про внесення змін до кримінального кодексу України щодо удоско-
налення захисту професійної діяльності журналістів» [2], який вступив 
в силу з 3 березня 2016 року (надалі – «Закон про удосконалення 
захисту»). Таким чином, за останні 2 роки законодавець одразу ж 
прийняв два закони, що суттєво впливають на кримінально-правову 
матерію в сфері захисту прав журналістів (один запроваджує нову 
криміналізацію (відносно нову, і про це йтиметься далі), інший «удо-
сконалює» (а чи дійсно є удосконалення, також мова буде йти далі). 

Окремі проблеми в сфері посилення захисту (Закон від 14.05.2015 р.) 
– Подвійна/тотожна криміналізація, що не відповідає національній 

традиції юридичної техніки 
Кримінальна відповідальність за означені діяння вже передбачена 

чинним кримінальним законодавством. Зокрема, якщо перешкоджання 
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професійній діяльності журналіста здійснювалось шляхом погрози 
вбивством або застосування насильства, а так само безпосереднє 
вчинення насильницьких дій за наявності підстав, слід кваліфікувати 
як сукупність злочинів за статтями 171 КК та відповідно 121, 122,  
125-127, 129 КК. 

Перешкоджання професійній діяльності журналіста здійснювалось 
шляхом знищення або пошкодження майна (стаття 347-1 КК), то 
вчинене, за наявності підстав, слід кваліфікувати як сукупність злочи-
нів за статтями 171 та 194 КК. 

Посягання на життя журналіста (а саме умисне вбивство) з метою 
перешкодити його законній професійній діяльності (стаття 348-1 КК) 
до прийняття Закону 2015 року мало кваліфікуватись за пунктом 
8 частини другої статті 115 КК, яка передбачає покарання аж до довіч-
ного позбавлення волі.  

До того ж, юридично некоректним стало встановлення однакового 
покарання, як за умисне вбивство, так і за його вчинення через необе-
режність, як це пропонується відповідно до буквального змісту диспо-
зиції статті 348-1. Адже вбивство через необережність не може мати 
однакової санкції з умисним вбивством з огляду на загальний ступінь 
суспільної небезпеки. 

– Розміщення статей у Розділі XV КК України не виправдане з огляду 
на невідповідність об’єктів цих злочинів родовому об’єкту цього Розділу  

Загальним родовим об’єктом злочинів, відповідальність за вчинення 
яких передбачена розділом XV «Злочини проти авторитету органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань 
громадян» КК, є нормальна діяльність зазначених органів, їх автори-
тет, а вже додатковим може бути життя та здоров’я службовців, їх 
права. У свою чергу, об’єктом внесених Законом 2015 року складів 
злочинів є життя, здоров’я, а також майнові права журналістів. Тобто, 
вони мали б розміщуватися за об’єктною приналежністю в інших 
відповідних розділах КК України. 

Окремі проблеми в сфері удосконалення захисту (Закон від 04.02.2016 р.) 
– Порушення об’єкту та предмету складу злочину при криміналізації 
Предметом складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 163 КК України, 

є відомості, що передані чи передаються громадянами через листуван-
ня або телефонні розмови, а також повідомлення громадян, які пере-
даються або були передані телеграфом чи за допомогою інших засобів 
зв’язку, а також через комп’ютер і становлять таємницю громадянина 
(громадян), тобто є приватними. Отже, обов’язковими ознаками зазна-
чених відомостей і повідомлень як предмета цього злочину є їхній 
характер (вони становлять таємницю громадянина) і спосіб передачі 
(вони передані чи передаються засобами зв’язку – технічне обладнан-
ня, що використовується для організації зв’язку, або через комп’ю- 
тер – електронною поштою). В той же час не можуть бути визнані 
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предметом цього злочину відомості та повідомлення, які містяться в 
службовій кореспонденції, якою й є листи, телефонні розмови тощо 
журналіста, написані (здійснені) ним в межах його професійної діяль-
ності. Незаконне ознайомлення зі службовою кореспонденцією, теле-
фонними розмовами, телеграфними та іншими повідомленнями жур-
наліста та їх розголошення за наявності для того підстав повинні 
кваліфікуватися як перешкоджання професійній діяльності журналіста 
(частина 1 статті 171 КК). 

Тобто, законодавець створив конкуренцію норм, яку суди буду ви-
мушені знаходити як розсудити, і що може сприяти тривалішим судо-
вим процесам, можливим помилкам при кваліфікації. І причиною 
цьому буде не бездіяльність або непрофесіоналізм суду, а недоскона-
лість прийнятих ВР норм КК України. 

– Вади формулювання об’єктивної сторони складу злочину 
Законодавець додатково вказав на окремі прояви перешкоджання за 

ст. 171 КК України в новій редакції статті. Доповнення об’єктивної 
сторони складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 171 КК, 
такою ознакою, як незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, 
підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими 
журналіст користується у зв’язку зі своєю професійною діяльністю, є 
зайвим. Вказані діяння позбавляють журналіста можливості здійснюва-
ти свою професійну діяльність або принаймні утруднюють здійснення 
ним цієї діяльності, а тому вони є одним з проявів умисного перешко-
джання законній професійній діяльності журналіста, тобто повною 
мірою охоплюється чинною редакцією частини 1 статті 171 КК. 

Формулювання «впливу» як характеристики об’єктивної сторони 
складу злочину за ч.2 статті 171 КК України також викликає сумніви. 
Попередня редакція цієї норми включала в себе «переслідування», що 
вже в доктрині та судовій практиці мало зрозумілішій зміст (і в тому 
числі, включало в себе протиправний вплив). 

– Бої за примітку («професійна діяльність журналіста» – дефініція 
безпосередньо в КК України) 

Найцікавіший аспект при посиленні та удосконаленні захисту жур-
налістів: 

Обидва Закони приймалися за поданням Комітету ВР з питань за-
конодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. У висновках та 
зауваження юридичного та науково-експертного управлінь взагалі не 
йшла мова про наявність у Законопроекті примітки до статті 345-1. 
Складається враження, що Законопроект був доповнений приміткою 
після його розгляду вказаними суб’єктами. Після вступу прийняття 
Закону 2015 року 14 травня, рівно через 6 днів Комітет ВР1 раптово 
бачить, що примітку, яку вони планували до приєднання до статті 171, 

                                                           
1 Подання Комітету від 20.05.2015 року/ http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? 
pf3511=53168  
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вже була прийнята з аналогічним змістом до статті 345-1. Іншими 
словами, в Комітеті примітки до статей КК України стрибають із 
законопроекту в законопроект, і там це помічають дивом при опрацю-
ванні наступної хвилі криміналізації. 

І додатково зауважимо, що за загальним правилом законодавчої те-
хніки примітки у статтях КК дозволяються лише тоді, коли ті чи інші 
поняття не є загальнозрозумілими або не визначені в інших норматив-
но-правових актах і є суто кримінально-правовими. Поняття «профе-
сійна діяльність журналіста» не можна вважати таким, що відноситься 
до сфери кримінального права. Через бланкетність диспозицій норм 
щодо захисту прав саме журналістів галузеве законодавство дає цілком 
зрозумілі дефініції, якими правозастосовувачі можуть скористатися без 
перевантаження тексту КК України. Крім того, чинна редакція Примі-
тки не охоплює за даним в ній переліком статей КК України, до яких 
вона має відношення при кваліфікації, всіх складів, що охороняють 
права журналістів. 

Таким чином ми доходимо таких висновків: 1) поспіхом прийняті 
Закони про посилення та удосконалення захисту прав журналістів не 
відповідають вітчизняній кримінально-правовій традиції криміналіза-
ції; 2) прийняті з порушенням правил юридичної техніки; 3) мають 
вади з приводу дислокації статей за правилами об’єкту в Розділах 
КК; 4) мають суттєві вади в аспекті формулювання об’єктивної 
сторони складів злочинів; 5) створюють ситуацію конкуренції кримі-
нально-правових норм, яку має шукати як подолати правозастосову-
вач; 6) не є раціональними з точку зору вже наявного обсягу кримі-
налізації та пеналізації такого роду діянь; 7) не сприяє стабільності та 
наступності кримінально-правового регулювання як запоруки ефек-
тивного судочинства. 
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СИСТЕМАТИЧНІСТЬ ЯК ОЗНАКА ДОМАШНЬОГО 
НАСИЛЬСТВА 

 
Враховуючи досить «молодий вік» чинний Кримінальний кодекс 

України (далі – КК України) ніяк не можна назвати стабільним. Яскра-
вим підтвердженням вищезазначеного положення є статистичні дані 
відповідно до яких за період з вересня 2001 р. по травень 2013 р. загаль-
на кількість змін і доповнень до КК України склала фантастичну циф-
ру – 432 [1, с. 18], а аналіз законотворчих змін до КК України останніх 
п’яти років демонструє ще й певну динаміку в даному напрямі.  

Є.Л. Стрельцов зазначає, що в КК України було внесено достатньо 
багато змін, що навіть дозволяє констатувати, що такі зміни мають 
перманентний характер. Основними причинами такого становища 
вчений вважає те, що динаміка соціального розвитку відбувається 
значно швидше, ніж передбачалося, тому такі зміни до галузевого 
законодавства мають, певною мірою, об’єктивний характер [2, с. 78]. 
Однак, цілий комплекс причин призводить до того, що внесення змін 
до КК України неминуче. Кримінальне законодавство повинно реагу-
вати на зміни, які відбуваються в політичних, соціально-економічних 
та інших сферах життя суспільства і держави та своєчасно відповідати 
на нові суспільно небезпечні виклики з боку злочинного середовища. 
[3, с. 33].  

Криміналізація домашнього насильства, якраз і є підтвердження то-
го, що в деяких випадках, нічого не залишається, окрім встановлення 
кримінальної відповідальність до осіб, які вчиняють такі дії. Адже, як 
показує практика, застосування інших заходів – моральних, адмініст-
ративних та інші, не дають бажаного результату.  

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінально-
го та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалі-
зації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству 
стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явища-
ми» від 06.12.2017 р., який набере чинності 11.01.2019 р., в КК України 
з’явиться нова стаття 126-1»Домашнє насильство». Відповідно до 
вказаної статті домашнє насильство – це умисне систематичне вчи-
нення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо 
подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний 
перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призво-
дить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, 
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втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості 
життя потерпілої особи. Не вдаючись до аналізу доцільності викладу 
саме такої редакції, в рамках даного дослідження спробуємо розкрити 
поняття «систематичності», як обов’язкової ознаку насильства у вказа-
ному складі злочину. Адже, враховуючи, що така ознака є оціночною, 
на практиці можуть виникати труднощі щодо її встановлення та опису 
в процесуальних документах.  

У чинному КК України ознака систематичності є як у положеннях 
Загальної так і Особливої частин. У ч. 2 ст. 78, ч. 5 ст. 79, ч. 5 ст. 83 
КК України систематичність згадується в контексті систематичного 
вчинення правопорушень, що потягли за собою адміністративні стяг-
нення і свідчать про її небажання стати на шлях виправлення. Відпові-
дно до усталеної практики систематичним вчиненням правопорушень 
вважається вчинення засудженим трьох і більше правопорушень, за які 
його було притягнуто до адміністративної відповідальності. 

В положеннях Особливої частини КК України систематичність як 
ознака об’єктивної сторони складу злочину передбачена в ст. 116 
«Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання» – 
систематичне знущання; ст. 120 «Доведення до самогубства» – систе-
матичного приниження її людської гідності або систематичного проти-
правного примусу до дій, що суперечать її волі; ст. 150-1» Використан-
ня малолітньої дитини для заняття жебрацтвом» – систематичного 
випрошування грошей, речей, інших матеріальних цінностей у сторон-
ніх осіб; ст. 390 «Ухилення від відбування покарання у виді обмеження 
волі та у виді позбавлення волі» – систематичне порушення громадсь-
кого порядку чи встановлених правил проживання. 

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про 
судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я» 
систематичним приниженням людської гідності є тривале принизливе 
ставлення до потерпілого (постійні образи, глумління над ним то-
що).Крім того, аналіз коментарів до вказаних статей, наукової літера-
тури та судової практики дає можливість зазначити, що систематич-
ність у вказаних випадках характеризується не лише наявністю кількі-
сного критерію, тобто багаторазовість періодично здійснюваних дій 
(два/три і більше рази), але і їх взаємозв’язком, внутрішньою єдністю, 
що утворюють певну лінію поведінки винного щодо конкретного 
потерпілого чи потерпілих. Вказане утворює якісний критерій система-
тичності. Лише за наявністю як кількісного так і якісного критерію 
можна стверджувати, що насильство носить систематичний характер.  

Екстраполюючи зазначене на домашнє насильство слід вказати, що 
у випадках вчинення поодиноких насильницьких дій, якщо такі дії не 
містять склад злочину (наприклад, тілесні ушкодження, погроза вбивс-
твом, доведення до самогубства) такі дії слід визначати, як адміністра-
тивне правопорушення. Якщо відбувається систематичне вчинення 
фізичного, психологічного або економічного насильства діяння особи 
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слід кваліфікувати за статтею КК України «домашнє насильство». 
Якщо ж вчинюючи вищевказані дії особа наносить потерпілому серед-
ньої тяжкості, тяжкі тілесні ушкодження, або вчиняє інший злочин, 
такі дії слід кваліфікувати за сукупністю злочинів «домашнє насильст-
во» та за відповідним злочином проти життя та здоров’я або іншим, в 
залежності від вчиненого.  

Враховуючи зазначене, для однакового тлумачення, уникнення по-
милок при кваліфікації та щоб уникнути дискусій при встановленні 
систематичності як ознаки насильства, при вчиненні домашнього 
насильства, вважаємо за необхідне доповнити статтю 126-1 КК Украї-
ни приміткою в якій передбачити: «Під систематичністю в даній статті 
слід розуміти сукупність двох і більше насильницьких дій фізичного, 
психологічного або економічного характеру, якщо при цьому вони 
виражали певну тенденцію в поведінці винного щодо потерпілого або 
потерпілих».  
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ТІМОФЄЄВА ЛІЛІЯ ЮРІЇВНА 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
аспірант кафедри кримінального права 

 

МЕДІАЦІЙНІ ПІДХОДИ В КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ 
ПАРАДИГМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

 
Кримінальне право та кримінальний Закон характеризуються стро-

гістю та формалізмом. Однак сучасність та євроінтеграційний напря-
мок України диктує нові умови протидії вчиненню злочинів та засто-
сування гуманістичних заходів кримінально-правового впливу, спрямо-
ваних на забезпечення балансу безпеки та свободи людини.  

Окремі питання пов’язані з теоретичним осмисленням та розвитком 
гуманізму у кримінальному праві досліджували: Д. О. Балобанова, 
Ю. Ю. Коломієць, І. В. Коршиков, В. В. Мальцев, О. М. Поліщук, 
Н. А. Савінова, В. О. Туляков, П. Л. Фріс, В. Д. Філімонов, 
М. І. Хавронюк, М. В. Ююкіна. Є необхідність не тільки карати особу 
за вчинення кримінального правопорушення, але сприяти вирішенню 
більш широкого спектру питань, пов’язаних з діяльністю кримінальної 
юстиції, зокрема відшкодування шкоди потерпілому, сприяння його 
реінтеграції, забезпеченню безпеки суспільства в цілому та держави.  

У 2015 р. на Саміті ООН зі сталого розвитку у програмі «Перетво-
рення нашого світу» ухвалено 17 глобальних Цілей та 169 завдань 
сталого розвитку на період до 2030 р., які протягом наступних років 
стимулюватимуть діяльність забезпечення гідної та рівноправної реалі-
зації людиною свого потенціалу, подолання голоду та бідності, забез-
печення процвітання і повноцінного життя людей; заохочення мирно-
го, справедливого суспільства, вільного від страху та насильства. Між-
народні зобов’язання України щодо сталого розвитку, визначені стра-
тегічними документами ООН, вимагають суттєвих економіко-
соціальних, а також правових та кримінально-правових перетворень, 
спрямованих на людину, державу та суспільство.  

Одним із шляхів такого переформатування є використання холісти-
чної методології дослідження гуманістичної парадигми кримінального 
права України.  

Статут міжнародного гуманістичного союзу визначає гуманізм як 
життєву позицію, яка стверджує право та обов’язок людини надавати 
своєму життю сенс і форму [1]. Аналогічні ознаки вкладає у розуміння 
гуманізму В. М. Коган, який зазначає: «Під гуманізмом слід розуміти 
повагу та любов до людей, що як принцип суспільної моралі не тільки 
означає визнання за кожною людиною права на щастя, а й потребує 
створення та постійного розширення умов гуманістичного розвитку» 
[3, c. 121].  
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Втім, кримінальне право достатньо формалізована галузь права і, на 
перший погляд, в ній достатньо важко знайти поле для власного 
вибору найкращого рішення. Але це тільки перший погляд. 
Гуманістична парадигма кримінального права України та її розвиток 
пов’язана з положеннями КК України, в яких відображено 
гуманістичні ідеї, здобутками кримінально-правової доктрини, а також 
прикладами, зразками практики та повсякденного життя людини. 
Звернення до парадигмального підходу зумовлюється необхідністю 
підвищення морально-етичного значення кримінального Закону, його 
концептуальної оптимізації та практики застосування у фокусі забезпе-
чення балансу реалізації принципу гуманізму щодо кожного суб’єкту 
кримінально-правових відносин (потерпілого, особи, яка вчинила 
злочин, суспільства в цілому та держави). 

Відповідно ч. 5 ст. 65 КК України (зі змінами від 13.04.2012 р.):  
«У разі затвердження вироком угоди про примирення або про визнан-

ня вини, суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди». Відно-
сно категорій злочинів, визначених ст. 477 КПК є можливість врахову-
вати волевиявлення потерпілого, оскільки дані про факт вчинення цих 
злочинів реєструються в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 
тільки за скаргою потерпілого (провадження приватного обвинувачен-
ня). Крім того, КПК передбачає можливість укладення угоди про 
примирення з потерпілим, що деяким чином відрізняється від прими-
рення з потерпілим у порядку ст. 46 КК, оскільки дана стаття передба-
чає можливість звільнення особи, яка вчинила вперше злочин невели-
кої або середньої тяжкості з необережності від кримінальної відповіда-
льності, ст. 477 передбачає вичерпний перелік злочинів (ширший, ніж 
раніше) щодо яких можна укласти угоду.  

Це положення посприяло реалізації принципу гуманізму щодо по-
терпілого, а також актуалізувало поширення в Україні медіаційних 
практик як елементів відновного правосуддя, оскільки процедурно 
сторона обвинувачення не має права ініціювати примирення і укладати 
угоду, а потерпіла особа та особа, яка вчинила злочин, не володіють 
достатніми навичками у цій сфері та часто не можуть дозволити собі 
звернутись до адвоката чи іншого фахівця у галузі права..  

У кримінально-правовій літературі ведуться гострі дискусії про ро-
зширення меж спрощення порядку розгляду кримінальних проваджень. 
Але важливий інших аспект цього питання: наскільки рішення потер-
пілого стало впливати на публічну сферу злочину та покарання; наскі-
льки диспозитивність відповідає суті кримінального права та сприяє 
досягненню балансу реалізації принципу гуманізму.  

На підставі узагальнення судової практики щодо здійснення кримі-
нального провадження на підставі угод «одним з прогресивних поло-
жень Кримінально-процесуального кодексу України, на думку як 
вітчизняних вчених і практиків, так і міжнародних експертів, є введен-
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ня в Україні відновного правосуддя, найбільш відомим інструментом 
якого є медіація. Суть медіації в контексті кримінального судочинства 
полягає в примиренні потерпілого з правопорушником, досягненні 
консенсусу між сторонами та врегулюванні соціального конфлікту» [3]. 

Але у практиці можна знайти обґрунтовані відмови у затверджені 
угоди. Постановою Голопристанського районного суду Херсонської 
області від 21.03.2013 р. відмовлено у затвердженні угоди між обвину-
ваченим С., дії якого кваліфіковано за ч. 1 ст. 125 КК, та потерпілим 
К. Незважаючи на констатацію в угоді про примирення обов’язку 
обвинуваченого відшкодувати потерпілому матеріальну та моральну 
шкоду, завдану шкоду потерпілому ні на момент укладення угоди, ні 
на час підготовчого судового провадження не було відшкодовано. На 
підставі чого Хмельницький міський районний суд постановою від 
30.04.2013 р. прийняв рішення про відмову в затвердженні угоди між 
обвинуваченим за ч. 1 ст. 185 КК Ч. і потерпілим Г.  

Злочин спричиняє потерпілому біль та страждання, але сучасний 
кримінальний процес не сприяє врахуванню думки та прохань потер-
пілого. Багато потерпілих потребують визнання свого досвіду насилля, 
але це знаходиться поза межами кримінального процесу. В контексті 
кримінального права це дає можливість суб’єктам приймати безпосере-
дню участь у вирішенні важливих питань у своєму житті,а також 
сприяє збалансовано спрямованій реалізації принципу гуманізму щодо 
суб’єктів кримінальних правовідносин (особи, яка вчинила злочин, 
потерпілого, держави, третіх осіб) за моделлю кримінально-правових 
відносин у тріаді «злочинець – потерпілий – держава», заснованих на 
базових публічно-правових змінах і приматі прав людини [4, c. 166]. 

На Заході (наприклад, в Данії) цю проблему вирішують за допомо-
гою відновлювальних процедур, які сприяють діалогу та примиренню 
особи, яка вчинила злочин, та потерпілого. Такі процедури існують 
паралельно з розглядом кримінального провадження в суді за класич-
ною процедурою і застосовуються тільки за добровільною згодою обох 
сторін. Тому як особа, яка вчинила злочин, так і потерпілий мають 
бути відкритими до діалогу.  

В Україні також поступово набувають популярності медіація, при-
мирення винуватого з потерпілим, фасилітація діалогів, однак проце-
дура їх застосування законодавством не достатньо врегульована. ЗУ 
«Про медіацію» не прийнято, проте медіаційні практики частково 
застосовуються та поширюється культура діалогів в Україні. Але право-
творчий процес у цьому напрямку просувається, зокрема було затвер-
джено Постанову Верховної Ради України «Про прийняття за основу 
проекту Закону України про медіацію» від 03.11.2016 р. № 1725-VIII; 
рішенням Загальних зборів ГО «Національна асоціація медіаторів 
України» (далі – НАМУ) від 07 грудня 2017 р., протокол № 1 затвер-
джений Кодекс етики медіатора НАМУ з метою встановлення етичних 
основ та стандартів діяльності медіатора та задля забезпечення єдиних 
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вимог до надання медіаторами якісних послуг (допомоги) з медіації в 
Україні.  

Прийняття Кодексу є важливим в контексті дотримання балансу в 
реалізації принципу гуманізму щодо суб’єктів кримінально-правових 
відносин, адже його положення поширюються на проведення медіації 
у всіх конфліктах (спорах), зокрема у кримінальних провадженнях у 
випадках, передбачених законодавством (п. 1.3 Кодексу).  

Виходячи з аналізу законодавства, медіацію можливо застосовувати, 
зокрема у кримінальних справах приватного обвинувачення; у справах, 
по яких можливо укладати угоду про примирення винуватого з потер-
пілим. Крім того, можливо застосовувати медіаційні практики щодо 
відшкодування шкоди потерпілому в рамках цивільного позову, що є 
досить ефективним, зокрема з точки зору розвитку гуманістичної 
парадигми кримінального права України, допомагає людині чинити 
певний вплив навіть у кримінальній юстиції, а також сприяє забезпе-
ченню балансу безпеки держави та свободи людини в правозастосу-
ванні кримінального права, враховуючи конструктивні та деструктивні 
характеристики поведінки людини. 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ІНСТИТУТУ ОБСТАВИН, 
ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ 

 
Вивчення обставин, що виключають злочинність діяння є надзви-

чайно актуальним. В умовах неоднозначного вирішення таких питань 
на практиці, недостатньою конкретизацією правил кваліфікації, невре-
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гульованістю складних випадків при реалізації тієї чи іншої обставини 
зростає оціночний характер застосування інституту обставин, що 
виключають злочинність діяння.  

До обставин, що виключають злочинність діяння, відносяться: не-
обхідна оборона (ст. 36 КК України), уявна оборона (ст. 37 КК Украї-
ни), затримання особи, що вчинила злочин (ст. 38 КК України), 
крайня необхідність (ст. 39 КК України), фізичний або психічний 
примус (ст. 40 КК України), виконання наказу або розпорядження 
(ст. 41 КК України), діяння, пов’язане з ризиком (ст. 42 КК України), 
виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття зло-
чинної діяльності організованої групи або злочинної організації (ст. 43 
КК України). У КК 1960 р. як самостійні були передбачені лише 
необхідна оборона та крайня необхідність. У теорії кримінального 
права пропонувалися і пропонуються й інші такі обставини: згода 
потерпілого, виконання суспільно корисних професійних функцій, 
здійснення свого права, примушування до підкорення тощо 

До числа обставин, що виключають злочинність діяння, криміналь-
ні кодекси зарубіжних країн відносять необхідну оборону та крайню 
необхідність. Крім цього, їм відомі такі обставини, як вчинення право-
порушення під впливом сили, якій особо не може протистояти (ст. 40 
КК Голландії), у стані сильного страху (ст. 20 КК Іспанії), неперебор-
ного випадку (ст. 45 КК Італії), за згодою уповноваженої особи (ст. 50 
КК Італії), особою під впливом зрозумілої ілюзії щодо не заборонен-
ності діяння (помилка) (гл. 24 КК Швеції) тощо. 

На практиці чимало проблем виникає з оцінкою діянь, учинених у 
стані необхідної оборони. Останню можна визначити як правомірний 
захист особи, її прав та законних інтересів, суспільства та держави від 
суспільно небезпечних посягань шляхом спричинення шкоди особі, 
яка посягає. 

Необхідна оборона виключає кримінальну протиправність діяння за 
наявності ряду умов, що випливає зі змісту положень ст. 36 КК 
України. У доктрині кримінального права традиційно прийнято 
поділяти зазначені умови на дві групи. 

Перша група – це умови правомірності щодо посягання: 
1) посягання повинно бути суспільно небезпечним; 
2) посягання повинно бути наявним та реальним; 
Друга група – умови правомірності щодо захисту від суспільно не-

безпечного діяння: 
1) захисні дії здійснюються стосовно прав і законних інтересів осо-

би, суспільства або держави; 
2) захист здійснюється шляхом заподіяння шкоди тому, хто 

посягає; 
3) захист повинен відповідати характеру і ступеню суспільної 

небезпечності посягання. 
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Відповідно до ч. 5 ст. 36 КК не є перевищенням меж необхідної 
оборони і немає наслідком кримінальну відповідальність застосування 
зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу 
озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення про-
типравного насильницького вторгнення в житло чи інше приміщення, 
незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає. 

Таким чином, закон передбачає три винятки із загального правила 
щодо меж необхідної оборони та кримінальної відповідальності у разі їх 
порушення. Такі винятки називаються спеціальними видами необхідної 
оборони. Підставою таких видів є наявність будь-якого з таких посягань: 
1) напад озброєної особи; 2) напад групи осіб; 3) протиправне насильни-
цьке вторгнення в житло чи інше приміщення. Шкода, заподіяна особі, 
яка посягає, у таких випадках не обмежена ніякими межами. Відповідно 
до ч. 5 ст. 36 КК не є ексцесом оборони і не має наслідком кримінальну 
відповідальність заподіяння тому, хто посягає, будь-якої шкоди у зазначе-
них ситуаціях, аж до позбавлення його життя. У рамках необхідної оборо-
ни при захисті житла показовою є справа Джо Хорна. Остання викликала 
широку дискусію у пресі щодо меж необхідної оборони, законів у рамках 
американської «доктрини фортеці» та інших законів Техасу, які допуска-
ють спричинення смерті зловмиснику для припинення чи перешкоджання 
злочину. Аргументи у захист убитих зломщиків послаблювалися тим 
фактом, що вони були нелегальними іммігрантами. 30 червня 2008 року 
Джо Хорн був виправданий великим жюрі присяжних [1]. 

Існують певні проблемні питання щодо необхідної оборони, які до 
кінця є невирішеними у доктрині кримінального права та викликають 
труднощі у практиці застосування кримінального закону. Ними є:  

- провокація необхідної оборони; 
- застосування зброї за ч. 5 ст. 36 КК; 
- казуси (добросовісна помилка) за ч. 5 ст. 36 КК; 
- застосування технічних пристроїв, засобів для захисту від пося-

гання; 
- необхідна оборона щодо малозначного діяння. 
Як видається, доцільним є закріплення у КК України концепції 

оцінки «оборонних дій», на якій базується законодавство деяких 
зарубіжних країн (Франція, Англія). Так, вирішуючи питання про 
необхідну оборону та про наявність перевищення меж необхідної 
оборони, суди повинні оцінювати оборонні дії особи, які мають бути 
необхідними і достатніми для негайного відвернення чи припинення 
посягання, а не завдання шкоди, яке повинно розглядатися лише як 
наслідок таких дій, який може як виникнути, так і не виникнути. 
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МЕДИЧНИЙ ПРАЦІВНИК  
ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ 

 
В літературі з кримінального права досить часто зустрічається думка, 

відповідно до якої суб’єктом злочинів у медичній сфері визнається медич-
ний працівник, який вчиняє відповідний злочин. Так, Н.В. Павлова 
визначає злочин в медичній діяльності як суспільно небезпечну дію або 
бездіяльність медичного працівника, вчинену ним умисно або з необере-
жності при виконанні своїх професійних обов’язків, заборонену криміна-
льним законом під загрозою покарання [13, с. 14]. 

Такий підхід є надто спрощеним. Звичайно медичні працівники є 
особливими суб’єктами правовідносин, тому, вони як спеціальні 
суб’єкти, що мають медичну освіту та необхідні знання, можуть також 
розглядатись як з позиції загальних, так і спеціальних підстав настання 
кримінальної відповідальності, в тому числі і при виконанні ними 
певних посадових обов’язків. Керуючись такими критеріями, 
В.Д. Волков, Л.Н. Дешко, В.П. Заблоцький та інші автори підручника 
з медичного права всі злочини, за які медичні працівники можуть бути 
притягнуті до кримінальної відповідальності, поділяють на три групи: 

1. Професійні медичні злочини; 
2. Посадові медичні злочини. 
3. Злочини, за вчинення яких медичні працівники притягуються до 

кримінальної відповідальності на загальних підставах [2, с. 208]. 
Відповідно злочини у медичній сфері можна розділити на наступні 

групи: злочини із загальним суб’єктом; злочини із спеціальним 
суб’єктом. До останніх слід віднести як підгрупу злочини, що вчиня-
ються медичними працівниками як службовими особами. 

Загальними суб’єктами вчиняються злочини, передбачені ст.ст. 
134,135, 136, 138 Кримінального кодексу України (далі – ККУ). Відно-
сно злочинів в сфері трансплантації та донорства, які передбачені 
ст. 143 та 144 ККУ існують різні думки. 

Так, на думку С.В. Гринчака, суб’єкт даних злочинів – спеціаль-
ний. Свою позицію він аргументує тим, що закріплений нормами 
права порядок трансплантації має конкретного адресата, тобто особу, 
яка здатна зрозуміти такий порядок і зобов’язана його дотримуватися. 
Такими особами є лише фахівці медичної сфери, бо трансплантація 
органів або тканин людини – це особлива, специфічна діяльність, для 
здійснення якої, ж правило, необхідно об’єднати зусилля багатьох осіб 
(хірургів, ендокринологів, офтальмологів, анестезіологів, реаніматоло-
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гів, імунологів, патологоанатомів та ін.), які мають належну фахову 
підготовку, необхідну кваліфікацію, досвід роботи, забезпечені сучас-
ним обладнанням та лікарськими препаратами. Це дозволяє стверджу-
вати, що суб’єктом злочин}’, передбаченого ч. 1 ст. 143 КК України, є 
медичний працівник, причому тільки лікар, який здобув відповідну 
освіту, має атестацію на визначення знань і практичних навичок з 
конкретно лікарської спеціальності або допущений до лікарської 
діяльності в порядку, передбаченому законодавством України, який під 
час трансплантації органів або тканин людини порушує порядок її 
проведення [3, с. 2]. 

Схожої думки дотримується Н.Є. Крилова. Вона вважає, що опера-
ція з вилучення органу чи тканини вимагає спеціальних медичних 
знань і не може бути здійснена загальним суб’єктом, якщо мова йде 
про мету подальшої трансплантації вилученого фрагменту людського 
організму. Неправильне вилучення або невжиття заходів щодо належ-
ної консервації вилученого органу або тканини зробить їхню пересадку 
неможливою. Це ж саме, на думку названої авторки, стосується донор-
ства крові. Якщо останнє приймати як акт, який полягає в передачі 
даної тканини для її використання в медичних цілях, то суб’єкт наси-
льницького донорства (ст. 144 КК України) може бути тільки спеціа-
льним. Вилучення крові в людини «з метою використання її як доно-
ра» (ч. 1 ст. 144) передбачає певний порядок такого вилучення, консе-
рвації та зберігання цієї тканини, в іншому випадку вона буде непри-
датною для переливання або іншого використання в медичних цілях. 
«Важко уявити ситуацію, при якій вилучення клітин крові в подібних 
цілях здійснювалось би особою, що не має спеціальної освіти або 
підготовки» [5, с. 49]. 

Вирішення даного питання можливе лише шляхом визначення по-
няття спеціального суб’єкта злочину. Виділення в теорії кримінального 
права спеціального суб’єкта злочину пов’язане з тим, що специфіка 
вчинення окремих видів злочинів передбачає, що відповідно до поло-
жень закону суб’єкт в кожному конкретному випадку повинен володіти 
додатковими ознаками для виконання об’єктивної сторони злочину. 
Ця обставина дає можливість визначити спеціальний суб’єкт злочину 
та відіграє істотну роль для правильної кваліфікації суспільно небезпе-
чних злочинів [12, с. 198]. 

Слід відзначити, що в юридичній літературі існують різні думки 
щодо визначення спеціального суб’єкта злочину. Ряд авторів підкрес-
люють, що спеціальним суб’єктом є особа, наділена характерними 
особливостями, які повинні бути вказані в диспозиції відповідної 
статті Кримінального кодексу. Наприклад, Н.С. Лейкіна та Н.П. Гра-
бовська спеціального суб’єкта визначають як такого, що володіє конк-
ретними особливостями, вказаними в диспозиції статті. При цьому 
визнання деяких осіб спеціальними суб’єктами зумовлено, перш за 
все, тим, що внаслідок займаного ними становища вони вже можуть 
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вчиняти злочини, які не можуть бути вчинені іншими особами 
[6, с. 389-390; 1, с. 8]. 

Проте слід зважати й на те, що іноді закон не вказує прямо на спе-
ціального суб’єкта злочину, який володіє додатковими ознаками, і тоді 
цю особу слід встановлювати за характерними особливостями професії, 
родом роботи, займаним становищем в соціальному плані, її 
обов’язками та іншими ознаками [7, с. 205]. 

Тому дещо під іншим кутом зору розглядає спеціального суб’єкта 
група авторів, до якої належать В.С. Орлов, А.А. Піонтковський, 
А.М. Лазарев, Г.Н. Борзенков [11, с. 138; 7, с. 208; 9, с. 9; 264, с. 214; 
1, с. 284], які вважають, що таким суб’єктом є особа, що не тільки 
володіє властивостями загального суб’єкта, але й наділена додаткови-
ми, властивими лише їй властивостями. Схожої думки дотримується 
Р. Оримбаєв, який під спеціальним суб’єктом злочину розуміє особу, 
яка окрім необхідних ознак загального суб’єкта (вік та осудність), 
передбачених в законі, повинна ще володіти особливими додатковими 
ознаками, які дають можливість притягнути дану особу до криміналь-
ної відповідальності за вчинення злочину [10, с. 46]. 

Як видно, спільним у всіх цих визначеннях є твердження про те, 
що спеціальний суб’єкт, крім загальних ознак, володіє ще й додатко-
вими, властивими лише йому ознаками (властивостями). 

Серед злочинів у медичній сфері можна виділити ті, що вчиняються 
лише медичними працівниками, та ті, спеціальний суб’єкт яких охоп-
лює не лише цих працівників. 

На думку Л. Дунаєвської, до складів злочинів, у яких медичний 
працівник розглядається як спеціальний суб’єкт, належать наступні: 
неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило зара-
ження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної 
хвороби (ст. 131 КК України); розголошення відомостей про прове-
дення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіци-
ту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (ст. 132 КК 
України); незаконне проведення аборту (ст. 134 КК України); нена-
дання допомоги хворому медичним працівником (ст. 139 КК України); 
неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармаце-
втичним працівником (ст. 140 КК України); порушення встановленого 
законом порядку трансплантації органів або тканин людини (ст. 143 
КК України); незаконне розголошення лікарської таємниці (ст. 145 КК 
України); незаконне поміщення в психіатричний заклад (ст. 151 КК 
України); порушення права на безоплатну медичну допомогу (ст. 184 
КК України); незаконна видача рецепта на право придбання наркоти-
чних засобів або психотропних речовин (ст. 319 КК України) [4, с. 66]. 

Автори вже згаданого підручника з медичного права доповнюють 
цей перелік такими злочинами, як неналежне виконання обов’язків 
щодо охорони життя та здоров’я дітей (ст. 137 КК України); незаконна 
лікувальна діяльність (ст. 138 КК України); порушення прав пацієнта 
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(ст. 141 КК України); незаконне проведення дослідів над людиною 
(ст. 142 КК України); насильницьке донорство (ст. 144 КК України); 
підміна дитини (ст. 148 КК України); розголошення таємниці усинов-
лення (удочеріння) (ст. 168 КК України); незаконне поводження з 
радіоактивними матеріалами (ст. 265 КК України); незаконний обіг 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсо-
рів (ст. 307, 308, 309, 311, 312, 313, 314 КК України); порушення 
правил боротьби з епідеміями (ст. 325 КК України); порушення правил 
поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами 
чи токсинами (ст. 326 КК України) [2, с. 209-210]. 

З зазначеним вище підходом до вирішення означеного питання по-
годитись не можна. Звичайно, всі названі злочини можуть бути вчине-
ні і медичним працівником, але це не дає підстав говорити про остан-
нього як спеціального суб’єкта цих складів злочинів. 

На нашу думку, виключно медичним працівником можуть бути 
вчинені злочини, передбачені ст.ст. 139, 140, 141, 143 КК України. 
Суб’єктом саме цих злочинів у сфері медичної діяльності є особи, які 
отримали спеціальну медичну підготовку у відповідних вищих і серед-
ніх закладах освіти та чия кваліфікація, крім того, була підтверджена у 
встановленому порядку: лікарі, фельдшери, акушери, медсестри, фар-
мацевти. Саме тому, для визнання конкретної особи суб’єктом таких 
злочинів необхідно встановити наявність у неї відповідної медичної 
освіти, що передбачає професійний правовий обов’язок надання 
медичної допомоги у конкретному випадку [4, с. 66]. Наприклад, при 
проведенні клінічних випробувань (ст. 141 КК) законодавством вису-
ваються додаткові вимоги до медичних працівників, що їх проводять. 
Відповідно до визначення, наведеного у Порядку проведення клінічних 
випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних 
випробувань, дослідник – це лікар, який має достатню професійну 
підготовку та досвід лікування пацієнтів, знає правила належної кліні-
чної практики та відповідні нормативно-правові акти. 

Отже, спеціальним суб’єктом злочину у сфері медичної діяльності 
може бути медичний працівник, який має відповідну медичну освіту та 
відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам професійної діяльності. 

В зв’язку з особливостями професійної діяльності медичних праців-
ників суспільство покладає на них особливі повноваження та особливу 
відповідальність щодо життя і здоров’я людини. З одного боку суспіль-
ство силою держави дозволяє, а в певних ситуаціях зобов’язує медич-
них працівників займатись охороною життя та здоров’я. З іншого – 
якщо в результаті таких дій або бездіяльності заподіюється шкода або 
існує загроза шкоди для таких благ, саме ця категорія несе відповіда-
льність, в тому числі кримінальну. 

При цьому ряд посягань в сфері медичної діяльності можуть бути 
крім медиків вчинені іншими спеціальними суб’єктами в процесі 
виконання своїх професійних обов’язків. 
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ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ  
ПРАВА І ЗАКОНУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 
Аналіз наукових і правозастосовчих положень щодо вирішення 

проблеми розмежування права і закону дозволяє укласти, що сучасна 
вітчизняна доктрина тяжіє до ототожнення права з іншими соціальни-
ми регуляторами. Так, наприклад, Ю.М. Оборотов характеризуючи 
правові системи сучасності виділяє два їх різновиди: віддиференційо-
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вані і невіддиференційовані. У перших право існує як відокремлене, 
відносно самостійне явище по відношенню до релігії, моралі, звичаю, 
політики і навпаки, у других право нерозривно пов’язано, з іншими 
регуляторами і цінностями. Національна правова система, на думку 
Ю.М. Оборотова належить до євразійської правової сім’ї і є невідди-
ференційованою [1, с. 258]. Схожі висновки робляться і в галузевих 
науках. Так, наприклад, Р. Майданик, обґрунтовуючи ліберальну 
доктрину юридичної аргументації судових рішень, зазначає, що «відпо-
віді на конкретні правові питання далеко не завжди можна знайти в 
законодавстві яке ніколи не утворює завершеної, замкнутої системи, а 
отже, роль судді при прийнятті рішень у справах не можна зводити до 
формально-логічної моделі, тобто їх виведення з положень Конституції 
та законів за допомогою суто понятійно-логічних засобів без будь-яких 
власних оцінок. За європейською традицією розрізняють природу 
принципів права, включених до текстів Конституцій та інших норма-
тивно-правових актів, та природу загальних принципів права, які 
можуть застосовуватися навіть за відсутності текстів... Загальні прин-
ципи права – це вираз узагальненого правового досвіду та правових 
тенденцій, які розвиваються у глибинах нормативно розвинутого 
суспільного життя як результат впливу нормативних і ненормативних 
чинників (мораль, політика, наукові концепції, судова практика тощо)» 
[2, с. 8]. Аналогічну позицію щодо розмежування права і закону, 
засновану на ототожнені права й інших соціальних регуляторів, займає 
і Конституційний Суд України. Так у Рішенні по справі № 1 – 33/2004 
(справа про призначення судом більш м’якого покарання) він зазна-
чив, що одним з проявів принципу верховенства права, який полягає у 
пануванні права у суспільстві, є те, що право не обмежується лише 
законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні 
регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимо-
вані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем 
суспільства. Всі ці елементи права об’єднуються якістю, що відповідає 
ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відо-
браження в Конституції України. Таке розуміння права не дає підстав 
для його ототожнення із законом, який іноді може бути й несправед-
ливим, у тому числі обмежувати свободу та рівність особи [3]. З цього 
приводу зазначимо, що ототожнення правових і морально-етичних 
понять і категорій, використання останніх при визначенні поняття 
права і правового закону аж ніяк не сприяє вирішенню проблеми 
співвідношення права і закону. Більш того, воно суттєво ускладнює цю 
проблему, призводить до змішування категорій права і моралі. На 
відміну від інших соціальних чинників, правові норми завжди забезпе-
чуються державним примусом і хоча подекуди ця теза піддається 
сумніву [4, с. 632], з нашої точки зору цілком можна погодитися з 
М.М. Марченком у тому, що «як показує тисячолітній досвід існуван-
ня і діяльності державно-правових систем у різних країнах і на різних 
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континентах, у світі ще не було таких держав і таких правових систем, 
які б будувалися і функціонували без опору на державний примус. 
Примус незмінно залишався атрибутом правових норм і слугував у 
якості однієї з основних особливостей, що відрізняє норми права від 
усіх інших соціальних норм. Такий стан речей зберігається до сих пір» 
[4, с. 633]. 

Ігнорування цієї обставини може призвести до формування позаде-
ржавного примусу, який буде здійснюватися під гаслом відновлення 
справедливості та порядку, скажімо з боку «народних судів», новоство-
рених парамілітарних структур тощо. 

Ідея ототожнення права й інших соціальних регуляторів не є новою. 
Ще на початку ХХ століття низкою авторів розвивалася теза про те, 

що юридичні норми відрізняються від решти соціальних норм тільки 
за своєю формою, а за змістом повністю збігаються, оскільки всі вони 
регулюють людську поведінку. При цьому один й той самий проступок 
може заборонятися різними нормами. Як слушно зазначається у літе-
ратурі, у даному випадку має місце підміна понять «предмет» регулю-
вання різних соціальних правових і неправових норм, у якості якого 
можуть бути одні й ті ж самі суспільні відносини і поняття «зміст» цих 
норм. Ні за своєю формою, ні за змістом правові і неправові норми не 
можуть бути тотожніми, оскільки вони виходять із різних джерел, а 
також мають різну природу і характер. Якщо визнати теорію тотожнос-
ті змісту, то ми не будемо мати надійних критеріїв для відмежування 
права від простих актів сили, від чистого свавілля [4, с. 633]. Як уявля-
ється, останній висновок є доволі актуальними для сучасної України, 
наприклад, у випадках коли здійснюється серйозний тиск на суддів під 
час здійснення правосуддя з боку різноманітних громадський 
об’єднань, рухів чи просто озброєних кийками громадських «активіс-
тів», які теж керуються принципом «справедливості», внаслідок чого 
судді фактично позбавляються можливості прийняти законне рішення. 

Перебільшення ролі інших соціальних регуляторів може проявляти-
ся не тільки в ототожнені їх за змістом з правовими нормами, а й у 
розповсюджені їх дії за межі людської спільноти, наприклад, на взає-
мовідносини людини з тваринним світом. Прихильники такого підходу 
виходять з того, що для виникнення соціальних норм зовсім не 
обов’язковим є їх усвідомлення і порозуміння, але достатнім є їх 
сприйняття на рівні відчувань чи страждань. І хоча в літературі неод-
норазово наголошувалося, що сутність соціальних норм як раз і поля-
гає у тому, що вони звернені до свідомості, а тварини не розуміють 
вимог моральнісного і правового порядку [4, с. 630], вітчизняний 
законодавець останнім часом, схоже, цей момент ігнорує. Так, напри-
клад, згідно Закону України від 22 червня 2017 р. № 2120-VIIІ нової 
редакції набули ст. 89 Кодексу України про адміністративні правопо-
рушення і ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами). 
Відповідно до ч. 1 ст. 89 КУпАП жорстке поводження з тваринами – 
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це знущання над тваринами, завдання побоїв або вчинення інших 
насильницьких дій, що завдали тварині фізичного болю, страждань і 
не спричинили тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі... У ч. 3 цієї 
статті мова йде про насильницькі дії стосовно тварин, спрямовані на 
задоволення статевої пристрасті. У ч. 1 ст. 299 КК України йдеться про 
жорстоке поводження з тваринами, яке призвело до каліцтва чи заги-
белі тварини, а у ч. 3 – про жорстоке поводження з тваринами, що 
вчинене з особливою жорстокістю. У цьому випадку покарання зако-
нодавець пов’язує виключно з позбавленням волі на строк від п’яти до 
восьми років, хоча й за ч. 1 покарання доволі суворе – арешт на строк 
до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років. Тут 
звертає на себе увагу декілька моментів. По-перше, ні КУпАП, ні КК 
України життя та здоров’я тварин не охороняють. У першому випадку 
мова йде про сферу охорони природи і використання природних 
ресурсів, у другому – про моральність. По-друге, терміни, які викорис-
товуються у законодавчих актах такого рівня як КК, повинні мати 
однаковий сенс. Тому при вирішенні питання про наявність тілесних 
ушкоджень у тварини прийдеться мабуть керуватися поняттям тілесних 
ушкоджень, яке надається у Правилах визначення ступеня тяжкості 
тілесних ушкоджень 1995 р., і які застосовуються при вирішенні цього 
питання щодо людей. По-третє, насильство у кримінальну праві (хоча 
в даному випадку мабуть і в адміністративному) може бути як фізич-
ним, так і психічним, яке полягає у загрозі негайного застосування 
фізичного насильства, що, природно повинно усвідомлюватися «поте-
рпілим» і викликати страждання. За такого підходу залишається тільки 
надати тваринам право на необхідну оборону. Якщо вірити Пленуму 
ВСУ, особлива жорстокість при умисному вбивстві має місце і тоді, 
коли воно вчинювалося в присутності близьких потерпілому осіб і 
винний усвідомлював, що такими діями завдає останнім особливих 
психічних чи моральних страждань (п. 8 постанови Пленуму ВСУ від 
7 лютого 2003 р. «Про судову практику в справах про злочини проти 
життя та здоров’я особи»). Враховуючи, знов таки, ту обставину, що 
кримінально-правові терміни повинні мати однакове змістовне наван-
таження, вірогідно слід буде притягати до кримінальної відповідальної 
відповідальності осіб, винних у загибелі, наприклад, кішки, яка відбу-
лася на очах кошенят. Незрозуміло також, що має на увазі законода-
вець, коли згадує насильницькі дії сексуального характеру, оскільки, 
як вже зазначалося, насильство може бути і психічним, а самі дії 
настільки різноманітними, що межу між насильницькими і добровіль-
ними стосунками не завжди чітко можна провести і між людьми. 
Виходячи із запропонованого підходу, цілком можливим є притягнен-
ня винного до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 89 КУпАП, 
скажімо у випадку, коли він зачинив собаку у приміщенні і з метою 
задоволення статевої пристрасті демонструє йому своє оголене тіло. 
Поза сумнівів, законодавець прагнув посилити покарання за жорстоке 
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поводження з тваринами і задовольнити вимоги певних громадських 
рухів. Але питання про те, навіщо було городити такий город залиша-
ється відкритим, не кажучи вже про те, що діючий Цивільний кодекс 
розглядає тварин у якості об’єкту цивільних прав, на який поширюєть-
ся правовий режим речі (ст. 180 ЦК). Небезпека жорстокого пово-
дження з тваринами полягає у заподіянні шкоди не життю та здоров’ю 
тварин, а моральнісним засадам суспільства, коли жорстокість стає 
нормою поведінки, розповсюджується на взаємовідносини з людьми, 
відіграє негативну роль у вихованні молоді. Тому запропоновані новов-
ведення є, на нашу думку, типовим прикладом розповсюдження соціа-
льних (у тому числі і правових) норм за межі людської спільноти, що у 
підсумку, може мати тільки негативні наслідки.  
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КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ 

 
Якість кримінального закону є проблемою більш масштабною, аніж 

якість будь-якого іншого нормативного акта, адже це найбільш дієвий 
регулятор суспільного життя, і від якості залежить ефективність.  

Однак проблема якості закону не вирішена в повній мірі, оскільки 
прийняті закони не завжди відповідають рівню розвитку суспільних 
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відносин, реально не відображають інтереси та потреби суспільства, 
досить часто вони характеризуються колізійністю, декларативністю 
тощо. 

Оскільки немає єдності щодо стандартів якості законодавства, ряд 
країн, а також Організація з безпеки і співробітництва в Європі, ви-
значили перелік стандартів якості законів, який включає: а) стандарти 
користувача: чіткість, простота і доступність закону для простих грома-
дян та бізнесу; б) стандарти оформлення: гнучкість та узгодженість з 
іншими законодавчими актами та міжнародними стандартами; 
в) юридичні стандарти, зокрема структура законодавчого акта, впоряд-
кованість закону, чіткість викладу норм, термінологія та наявність 
чіткого юридичного обґрунтування певної дії; г) стандарти дієвості: 
відповідність норм конкретним проблемам і реальним життєвим умо-
вам; д) економічні та аналітичні стандарти: співмірність користі та 
витрат, а також оцінка впливу на малий бізнес, конкуренцію, торгівлю; 
е) стандарти впровадження – практичність, здійсненність, надійність 
дотримання закону, його сприйняття суспільством і наявність необхід-
них адміністративних ресурсів [2]. 

У доктрині властивості, що визначають якість закону поділяють на 
дві групи: соціальні (або ще їх називають загальносоціальні, сутнісно-
правові, змістовні) та юридичні (їх поділяють на групи: фундаменталь-
ні або базові та властивості техніко-юридичного характеру). 

Якісні властивості кримінального закону є взаємопов’язаними і 
взаємозалежними. Так, соціальні (змістовні, внутрішні) безпосередньо 
пов’язані з юридичними (атрибутивними, формальними). Зазначимо, 
що текст кримінального закону, тобто письмове словесне його вира-
ження, як нормативно-правового акта, прийнятого у порядку, встанов-
леному Конституцією України для прийняття законів, є формою 
виразу його змісту.  

Щодо окреслення властивостей кримінального закону, слід зазна-
чити, що вони є дещо відмінними від якісних властивостей закону 
загалом, знаходять інший вираз, оскільки кримінальний закон має свої 
особливості, притаманні лише йому. При аналізі якості кримінального 
закону не достатньо уваги приділяється його загальносоціальним 
властивостям, а наголошується здебільшого на юридичних. Водночас 
соціальні властивості кримінального закону – сукупність тих характе-
ристик, які відображають його соціальну адекватність (зміст) є не 
менш важливими для якісного закону. Концептами відображення 
змістовних властивостей кримінального закону є наступні: 1) соціальна 
справедливість; 2) центр кримінального закону людська особистість; 
3) відповідність кримінального закону моральним засадам, культурним, 
духовним цінностям суспільства; 4) відповідність кримінального закону 
об’єктивним тенденціям суспільного розвитку [3, с. 504-508]. Яким би 
технічно досконалим не був кримінальний закон, якщо він не володіє 
переліченими загальносоціальними властивостями, навряд чи він може 



223 

називатися якісним. Разом з тим соціальні характеристики криміналь-
ного закону втрачають своє значення без належного його юридичного 
оформлення, тому юридичні властивості закону рівноцінні загальносо-
ціальним. 

Юридичні властивості будь-кого закону набувають своєрідного ви-
яву в кримінальному законі. Розуміння юридичних властивостей, що 
утворюють його якість, дає уявлення і про відповідні вимоги до нього, 
і критерії визначення даних якісних характеристик. 

Так, конституційність є однією з юридичних ознак кримінального 
закону. Логічно, що вимога до якості кримінального закону – це відпо-
відність кримінально-правових норм Конституції України. Дана власти-
вість кримінального закону забезпечується дієвим механізмом конститу-
ційного контролю. Так, відповідно до ст. 152 Конституції України 
закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституцій-
ними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом 
України рішення про їх неконституційність. У чинному КК України 
визнано неконституційним положення ч. 1 ст. 69 КК України в частині, 
яка унеможливлює призначення особам, які вчинили злочини невеликої 
тяжкості, більш м’якого покарання ніж передбачено законом; у зв’язку з 
порушенням конституційно визначеної процедури розгляду, ухвалення 
та набуття чинності законів визнано неконституційним Закон України 
«Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і 
тимчасові спеціальні комісії», згідно з яким вносилися зміни до статей 
384 і 385 КК України. Втім, слід погодитися з дослідниками, що деякі 
положення КК України є сумнівними з точки зору відповідності Кон-
ституції України (конституційності). Наприклад, перенасиченість КК 
України оціночними поняттями, або формулювання диспозицій таким 
чином, що звичайна особа може бути притягнута до кримінальної 
відповідальності, приміром, за порушення правил, яке було зумовлене 
незнанням особою положень підзаконних актів, порушують положення 
ч. 2 ст. 68 Конституції України, згідно з яким незнання законів не 
звільняє від юридичної відповідальності і под.. 

Інша властивість кримінального закону – вища юридична сила 
кримінального закону. Юридична сила пов’язується з двома момента-
ми: співвідношення правових актів між собою (ієрархічність) і 
обов’язковість виконання. Кримінальний закон, будучи офіційним 
документом, характеризується вищою юридичною силою, оскільки 
приймається вищим законодавчим органом – Верховною Радою Укра-
їни, ґрунтується на Конституції України, і є обов’язковим для вико-
нання тими особами, на яких покладені обов’язки з виконання його 
вимог, заборон, дозволів і приписів. А кримінальний закон породжує 
обов’язкові юридичні наслідки для всіх громадян і організацій, що 
знаходяться на території держави. Досить своєрідно пояснює сутність 
вищої юридичної сили кримінального закону О.К. Романов: «Автори-
тетність будь-яких текстів, в тому числі тих, які представлені криміна-
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льним законом, визначається не стільки властивостями самих текстів, 
скільки авторитетністю їх адресата, право виступає в якості адресата 
тих текстів, які містяться в законопроектах. Авторитетністю адресата – 
права, що виступає в образі законодавця, – пояснюється найвища 
модальність кримінальних законів» [4, с. 38]. Через дуалізм адресата 
тексту кримінального закону (законодавець і разом з тим саме право) 
науковцю вдалося підкреслити важливість і авторитетність тексту 
кримінального закону, відповідно і необхідність підвищених технічних 
вимог до нього. 

Через правову визначеність як фундаментальну властивість закону 
можна пояснити іншу, що слід віднести до властивостей техніко-
юридичного характеру кримінального закону, – його зрозумілість.  

Стосовно правової визначеності як властивості закону це поняття 
вживається також як принцип права, щоправда, як зазначає 
В.І. Червонюк, «будучи імплементоване в законодавчу «тканину», 
даний принцип набуває іманентно притаманну законові властивість» 
[5, с. 499]. Як зазначає Л.Л. Богачова, правова визначеність розкрива-
ється «через такі концепції, як непорушність і нескасовуваність набу-
тих законних прав (vested rights); незворотність закону й неможливість 
застосування закону до особи, яка не могла знати про його існування 
(non-retroactivity); законні очікування (legitimate expectations) – право 
особи у своїх діях розраховувати на сталість існуючого законодавства» 
[1]. Друга із окреслених концепцій означає те, що учасники правових 
відносин повинні мати можливість знати про існування закону, а отже 
в розумних межах передбачати наслідки своєї поведінки. Однак знати 
про існування закону ще не означає, що він має бути оприлюднений, 
доступний для ознайомлення, він має бути таким, щоб його розуміли 
особи, бути зрозумілим для них. Особливо важливою є зрозумілість 
кримінального закону, оскільки порушення кримінально-правових 
норм найсуттєвіше обмежує права людини. 

Отже, з одного боку зрозумілість випливає із такої фундаментальної 
юридичної властивості кримінального закону як формальна визначе-
ність, а з іншого ми відносимо її до техніко-юридичних (прикладних) 
властивостей кримінального закону, оскільки через структурно-
логічне, лінгвістичне оформлення кримінального закону він набуває 
такої властивості як його зрозумілість. 
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ПРЕСТУПНОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ СОЗНАНИЕМ  
КАК ФОРМА ПСИХИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ 

 
Как правило, категория «насилие» ассоциируется с разнообразными 

формами воздействия физического характера. Этому есть объяснение. 
Проблема насилия (домашнего, насилия на почве расовой, религиоз-
ной и другой неприязни) всё чаще становится объектом напряженных 
дискуссий, как на бытовом уровне, так и активно экстраполируется в 
СМИ, привлекает внимание законодателя.  

Однако, цель наших размышлений – раскрыть иную форму наси-
лия, чаще всего существующую имплицитно и оттого носящую еще 
более агрессивный для человека характер – психическое насилие. 
Уместно отметить, что особенную актуальность в государстве и обще-
стве сегодня приобретает охрана не только физической, но и психиче-
ской неприкосновенности – как составляющих целостного понимания 
здоровья человека. 

Сегодня понятие «психическое насилие» получило нормативно-
правовое закрепление и определение в Законе Украины «О предотвра-
щении и противодействии домашнему насилию» 2018 г. (далее – 
Закон). 

Согласно п. 14 ч. 1 ст. 1 данного Закона психологическое насилие 
следует толковать, как форму домашнего насилия, включая словесные 
оскорбления, угрозы, в том числе в отношении третьих лиц, унижение, 
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преследования, запугивания, другие действия, направленные на огра-
ничение волеизъявления лица, контроль в репродуктивной сфере, если 
такие действия или бездействие вызвали у пострадавшей лица опасе-
ния за свою безопасность или безопасность третьих лиц, повлекшие 
эмоциональную неуверенность, неспособность защитить себя или 
нанесли вред психическому здоровью человека [1].  

Из данного определения, в части указания законодателем его фор-
мы, думается, что психическое насилие не сводится только лишь к 
домашнему насилию. Исходя из этого, было бы целесообразным в 
п. 14 ч. 1 ст. 1 Закона или исключить слово «домашнего», или внести 
изменение в указанную норму, закрепив легальное определение поня-
тия «домашнее психическое насилие». Поскольку, между психическим 
насилием и домашним насилием не следует ставить знак равенства. 
Понятие домашнее насилие шире по своей смысловой нагрузке (пред-
полагает как физическое, так и психическое насилие). В свою очередь, 
психическое насилие своим объектом имеет исключительно психиче-
ское здоровье.  

Следует отметить, что уголовно-правовой доктрине представлены 
разнообразные подходы к толкованию понятия «психическое насилие», 
раскрываются его признаки, предлагаются различные мнения относи-
тельно объекта посягательства и определяются различные формы 
реализации данного вида насилия. 

По определению Бархатовой Е.Н. психическое насилие – это 
«умышленное, противоправное, общественно опасное воздействие на 
психику человека, осуществляемое помимо его воли либо вопреки ей» 
[2, с. 159]. 

Исследуя категорию психического насилия в уголовном праве Ук-
раины, О.Л. Гуртовенко предлагает толковать психическое насилие, 
как уголовное насильственное психическое воздействие, и делает 
вывод, что это противоправное или совершенное лицом, не имеющим 
признаков субъекта правонарушения, влияние на явления психики 
физического лица – субъекта уголовных правоотношений, которое 
совершается против желания этого субъекта или подсознательно для 
него, с целью нанесения ему психического вреда [3, с. 12]. 

Исследователь Игнатов А.Н. определяет психическое насилие, как 
«воздействие на психику путем информационного влияния, которое 
совершается путем действия или бездействия вопреки или помимо его 
(человека) воли, способное причинить смерть, физическую и/или 
психическую травму, а также ограничить свободу волеизъявления или 
действий человека» [4, с. 62]. 

Рассматривая психическое насилие под углом криминально-
правовой квалификации, следует говорить о том, что оно носит пре-
ступный характер, поскольку психическое насилие характеризуется 
противоправностью, реальной угрозой причинить вред неимуществен-
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ного и/или имущественного характера физическому лицу с целью 
достижения преступного умысла.  

Психическое насилие несёт опасность и негативные последствия, 
как для отдельного человека, так и для общества в целом. Неимущест-
венный вред может выражаться в нанесении психической травмы, 
подавления воли, принуждении действовать в противовес собственным 
желаниям и убеждениям. То есть объект психического насилия посяга-
ет на психическое здоровье в целом (эмоциональное состояние, созна-
ние, волю, память и прочее). 

В уголовно-правовой доктрине исследуются и обсуждаются различ-
ные формы и разновидности психического насилия: шантаж, травля, 
угрозы и т.д. В последнее время часто доводится слышать и о том, что 
для реализации преступного умысла преступники обращаются к ис-
пользованию таких методик, которые влияют на психику с целью 
управления сознанием. 

Используя гипноз, техники внушения, звуковые радиочастотные 
генераторы и др. преступник подавляет волю человека, лишает его 
психической и физической возможности контролировать себя и сопро-
тивляться преступному воздействию. Такое воздействие посягает на 
неприкосновенность в самом универсальном его понимании, на свобо-
ду волеизъявления жертвы, нарушая, таким образом, личные неимуще-
ственные права человека.  

Для нашего исследования особенностей преступного воздействия 
на психику человека актуальным представляется замечание 
В.М. Бехтерева: «Внушение, в большинстве случаев, входит в психиче-
скую сферу без всякого сопротивления со стороны внушаемого и 
проникает в неё незаметно для самого внушаемого» [5, с. 2]. 

Манипулирование сознанием в преступных целях как внушаемая 
преступником установка, может проявляться по-разному – в виде 
указания совершить убийство, самоубийство, кражу, террористический 
акт, и прочее, не отдавая себе отчёта в своих действиях. 

В результате воздействия преступника на психику человека через 
манипуляцию сознанием, жертва воспринимает насильно внушаемые 
установки, как свои, и согласно этим указаниям выстраивает свое 
поведение. Осуществляется подобное преступное воздействие на 
психику человека умышленно, при этом преследуется цель – удовле-
творение собственных интересов, вопреки интересам жертвы. Одним 
из резонансных следует определить дело о группах смерти «Синий 
кит», смысл которого в оказании преступного влияния через социаль-
ные сети на психику детей и подростков с целью доведения их до 
самоубийства. 

Исходя из изложенного, следует сделать вывод: манипулирование 
сознанием в преступных целях (преступное манипулирование сознани-
ем), как форма психического насилия, реализуется путём умышленно 
скрытого влияния на сознание физического лица, которое лишает 
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возможности осознавать и контролировать свои поступки, действовать 
согласно своей воли и убеждениям; понуждающего выполнять пре-
ступные указания суггестора. Таким образом, данная форма психиче-
ского насилия несёт общественную опасность и посягает на личную 
неприкосновенность и свободу волеизъявления человека.  

Уголовно-правовое определение и закрепление психического наси-
лия и его форм, в частности преступного манипулирования сознанием, 
разработка методов предупреждения и противодействия психического 
насилия существенно упростит работу судебным и следственным 
органам в осуществлении правовой оценки и классификации психиче-
ского насилия и его форм. Таким образом, перед законодателем и 
учёными стоит задача по более подробному исследованию и крими-
нальной квалификации психического насилия и его форм. 
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СТРУКТУРА БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ОБ’ЄКТУ ЗЛОЧИНУ 
СЛУЖБОВА НЕДБАЛІСТЬ 

 
Правильне визначення безпосереднього об’єкта злочину має важли-

ве значення при кваліфікації злочину, з’ясування характеру й ступеня 
суспільної небезпечності останнього, дозволяє здійснити розмежування 
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між суміжними злочинами й незлочинною поведінкою взагалі. Теорія 
кримінального права безпосереднім об’єктом злочину визнає ті конк-
ретні суспільні відносини, які поставлені законодавцем під охорону 
певної статті Особливої частини Кримінального Кодексу України (далі 
КК), на які посягає злочин і яким він заподіює шкоду. Отже, зрозумі-
ти сутність безпосереднього об’єкта злочину, передбаченого ст. 367 
КК, можна розглянувши структуру суспільних відносин. 

Традиційно прихильники теорії, котра розглядає об’єкт злочину в 
аспекті суспільних відносин, виокремлюють наступні структурні еле-
менти суспільних відносин: 1) суб’єкти (носії) відносин; 2) предмет, з 
приводу якого вони існують; 3) соціальний зв’язок (зміст відносин). 
Суб’єктами суспільних відносин можуть виступати такі їх носії, як 
фізичні особи, юридичні особи, інші об’єднання людей, а також дер-
жава. Предметами виступають блага і цінності матеріального або 
нематеріального характеру, з приводу яких існують суспільні відносини 
(життя, здоров’я людини, особиста свобода, статева свобода і недотор-
каність, суспільна діяльність, природні об’єкти, майно тощо). Змістом 
відносин є соціальний зв’язок, тобто зв’язок між суб’єктами, їх взає-
модія з приводу предмета суспільних відносин [1, с. 30, 50-52; 2, с. 51; 
3, с. 59-63]. 

Суспільні відносини необхідно розглядати лише в єдності усіх трьох 
елементів. При виключенні одного з них система припиняє існування. 

Суб’єктами відносин, які виступають об’єктом злочинів у сфері 
службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 
публічних послуг є, безперечно, з одного боку, службові особи. 
Суб’єктом суспільних відносин злочину службова недбалість можуть 
бути як службові особи юридичних осіб приватного права, так і юри-
дичних осіб публічного права.  

Якщо твердження про те, що з одного боку суб’єктом суспільних 
відносин виступає службова особа серед науковців не викликає запере-
чень, то питання виникають із приводу протилежної сторони. Дискусії 
тривають щодо можливості визначати протилежним суб’єктом державу.  

Ми схиляємося до думки, що держава може виступати 
обов’язковим суб’єктом розглядуваних суспільних відносин і це не 
свідчить, що вони існують не між людьми. Держава просто фігурує у 
таких суспільних відносинах як особлива форма, вона визначає стано-
вище суб’єктів, є виразником їх інтересів [2, с. 58; 4, с. 10] 

То ж виходячи зі специфіки злочинів у сфері службової діяльності 
та професійної діяльності пов’язаної з наданням публічних послуг – 
вони можуть бути вчинені лише у процесі взаємозв’язку між державою 
й службовими особами, приходимо до висновку, що об’єктами цих 
злочинів є відносини, суб’єктами яких, з одного боку, виступає держа-
ва, з іншого – службові особи публічного права чи службові особи 
приватного права. 
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Предметом суспільних відносин визнається все те, з приводу чого 
або у зв’язку з чим існують саме ці відносини. Залежно від предмета 
суспільні відносини вирізняють матеріальні і нематеріальні. До матері-
альних належать ті з них, у яких предметом виступає та чи інша мате-
ріальна річ. У нематеріальних відносинах предметом виступають не 
речі, а інші соціальні цінності.  

На нашу думку, суспільні відносини, які являються безпосереднім 
об’єктом службової недбалості, є нематеріальні відносини. Предметом 
нематеріальних відносин виступає нормальна діяльність державного 
апарату, апарату органів місцевого самоврядування, громадських 
об’єднань, підприємств, установ, організацій усіх форм власності. Але 
не слід забувати і про охоронювані законом правам та інтереси окре-
мих громадян, державні інтереси тощо. Аналіз практики показує, що 
практично у кожному випадку шкода заподіюється чи то інтересам 
окремих осіб, чи то інтересам держави.  

Останнім структурним елементом суспільних відносин є соціальний 
зв’язок між учасниками. Соціальний зв’язок виявляється у відносинах 
між фізичними особами, у відносинах між фізичними та юридичними 
особами, у відносинах між предметом та суб’єктом суспільних відносин. 
Детальний аналіз суспільних відносин службової недбалості дає змогу 
стверджувати, що соціальний зв’язок виражається у відносинах між 
державою, в особі органів державної влади, та службовими особами, а 
також в діяльності учасників відносин, яка спрямована на забезпечення 
нормального функціонування й розвитку цієї сфери суспільного життя. 

Отже, у процесі нашого дослідження було окреслено окремі питан-
ня структури безпосереднього об’єкта злочину, передбаченого 
ст. 367 КК. Аналіз існуючих наукових позицій та формулювання 
авторського бачення щодо зазначеного питання, на наш погляд, спри-
ятиме більш точній кваліфікації злочину службова недбалість. 
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ЩОДО ПРЕДМЕТУ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ 
КРИМІНОЛОГІЇ: ТЕОРЕТИЧНА ДИСКУСІЯ  

АБО ПРАКТИЧНА НЕОБХІДНІСТЬ?  

 
Розпад і несистемна трансформація інституціональної структури сус-

пільства в умовах економічної кризи в Україні призвели до суттєвого 
зниження рівня життя і тотальної криміналізації населення, яке предста-
вляє різні верстви суспільства та соціальні групи. Як показує статистика, 
у сферу кримінальної практики залучені десятки мільйонів людей у світі. 
Володіючи колосальними фінансовими, людськими, ідеологічними 
ресурсами, злочинці впливають на легальні соціальні процеси, забезпе-
чують своє існування і розширене відтворення злочинності. Консоліда-
ція кримінального світу, глобалізація злочинності, зміна її якісних і 
кількісних параметрів, високий рівень латентності і розширення сфери її 
впливу на суспільство вимагають адекватного реагування.  

З урахуванням зазначених факторів одним з напрямків наукової док-
трини протидії злочинності повинна стати розробка основ інституціона-
льної кримінології. Автор цих строк неодноразово намагався актуалізува-
ти цю проблему, яка має не стільки теоретичне, скільки практичне 
значення.  

Інституціональна кримінологія – не самостійна галузь наукових 
знань, а окремий напрямок кримінологічної теорії і практичної діяль-
ності. Предметом інституціональної кримінології є, по-перше, механі-
зми криміналізації соціальних інститутів, по-друге, – процеси інститу-
ціоналізації окремих видів кримінальних практик та злочинність, яка 
вже сформувалася як стійкий соціальний інститут (економічна, органі-
зована, корупційна, транснаціональна тощо), по-третє – інституціона-
льна профілактика злочинності.  
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Інституціональний підхід до вивчення злочинності та криміналізації 
суспільства є питанням методологічним, освоєння якого може дати 
цінний інструментарій для наукового пошуку і важливих практичних 
рішень у протистоянні злочинності. Це особливо важливо в умовах 
пострадянських країн, які за історичними мірками миттєво опинилися 
на «руїнах» не тільки свого соціального устрою, а й багатьох наукових, 
зокрема, кримінологічних, догматів. У вітчизняній кримінології мето-
дологія інституціонального аналізу злочинності не набула широкого 
поширення, незважаючи на актуальність цих питань. Найбільших 
успіхів у цьому напрямку досягли соціологи, які поставили «оновлену» 
проблему соціальних інститутів в перший ряд сучасних соціологічних 
теорій. Розглядаючи соціальний інститут як відносно стійкий тип і 
форму соціальної практики, за допомогою якого забезпечується стій-
кість зв’язків і відносин в рамках соціального життя суспільства, 
можна зробити висновок, що окремі види кримінальної практики вже 
набули рис соціального інституту. Інституціоналізовані форми кримі-
нальної практики є реальною загрозою стабільності національного та 
міжнародного правопорядку. Сформувався особливий механізм функ-
ціонування кримінальних практик та криміналізованих державних 
інституцій, який представляє собою систему стійких правил поведінки 
(взаємодії) суб’єктів зазначених практик. Інституціоналізація злочинної 
діяльності сприяє залученню в кримінальну практику інших людей, які 
виявляються залежними від цієї діяльності. Створюється особливе 
кримінальне середовище, яке за економічними властивостями і мож-
ливій матеріальній вигоді дуже приваблива для її учасників.  

У відношенні багатьох кримінальних практик можна сказати, що во-
ни в багатьох випадках підміняють офіційні інститути. Так, наприклад, 
тіньова і кримінальна економіка, організована злочинність, корупція 
виконують певні функції, «замінюючи» неефективні державні інститути, 
відтворюючи власну інституціональну структуру, систему норм, зв’язків і 
відносин, так як злочинність виявляється не тільки в індивідуальній, але 
й в колективній діяльності, яка набуває глобального характеру, що 
пов’язано з глобалізацією економіки, політики, усіх сфер суспільного 
життя. Тому не випадково юридичні особи часто стають активними 
суб’єктами злочинної діяльності, залучають до неї своїх співробітників, 
багато з яких свідомо приймають рішення про участь у незаконних діях і 
фактично стають співучасниками колективної злочинної діяльності. 
Кримінальні форми економічної діяльності, системна корупція в таких 
сферах, як управління, освіта, охорона здоров’я, судова та правоохорон-
на діяльність тощо, є, по суті, «негласним договором» про спільну 
(колективну) злочинну діяльність. Суттєвий вплив на поведінку індивіда 
справляють колективні (корпоративні) цінності, які лежать в основі 
інституціоналізації злочинності. Як наслідок, формується кримінальна 
ідеологія та колективна кримінальна психологія – різновид нового 
колективістського мислення на основі асоціальних цінностей. У механі-
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змі інституціоналізації злочинності виявляється взаємодія особистісних і 
соціальних факторів, в наслідок чого відтворюється певний тип поведін-
ки, характер і спрямованість якого зумовлені конкретним соціокультур-
ним середовищем, що сформувався на основі цінностей, соціальних 
стандартів, традицій, правил поведінки, властивих конкретному соціуму, 
й особливостей особистості. При цьому мова може йти не тільки про 
явно криміногенне середовище, а й про групи, соціальні функції яких 
офіційно, тобто нормативно-організаційно, орієнтовані в позитивному 
напрямку. Соціальні та соціально-психологічні чинники інституціоналі-
зації злочинності дозволяють зробити висновок про значну залежність 
поведінки людей від комплексу соціальних інститутів, які формують їх 
спосіб життя. Відтворення злочинності в цьому випадку постає як 
безперервно триваючий цикл обміну результатами предметної діяльності 
в рамках інституціоналізованих кримінальних практик та криміналізова-
них державних інститутів.  

Враховуючи те, що інституціональна концепція вивчення та стри-
мування криміналізації суспільства передбачає аналіз соціуму як сис-
теми соціальних інститутів, з якими люди себе ототожнюють і в рамках 
яких здійснюють різні види соціально значущої діяльності (соціальних 
практик) з метою задоволення своїх потреб, насамперед вітального 
(життєвого) характеру, розробка механізму витіснення кримінальних 
практик за допомогою стимулювання соціально-позитивної діяльності 
в рамках тих чи інших інститутів є найбільш перспективним напрям-
ком інституціональної профілактики злочинів. Злочинний спосіб 
життя повинен стати економічно невигідним.  

Іншою проблемою, яку повинна вивчати інституціональна кримі-
нологія, є дисфункціональність офіційних державних інститутів. Кри-
міналізація українського суспільства має особливості, пов’язані з 
політичними, правовими та економічними реформами, що відбувають-
ся в країні. Практично у продовж усього періоду незалежності країна 
перебуває в перехідному (транзитивному) стані, що призвело до систе-
мної кризи і позначилось на процесах його криміналізації. Штучна 
деінституціоналізація на початку 90-х років виявилася в руйнуванні 
раніше стійких соціальних інститутів з метою швидкої ліквідації радян-
ської системи державного устрою та соціалістичної економіки і хаоти-
чній несистемній побудові нового інституційного дизайну українського 
суспільства. Як наслідок, одним із суттєвих проявів суспільної кризи 
стала деформація, нестабільність та дисфункціональність органів 
державної влади та управління.  

У цьому контексті протидія штучної деінституціоналізації правоохо-
ронних органів і, як наслідок, їх дисфункціональності, є першочерговим 
завданням на шляху стабілізації системи протидії злочинності і голов-
ним напрямком у запобіганні криміналізації державних інститутів.  

Таким чином, інституціональна кримінологія об’єктивно передба-
чає розвиток нового практичного напрямку у протидії злочинності – 
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інституціональної профілактики злочинності. В основі інституціональ-
ної профілактики злочинності, незалежно від виду та характеру злочи-
нів, лежить, по-перше, концепція зміни діяльності людини у тих чи 
інших соціальних умовах на основі зміни мотиваційної складової його 
діяльності, по-друге, запобігання криміналізації, насамперед, тих 
державних інститутів, які забезпечують стабільність соціальних відно-
син, правопорядок та безпеку суспільства і людини.  
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН  
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА КРИМІНОЛОГІЧНУ  

БЕЗПЕКУ ЕКОНОМІКИ 

 
У сучасних умовах все більш тенденційним стає активне викорис-

тання носіями кримінальної активності новітніх досягнень прогресив-
ного розвитку науки і техніки для реалізації злочинних схем. Взає-
мозв’язок злочинності та розвитку – одна з ключових тем тринадцято-
го Конгресу ООН з попередження злочинності та кримінального 
правосуддя, який відбувся у квітні 2015 року у м. Доха (Катар) [1]. Від 
самого початку в публічному праві з’явився термін «право на розви-
ток». Декларація про право на розвиток, прийнята Резолюцією 41/128 
Генеральної Асамблеї від 4 грудня 1986 року, в ст.1 визначила, що 
право на розвиток є невід’ємним правом людини, в силу якого кожна 
людина і всі народи мають право брати участь у такому економічному, 
соціальному, культурному і політичному розвитку, при якому можуть 
бути повністю здійснені всі права людини та основні свободи, а також 
сприяти йому і користуватися його благами. 

Своєрідною «розплатою» за прогресивний розвиток є розвиток еко-
номічної злочинності. Спостерігається ситуація, коли за наявності 
сталої кримінальної мотивації розширюються можливості для зловжи-
вань та підвищується вірогідність віктимізації.  

На відміну від корисливої злочинності загально-кримінального 
профілю, яка належить до традиційних форм примітивного перерозпо-
ділу майна та визначається як ядерний вид злочинності, економічній 
злочинності властива мінливість.  

У зв’язку з цим спостерігається залежність форми економічної зло-
чинності від економічної та суспільної формації держави. «Саме соціа-
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льно-економічна природа економічної злочинності обумовлює її генети-
чно-каузальну залежність від розвитку економічної системи» [2, c. 72].  

Закономірним наслідком розвитку високих технологій стало їх ви-
користання у злочинних схемах. Зокрема, перехід від face-to-face до 
віртуального шахрайства забезпечує дистанційність контакту «злочи-
нець-жертва» і пов’язаний, як правило, з електронною комерцією і 
обманом на споживчому ринку, шахрайськими схемами торгівлі това-
рами і послугами через інтернет-магазини. Спостерігається також 
пожвавлення фінансових пірамід, які маскуються під трейдингові 
платформи з гарною репутацією (наприклад, Forex), інтернет-казино 
або пропонують нібито високоприбуткові інвестиційні інтернет-
проекти [3, c. 82].  

Таким чином концепція та стан кримінологічної безпеки економіки 
напряму залежать від домінуючої моделі економічних відносин та 
контекстного розуміння економічної злочинності. Останнє у свою 
чергу надає конвенційності змісту економічної злочинності в окремо 
взятих економіко-правових, інформаційно-культурологічних умовах. 

Доцільність врахування конвенційності змісту економічної злочин-
ності підсилена ренесансом радикальної (критичної) кримінології в 
сучасних дослідженнях. Представники критичного напряму вважають, 
що принципові положення їх теорій неможливо зрозуміти без оцінки 
соціального, політичного, економічного, культурного контекстів, в 
яких відбувався розвиток ідей. Тому відзначимо, що виникнення цієї 
течії в 60-і рр. ХХ століття і подальший розвиток були обумовлені 
кризовим станом кримінальної політики в країнах Західної Європи та 
Північної Америки, нездатністю держави і суспільства протиставити 
дієві заходи контролю стрімко зростаючому рівню злочинності, поси-
ленням недовіри до влади, істотним зростанням числа ув’язнених. 
Крім того, критичний напрям виник і як свого роду відповідь-реакція 
на кризу (методологічну та ідеологічну) зарубіжної кримінологічної 
науки, яка, використовуючи доведені до досконалості емпіричні мето-
ди досліджень, так і не змогла пояснити феномен злочинності і запро-
понувати дієві способи реагування [4]. 

Існування критичного напряму в кримінології сприяє розвитку цієї 
науки, яка, на думку Д. Гарланда і Р. Спаркса (Garaland and Sparks), 
повинна бути зацікавлена як у вивченні соціальних, політичних, еко-
номічних, культурних проблем, пов’язаних зі злочинністю, розширюю-
чи межі дисципліни, так і в проведенні емпіричних досліджень, резуль-
тати яких можуть бути реалізовані на практиці [5, p. 4].  

За словами В. Айнштадтера і C. Генрі (Einstadter and Henry), «за-
мість погляду на деяких людей як на «погані яблука», що заподіюють 
іншим яблукам шкоду, критичні кримінологи бачать в суспільстві 
«поганий кошик», в якому все більше яблук буде псуватися... Рішен-
ня – тільки в новому кошику» [6]. 
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На відміну від первинних ідей радикальної кримінології, які 
з’явились як реакція на перехід від індустріального до постіндустріаль-
ного стану та заснованих на критиці попередніх теорій, сучасні пред-
ставники критичної кримінології намагаються «бачити» та робити нові 
ідеї прикладними. Критична кримінологія надає методологічну основу 
для розгляду того, як поняття злочину конструюється в суспільстві, і 
як змінюється поведінка людей залежно від різних значень, які нада-
ються цьому феномену. 

Відтак економічну злочинність ми визначаємо як деструктивну со-
ціально-економічну активність у сфері виробництва, розподілу, обміну 
та споживання товарів та послуг, що посягає на економічну безпеку та 
виявляється у системі заборонених кримінальним законом трансакцій, 
а також супутніх перед- та посткримінальних діянь, психологічно 
детермінованих спільним мотивом та спрямованих на незаконний 
перерозподіл фінансово-економічних активів. 

Рухливість криміналізації/декриміналізації проявів економічної де-
віантності та зміни оцінок ступеня суспільно-небезпечних наслідків 
неминуче змушують аналізувати економічну злочинність у контексті 
споріднених видів економічних відхилених практик (девіація, делікт, 
кримінальний проступок, злочин). Похідними змінними в такому разі 
будуть характер санкцій (соціальна відповідальність, адміністративна 
(фінансова) відповідальність, кримінальна відповідальність) та меха-
нізм відновлення прав жертви, поєднаний із компенсацією шкоди. 

Таким чином, інтенсифікація економічної злочинності та, відповід-
но, стан кримінологічної безпеки економіки, пов’язані із розвитком. 
Розвиток системи господарювання, збільшення фінансових та капіта-
лопотоків активізують злочинні практики. Мова йде про збільшення 
потужностей незаконного виробництва, збільшення ціни економічної 
злочинності та інші кількісні індикатори, а також обов’язково якісні 
зміни – перехід до пов’язаних з високими технологіями видів злочинів 
та способів їх вчинення, підвищення рівня організованості учасників 
злочинних схем до корпоративного типу. 
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Європейські країни, слідуючи Рекомендації Ради Європи R (82) 16 

про тюремні відпустки, впроваджують у свою практику систему тюре-
мних відпусток, враховуючи, що ці заходи сприяють ресоціалізації 
засуджених. У цій рекомендації йдеться про те, що надавати тюремну 
відпустку варто, по можливості, за медичними, освітніми, професій-
ними, сімейними та іншим соціальним підставам. Ураховуватися для 
надання відпустки повинні слідуючи аспекти: тяжкість злочину, строк 
покарання, особисті якості, поведінка засудженого, ризик, який існує 
для суспільства, родинні зв’язки та соціальний стан засудженого, ціль 
відпустки, її тривалість та умови [1, с. 98]  

Проаналізуємо, чи необхідність застосування системи тюремних ві-
дпусток в пенітенціарній системі України. 

Впровадження системи тюремних відпусток буде зменшувати нега-
тивні наслідки такого покарання, як позбавлення волі. За роки неза-
лежності в Україні питома вага засуджених до позбавлення волі в 
загальній структурі судимості залишається досить стабільною і складає 
близько 35%. Європейські країни застосовують до своїх громадян 
позбавлення волі досить обережно, справедливо зазначаючи, що в 
більшості випадків ізоляція не сприяє виправленню та ресоціалізації 
засудженого. Засудженим, що знаходяться в виправних колоніях міні-
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мального рівня безпеки, ділянках соціальної реабілітації виправних 
колоній середнього рівня безпеки й виховних колоній можуть бути 
дозволені короткочасні виїзди за межі колонії на строк не більше семи 
днів, у зв’язку з винятковими обставинами: смерть або важка хвороба 
близького родича, стихійне лихо. Засудженим жінкам, що мають дітей 
у будинках дитини при виправних колоніях дозволяється виїзд для 
розміщення дітей у родичів, опікунів, при дитячих будинках триваліс-
тю не більше 10 днів. Український законодавець йде шляхом розши-
рення умов та обставин для використання засудженими короткочасних 
виїздів за межі колоній. Даний факт породжує безліч дискусій як 
науковців так і практичних співробітників пенітенціарної системи.  

З одного боку, переваги, які система надання тюремних відпусток 
може запропонувати засудженому безпосередньо, його родині й суспі-
льству в цілому, здаються очевидними. Однак існує значна різниця між 
існуванням важливості самої теорії відпустки та механізмом застосову-
вання її на практиці. Відзначимо, що дослідження позитивної значи-
мості тюремних відпусток, які могли б спростовувати багато критичних 
зауважень, не були проведені ні в Україні, ні в країнах Європи. 

За визначенням зарубіжних кримінологів заохочувальні відпустки 
ефективно стимулюють правослухняну поведінку засуджених, є суттє-
вим стимулом для переведення особи на більш пільгові, менш суворі 
умови відбування покарання. У свою чергу, позбавлення, відстрочка 
надання відпустки засудженому, який учинив правопорушення є 
досить суворим дисциплінарним впливом, ефективним заходом профі-
лактики порушення режиму відбування покарання [2, с. 37]. 

Під час дослідження вдалося встановити, що практика застосування 
системи тюремних відпусток в дільницях соціальної реабілітації в 
Україні, на жаль, майже відсутня, не враховуючи поодинокі випадки 
надання засудженим короткочасних виїздів за межі колоній. Проведене 
дослідження на базі виправних колоній в Одеській області свідчить про 
те, що у ЧВК-74 із 350 опитаних засуджених близько 312 осіб не 
використовували право короткочасного виїзду за межі колонії та не 
заявляли про бажання його використовувати, 12 опитаним адміністра-
ція відмовила в задоволенні цього права, 26 опитаних вказали на 
відсутність обставин, що передують використанню даного права. 
Однак на території вищезазначеної колонії розташований будинок 
дитини. Ця обставина, виходячи із закріпленого у законодавстві поло-
ження у п. 4 ст. 111 КВК, дозволяє саме засудженим жінкам, які мають 
дітей у будинках дитини при виправних колоніях використовувати 
виїзд для розміщення дітей у родичів, опікунів, при дитячих будинках 
тривалістю не більше 10 днів. 

Результати опитування виявилися серед засуджених, які відбувають 
покарання у ПВК-51 та ОВК-14 в Одеській області (чоловічі колонії 
середнього рівня безпеки). Більшість опитаних 480 чоловік із 600 
вказали, що хотіли б використати це право, та не було обставин, які б 
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дозволили їм реалізувати його. Зазначимо, що в ст. 111 КВК перелік 
виняткових особистісних обставин є вичерпним. 

Зазначимо, що засуджений повинен бути психологічно готовим до 
реалізації тюремної відпустки, а адміністрація колонії повинна ретель-
но спостерігати за поведінкою засудженого, щоб оцінити ризики та 
одержати найдетальнішу його характеристику. Відомо, що позитивна 
поведінка засудженого може бути результатом симуляції, тому потріб-
но, насамперед, аналізувати його риси характеру. Саме характер, який 
формується під впливом життєвого досвіду та зумовлений суспільним 
життям людини, визначає життєву спрямованість особистості. Його 
аналізом повинні займатися психологи в УВП.  

По-друге, важливе значення має ставлення пенітенціарного персо-
налу до надання тюремних відпусток засудженим. Нами було проведе-
но анкетування співробітників виправних колоній в Одеській області. 
Отримані дані вказують на негативне ставлення персоналу до системи 
тюремних відпусток: 34 експерти із 60 зазначили, що ця система 
підриває значення ув’язнення, позбавляє його превентивного впливу; 
18 експертів допускають використання тюремної відпустки тільки при 
наявності виняткових обставин, вказаних у КВК; тільки 8 експертів 
розцінюють це правове явище як засіб, що буде сприяти ресоціалізації 
засуджених. Тому необхідно, щоб співробітники були інформовані про 
цілі впровадження системи тюремних відпусток та підтримували її. 
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ВІДНОВЛЕННІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ  
ЖЕРТВ ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТІВ 

 
У більшості країн світу жертви тероризму залишаються однією з 

найбільш незахищених категорій жертв злочинних посягань. За даними 
Глобального індексу тероризму (GTI) в світі за період з 2000 р по 
2015 р внаслідок вчинення понад 70 тис. терористичних актів загинули 
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понад 170 тис. осіб. [4] При цьому майже кожен рік спостерігається 
тенденція до збільшення цих показників. Економічні наслідки терори-
зму досягли 84 млрд. доларів США в 2016 році [4]. 

Незважаючи на значний внесок з боку міжнародних інститутів в ро-
зробку конвенціональних механізмів, програмних документів, рекоме-
ндацій в області захисту прав жертв тероризму, найчастіше в націона-
льних системах їх імплементація знаходить своє відображення лише 
«на папері». Подальші кроки в бік підготовки надійної платформи 
правових і організаційних інструментів, які могли бути швидко вико-
ристані у відповідь на загрозу, що виходить від сучасного тероризму, 
зроблені тільки окремими державами. У зв’язку з чим, розробка внут-
рішньодержавних правових механізмів та інституційного потенціалу, 
спрямованих на забезпечення прав жертв терористичних актів є однією 
з першочергових завдань у протидії тероризму.  

Питання щодо протидії тероризму, в тому числі вивчення жертв те-
роризму, розглядаються у наукових публікаціях О.М. Бандурки, 
Д.О. Беззубова, А.І. Долгової, В.М. Дрьоміна, В.В. Коваленка, В.А. Ліп- 
кана, В.Л. Ортинського, В.О. Тулякова, В.Ф. Ущаповського та ін. 

Категорію потерпілих від тероризму розглядають багато вчених та 
практиків як цільову категорію, яка заслуговує цілеспрямованого 
розвитку правил та заходів реагування, беручи до уваги потреби, що 
виникають внаслідок специфіки терористичних актів. Питання, що 
стосуються компенсації жертвам тероризму, виявилися складнішими 
порівняно з компенсацією у випадках індивідуального «звичайного» 
злочину. Наприклад, у багатьох випадках злочинець або помирає або 
його важко захопити, тероризм створює велику кількість потерпілих, 
що ускладнює розробку ефективної та відповідної схеми компенсації 
[2, с. 6]. 

Що стосується питань компенсації збитків жертвам тероризму, то 
вона можу бути представлена в зв’язку з наявністю будь-якої шкоди, 
яка може бути визначена в грошовій формі: фізичний збиток; біль, 
страждання і емоційні переживання; втрачені можливості; втрата 
доходів і здатності отримувати доходи; розумні медичні та інші витрати 
по реабілітації; збиток власності або комерційної діяльності, включаю-
чи упущену вигоду; підрив репутації та приниження гідності; розумні 
витрати на юридичну і експертну допомогу для отримання відшкоду-
вання тощо. 

У відповідно до Зводу принципів захисту та заохочення прав люди-
ни шляхом боротьби з безкарністю право на відшкодування шкоди 
повинно охоплювати весь збиток, понесений жертвою; воно передба-
чає, з одного боку, індивідуальні заходи, пов’язані з правом на рести-
туцію, компенсацію та реабілітацію, а з іншого – такі заходи загально-
го характеру щодо відшкодування збитків, як сатисфакція і гарантія 
неповторення [1, с. 17-18]. Разом з тим, на практиці заходи щодо 
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відшкодування шкоди жертвам тероризму визначаються частково і не 
носять такого всебічного характеру. 

На сьогоднішній день одними з ретельно розроблених систем ком-
пенсації жертвам тероризму є Criminal Injuries Compensation Scheme 
(GB) і The National Center for Victims of Crime (US). Дані системи 
передбачають виплату декількох видів компенсацій, можливість вима-
гати компенсації в минулому або майбутньому, а також компенсації 
додаткових витрат. 

Порівняльний аналіз компенсаційних механізмів і програм підтри-
мки жертв тероризму в різних країнах дозволяє визначити найбільш 
ефективні практики надання допомоги: програми компенсації жертвам 
тероризму, планування стратегії безпеки жертв, консультування та 
реабілітація, тимчасове забезпечення житлом, формування груп підт-
римки для жертв та обміну інформацією та інші заходи. 

У правозастосовчій сфері одним з ефективних механізмів відш-
кодування заподіяної шкоди жертві тероризму є договірний меха-
нізм (на відміну від судового). В такому випадку цілі групи постра-
ждалих можуть вести колективні переговори і домагатися відшкоду-
вання шкоди одночасно на користь всіх постраждалих на узгодже-
них в ході переговорів умовах. Такий механізм дозволяє досить 
швидко надати допомогу жертвам тероризму, навіть в разі тривалого 
розслідування терористичного акту, відсутність інформації про 
злочинця або його смерті.  

І все ж однією з найбільш актуальних проблем є проблема джерел 
державного фінансування виплат жертвам. Зазвичай для цієї держави 
створюють спеціальні компенсаційні фонди. На сьогодні такі фонди 
функціонують майже у всіх країнах Європи, а також в інших розвине-
них країнах світу (США, Канада, Нова Зеландія, Австралія, Японія і 
т.д.). У цих країнах прийняті відповідні закони, що передбачають 
право потерпілих на державну компенсацію заподіяної злочином 
шкоди, а також шляхи примирення потерпілого з винним і професійну 
медичну і психологічну допомогу жертвам злочинів [3, с. 31]. 

Існуюча ситуація спонукає світову громадськість до пошуку нових 
рішень і напрацювань в сфері надання допомоги жертвам тероризму. 
Цей процес досить складний і передбачає спільну антитерористичну 
діяльність як на глобальному, регіональному, так і на державному 
рівнях. Аналіз компенсаційних механізмів і програм підтримки жертв 
тероризму в різних країнах дозволяє виділити і систематизувати 
найбільш ефективні, життєздатні моделі допомоги таким категоріям 
жертв, а також актуалізувати подальші наукові розробки з цієї про-
блематики, що має значну цінність для перспектив їх впровадження 
їх на практиці. 
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ВПЛИВ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ НОРМ МОРАЛІ  
З НОРМАМИ ПРАВА НА СТАН ЗЛОЧИННОСТІ 

 
Людина як соціальна істота характеризується не тільки особистіс-

ними якостями, а й здатністю та потребою у співіснуванні з іншими 
людьми. Для цього вона об’єднується у певні групи, спільноти, соціум. 
Перебуваючи у соціумі його учасники вступають між собою у відноси-
ни. Для того щоб урегулювати ці суспільні відносини природно вини-
кає комплекс правил – соціальних норм. 

Соціальна норма є регулятором поведінки та взаємодії людей у сус-
пільстві. За допомого соціальних норм вимоги суспільства, соціальних 
груп і окремих людей перетворюються в еталон, моделі, стандарти 
належної поведінки й у такій формі адресуються особистості. Соціаль-
ні норми підтримують порядок і безконфліктне співіснування людей у 
будь-якому мікросоціумі, що забезпечує можливість, з одного боку, 
навчитись особливостей певної поведінки в цій структурі, а з іншого – 
забезпечити контроль за дотриманням заданих норм у конкретній 
сфері діяльності її учасників (Гордієнко Н. М. Соціальна норма як 
феномен: поняття, сутність, цінність для суспільства [Текст] /  
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Н. М. Гордієнко // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та 
практики. – 2013. – Вип. 59-60. – С. 33). Завдяки нормам здійснюєть-
ся регулювання та соціальний контроль за поведінкою громадян (Кра-
вченко С. А. Социология: парадигмы и темы: учеб. для вузов /  
С. А. Кравченко. – М.: Знание, 1995. С. 166-272 с.). 

Норма як соціальний феномен має надзвичайно велику для людини 
цінність, тому що вона, ставши переконанням людини через звичку 
діяти певним чином, виявляється як послідовність її погляді і поведін-
ки (Гордієнко Н. М. Соціальна норма як феномен: поняття, сутність, 
цінність для суспільства [Текст] / Н. М. Гордієнко // Соціальні техно-
логії: актуальні проблеми теорії та практики. – 2013. – Вип. 59-60. – 
С. 33). Ні одне суспільство не обходиться без норм, які регулюють 
поведінку людей, як стверджував Р. Мертон, хоча суспільство відрізня-
ється одне від одного ставленням до народних звичаїв, моралі та 
інституційних вимог. (Мертон Р. Социальная теория и социальная 
структура (Фрагменты) / Роберт Мертон; под. общ. ред. В.В. Танчера; 
реферат пер. и вступ. статья В. Костинский. – К.: Ин-т социол.,  
1996. – С. 84-112 с.) Н. Смелзер писав, що незважаючи на те, що люди 
часто порушують соціальні стандарти, вони все-таки бажають дотриму-
ватись соціальних норм і вважають це звичайним явищем (Смелзер Н. 
Социология / Н. Смелзер; пер. с англ. – М.: Феникс, 1994. – 227 с.) 

Різновидами соціальних норм є: мораль, звичаї та традиції, релігійні 
норми, корпоративні норми, норми права. 

Необхідно звернути увагу, на те що перші соціальні норми, такі як 
мораль, звичаї та традиції, які виникали природно, відображають 
інтереси та волю більшості членів суспільства. В зв’язку з чим члени 
суспільства добровільно дотримувались норм, що не потребувало 
розроблення та впровадження санкцій за порушення цих норм. Така 
соціальна норма як мораль дійшла до нас з певними змінами, які 
відбулися в результаті розвитку суспільства, та є основним регулятором 
суспільних відносин. 

Характерною ознакою релігійних та корпоративних норми, які ви-
никли пізніше, є те що вони розповсюджуються на свої певні соціальні 
групи, що входять до соціуму в цілому. Хоча релігійні та корпоративні 
норми регулюють відносини певної частини соціуму, проте учасники 
на яких ці соціальні норми поширюються суворо дотримуються цих 
норм, свідомо віднісши себе до цієї соціальної групи. Окремі члени 
суспільства сталять на перше місце релігійні та корпоративні норми 
порівняно з нормами моралі. У випадку конфлікту між нормами мора-
лі та релігійними і корпоративними норми, застосування останніх 
норм для врегулювання суспільних відносин, говорить про девіантну 
поведінку члена суспільства, його фанатичність. 

Що стосується норм права, які виникли разом з державою, то вони 
відображають інтереси в першу чергу правлячої частини суспільства та 
тієї незначної частини суспільства, в якої сконцентрувалась основна 
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частина матеріальних благ, капіталу. Пройшли тисячі років з моменту 
виникнення норм права, проте ситуація не змінилась з часу їх виник-
нення до сьогоднішнього дня. При розроблені нових норм права, для 
захисту набутого капіталу та влади, враховують в першу чергу інтереси 
власників капіталу та владної еліти, яка складає незначну частку в 
суспільстві. Глобалізаційні процеси не змінюють даної тенденції, а 
навпаки підтримують такий стан речей. Це пояснює причину недотри-
мання норм права учасниками суспільства порівняно з нормами моралі.  

П. Сорокін звертав увагу, якщо норми обов’язкової, забороненої й 
рекомендованої поведінки двох або більшої кількості осіб однакові, 
якщо вони приписують іншим ті самі права і обов’язки, що й собі, з їх 
переживаннями, то це виключає можливість конфліктів, ворожнечі, 
боротьби між ними (Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество / 
П. Сорокин; общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонова. – М.: 
Политиздат, 1992. – С. 141-543 с.). 

Значна частина норм права виникла з норм моралі, наприклад 
обов’язок дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Зазначе-
на норма моралі, яка була закріплена в сімейному законодавстві, за 
недотримання якої встановлена кримінальна відповідальність в ст. 165 
(Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків) 
КК України. Можна спостерігати що ці норми права сумлінно вико-
нуються всіма членами суспільства за винятком окремих виключень. 
Свідченням цього є незначна кількість кримінальних проваджень 
зареєстрованих за ст. 165 КК України (від 5 до 10 на рік). 

В цілому генезис суспільства та соціальних норми має однакові за-
кономірності, незалежно від країни. Для реалізації норм права та їх 
дотримання необхідно щоб вони відображали інтереси більшої частини 
суспільства, а не лише власників капіталу та владної еліти, виходили з 
норм моралі та не суперечили їй. При додержані цих умов можливе 
забезпечення дотримання норм права без застосування примусу, в 
тому числі кримінально-правового. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



245 

ТКАЛЯ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА 

Миколаївський інститут права 
Національного університету «Одеська юридична академія», 

доцент кафедри кримінального права та інших кримінально-правових  
дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент 

 

ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ  
ВІКТИМНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ 

 
Для вирішення питань щодо визначення заходів запобігання злочи-

нам значне теоретичне, практичне значення має вивчення віктимності 
неповнолітніх. Поведінка неповнолітнього потерпілого в багатьох 
життєвих ситуаціях, може бути приводом для створення ситуації, що 
провокують злочин. Завдання віктимологічного запобігання 
(профілактики) злочинів, які вчиняються проти неповнолітніх, можуть 
бути реалізовані лише за умови забезпечення належного правового 
захисту дітей державою. Тому проблема забезпечення та захисту прав 
неповнолітніх є однією з найголовніших. 

Проблему віктимності неповнолітніх вивчали безліч вітчизняних та 
зарубіжних вчених, зокрема Ю.М. Антонян, В.В. Василевич, 
В.В. Голіна, Б.М. Головкін, А.О. Джужа, В.Н. Дрьомін, А.П. Закалюк, 
А.Ф. Зелінський, С.С. Косенко, Н.В. Кулакова, Л.В. Левицька, 
В.І. Полубінський, Д.В. Рівман, В.О. Туляков та ін. 

Запобігання злочинності, як зазначає С.О. Гаркавець – «це соціа-
льна політика держави, спрямована на подолання криміногенно-
небезпечних протиріч у суспільних відносинах з метою їх позитивного 
вирішення і поступового витиснення (так зване загально-соціальне 
запобігання), а також спеціальна випереджальна практика протидії 
формуванню і реалізації на різних стадіях злочинних проявів (спеціа-
льно-кримінологічне запобігання)» [1, с. 11]. Профілактика (від грец. –
 запобіжний), в свою чергу, є сукупністю попереджувальних заходів, 
спрямованих на збереження і зміцнення нормального стану, порядку. 
Але в міжнародному праві спеціальні нормативні акти щодо профілак-
тики злочинів відсутні, існують лише проекти таких угод. 

Аналіз визначень «попередження злочинності», «профілактика зло-
чинності», «запобігання злочинності» дозволяє відзначити їх змістовну 
подібність. Однак окремі автори, навпаки, підкреслюють відмінність 
сенсу зазначених термінів. Наприклад, А. Ф. Зелінський, розмежовую-
чи терміни «запобігання» і «профілактика», під запобіганням визначає 
«перешкоджання здійсненню конкретного злочину, під профілакти-
кою – усунення причин і умов, що сприяють вчиненню злочину. 
Тобто, до профілактики слід віднести процес виявлення, усунення 
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причин і умов злочинності, а до попередження – недопущення заду-
мують і підготовлених злочинів» [3, с. 131]. 

Отже, профілактика віктимності неповнолітніх складається з ком-
плексу державних та громадських заходів, що орієнтовані на зниження 
серед населення та окремих громадян ризиків стати жертвами злочин-
них посягань. Система такої профілактики, включає в себе загально-
соціальний, спеціальний та індивідуальний рівні. Віктимологічна 
профілактика складається з пов’язаних між собою завдань. А саме, 
заходи соціальної віктимологічної профілактики (вплив на динаміку, 
структуру, причини злочинності у цілому), запобігання різним формам 
і видам віктимної поведінки (запобігання злочинів в окремих соціаль-
них групах), індивідуальні заходи профілактики (запобігання віктимі-
зації окремих осіб).  

У профілактичній роботі з неповнолітніми велике значення мають 
заходи не правового характеру, а педагогічні, психологічні, медичні, 
оскільки це обумовлено специфікою потерпілих неповнолітнього віку. 
І тому важливою ланкою профілактики злочинних посягань щодо них 
є вивчення та дослідження віктимних рис неповнолітніх, проведення 
психокорекційної роботи з дітьми, спрямованої на усунення таких 
властивостей. 

Зниження рівня віктимності дітей може буди забезпечено такими 
заходами з боку батьків та педагогів: з метою раннього виявлення 
відхилень забезпечити догляд за нормальним розвитком дитини без 
психічних чи фізичних вад; формування культури спілкування як з 
дорослими так і з однолітками, а також правильне загальне та статеве 
виховання; прищеплення дитині навичок поведінки в критичних, 
нестандартних ситуаціях, у тому числі віктимогенних; а також правове 
виховання, освоєння основ правових знань. 

Важливу роль у підвищенні віктимологічної грамотності неповнолі-
тніх відіграють правоохоронні органи, передусім працівники ювеналь-
ної поліції. Вони мають у своєму розпорядженні багатий статистичний 
матеріал та достатній кадровий потенціал для розроблення науково 
обґрунтованих рекомендацій. Але, донести їх до широкого кола непов-
нолітніх не завжди можуть. Для реалізації цього завдання, як доречно 
відмічає Закалюк А, «потрібно налагодити активну агітаційно-
роз’яснювальну роботу направлену на виявлення стандартних віктимо-
генних ситуацій, розробка рекомендацій щодо їх уникнення, розробка 
необхідної або бажаної поведінки підлітка, коли він потрапив у вікти-
могенну ситуацію» [2, с. 98]. 

Важливу роль у профілактиці злочинності щодо неповнолітніх віді-
грають заходи психологічного впливу. До них слід віднести формуван-
ня довіри до правоохоронних органів. Формування у свідомості людей 
з дитинства правильного сприйняття функцій, виконуваних правоохо-
ронними органами, дозволило б виявити значну кількість злочинів, що 
залишилися латентними, а отже, і потерпілих, що потребують різного 
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роду допомоги. Слід звернути увагу на виховання профілактичної 
активності особи. Наприклад, роз’яснення неповнолітнім сутності 
необхідної оборони та її значення при попередженні злочинних пося-
гань відносно як безпосередньо потерпілого, так і третіх осіб. Важли-
вими також, на думку Литвинова О.М., є інформування про негативні 
наслідки порушення кримінально-правових заборон, а також про 
способи зниження віктимності, демонстрація позитивних результатів 
боротьби зі злочинністю (показ відповідних сюжетів по телебаченню, 
звітування керівників у ЗМІ) [4, с. 34]. 

На формування особи неповнолітнього останнім часом великого 
значення набуває інформація, оскільки відчувається сутнісний вплив 
ЗМІ на формування протиправної та віктимної поведінки неповноліт-
ніх. В останні роки в суспільстві поширюється вплив Інтернету, який 
дозволяє одержувати інформацію максимально швидко. Однак ця 
інформація має як позитивний так і негативний вплив.  

Надзвичайно корисним у попередженні злочинів, учинених стосов-
но неповнолітніх, є просвітницька робота з батьками, які, по-перше, 
краще за інших знають своїх дітей, їх переваги та недоліки; по-друге, 
можуть здійнювати найефективніший вплив. 

Важлива роль у віктимологічній профілактиці належить правовому 
вихованню. Воно дозволяє активно впливати на формування правових 
поглядів та установок особи, що допомагає неповнолітньому правиль-
но оцінювати як свої дії, так і дії інших осіб, уможливлює вибір адек-
ватної поведінки в конкретних життєвих ситуаціях, у тому числі тоді, 
коли в підлітка виникає реальна загроза стати безпосереднім об’єктом 
злочинного посягання. Правове виховання має здійснюватися з ураху-
ванням типових особливостей поведінки в підлітковому середовищі, 
що можуть стати за певних ситуацій причиною вчинення злочинних 
посягань. Насамперед, необхідно акцентувати увагу на найбільш роз-
повсюджені життєві ситуації, що виникають у сфері міжособистісного 
спілкування в середовищі однолітків; особливостях неформальних 
відносин з дорослими; вибору варіанта поведінки при антисуспільних 
проявах з боку інших осіб. 

Відповідно до вище зазначеного, систему заходів вітимологічної 
профілактики підрозділяють на такі взаємозалежні підсистеми: загаль-
но-соціальні і спеціально-кримінологічні, а також індивідуальні запобі-
гання (у межах загально-соціальних і спеціально-кримінологічних 
заходів). 

Потребують глибокого вивчення правові, кримінологічні, соціа-
льно-психологічні та організаційно-тактичні питання охорони 
неповнолітніх від злочинних посягань. Але нажаль профілактика, 
боротьба з цими злочинами, ведеться без належної наступальності 
і полягає переважно у розслідуванні злочинів. А це в свою чергу 
породжує їх повторність, а інколи і багатоепізодність, а причини та 
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умови, що сприяють таким посяганням, залишаються без уваги 
правоохоронних органів. 

Отже, створення ефективної та надійної системи віктимологічного 
запобігання злочинності неповнолітніх допоможе розв’язати багато 
суспільних проблем, насамперед знизити рівень рецидиву та злочинно-
сті в цілому. Необхідною є систематизація заходів щодо захисту непов-
нолітніх від злочинних посягань, створення правових основ для здійс-
нення віктимологічної профілактики. Але слід обов’язково враховувати 
її загальновікові властивості, які у низці випадків визначають нерівно-
значну поведінку за тих чи інших обставин. Особливості віктимологіч-
ної профілактики серед неповнолітніх випливають зі специфіки самого 
об’єкта. Основними суб’єктами віктимологічної профілактики для них 
є такі інститути соціалізації, як сім’я і школа. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЛАТЕНТНОСТІ 
ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ПРИ ПОРУШЕННІ 

ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ 

 
Інтенсивна технізація всіх сфер людського життя, зростання кілько-

сті джерел підвищеної небезпеки, зокрема транспортних засобів, та 
ускладнення вимог до осіб, які працюють з ними, поширення викори-
стання у виробництві та побуті значного числа складних механізмів та 
пристроїв, порушення відповідних правил поводження з ними можуть 
спричинити значну шкоду. Це аварії на промислових об’єктах, різного 
роду техногенні забруднення довкілля, дорожньо-транспортні пригоди, 
пожежі тощо. Таким чином, проблема боротьби з необережною зло-
чинністю переростає, по суті, в завдання забезпечення національної 



249 

безпеки, вирішення яких потребує реалізації цілого комплексу еконо-
мічних, культурно-виховних, організаційно-технічних, правових та 
інших заходів на загальнодержавному рівні [1, c. 32 ]. 

Серед злочинів, що вчиняються з порушенням правил безпеки нео-
бережні злочини становлять абсолютну більшість.  

Сьогодні доля необережної злочинності в загальній кількості зло-
чинів зростає, маючи при цьому більш високу латентність (особливо 
злочинних порушень безпеки на виробництві, екологічних злочинів та 
злочинів проти безпеки судноплавства). Загалом кількість загиблих 
осіб і спричинення їм тілесних ушкоджень в результаті скоєння злочи-
нів з необережності складає значну частку всіх випадків таких наслід-
ків для потерпілих від злочину. 

Практика свідчить, що необережні злочини завдають дуже великої 
шкоди суспільству, яка може вийти за національні кордони. Так, 
наприклад, стосовно злочинів, що вчиняються із порушенням правил 
безпеки, необхідно вказати на масштаби шкоди, що спричинюється.  

Джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, пов’язана з викорис-
танням, зберіганням або утриманням транспортних засобів, механізмів 
та обладнання, використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, 
вибухо- і вогненебезпечних та інших речовин, яка створює підвищену 
небезпеку для осіб, яку цю діяльність здійснюють, та інших осіб. 

Характерними ознаками джерела підвищеної небезпеки є: немож-
ливість повного контролю з боку людини; наявність шкідливих власти-
востей; велика ймовірність завдання шкоди. 

Не можна недооцінювати небезпеку необережних злочинів. Особ-
ливу небезпеку для суспільства становлять наслідки необережних 
злочинів. Недисциплінованість окремих осіб, халатне ставлення до 
виконання своїх службових і професійних обов’язків в окремих випад-
ках призводять до катастрофічних за своїми масштабами і тяжкістю 
наслідкам. У зв’язку з цим не можна не згадати про трагедію м. Кеме-
рово, де загинуло 69 людини.  

Якщо розглядати суспільну небезпеку одиничних необережних зло-
чинів, то слід прийти до висновку, що за однакової кількості 
об’єктивних ознак (наслідків) умисний злочин визнається законом 
більш небезпечним, ніж відповідний необережний злочин. Це поясню-
ється тим, що умисне діяння, свідомо спрямоване на заподіяння шкоди 
суспільству, створює велику ймовірність реального заподіяння цієї 
шкоди, ніж необережне діяння. Однак, моральним підґрунтям необере-
жної провини є безвідповідальне ставлення до чужих інтересів. Винний 
повинен і міг передбачити перебіг обставин і організувати свою поведін-
ку таким чином, щоб уникнути спричинення небажаних наслідків. 

Однак при вчиненні необережних злочинів, пов’язаних з викорис-
танням техніки, громадська небезпека окремих необережних злочинів 
істотно зростає і наближається до небезпеки відповідних умисних 
злочинів. Про це можна судити по санкціям деяких складів, що відби-
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вають оцінку законодавцем суспільної небезпеки відповідних злочинів 
[70, с. 20]. 

Прослідковується значна розповсюдженість необережних злочинів 
при експлуатації транспортних засобів. Велику небезпеку для життя і 
здоров’я населення мають екологічні злочини, одним із основних 
чинників яких є саме фактор латентності. Пояснюється вказаний стан 
речей тим фактом, що майже 90% випадків кваліфікуються як, напри-
клад, правопорушення. 

У випадку злочинної необережності характер завданого збитку ви-
значають не стільки рівнем моральної зіпсованості особи, скільки 
сферою діяльності суб’єкта, способом використання ним знарядь і 
засобів, ситуацій, за яких скоєно злочин, а також багатьма іншими 
обставинами, що можуть бути випадковими для суб’єкта. Тому в 
необережних злочинах наявне певне протиріччя між соціально-
психологічною характеристикою правопорушника і значущістю 
наслідків, що настають. Так, порушуючи встановлені правила безпеки 
експлуатації або ремонту, особи-працівники транспорту або вироб-
ництва діють на шкоду соціальному зв’язку, змінюючи характер своєї 
діяльності таким чином, що вона стає небезпечною для суспільства. 
У поєднанні із зовнішніми умовами (погодні умови, особливості 
технічного засобу і т.п.) це призводить до втрати контролю над 
транспортним засобом або його механізмами, які забезпечують його 
нормальне функціонування.  

Масштабний спектр різних причин природного, технічного та соці-
ального характеру зумовлює наявність широкого діапазону внутрішніх 
та зовнішніх факторів, які послаблюють безпеку країни, а саме: 
суб’єктивні фактори (так званий, людський фактор – порушення 
правил експлуатації технічних засобів), які, до речі, справляють найбі-
льший вплив на, зокрема, транспортну безпеку, та об’єктивні фактори 
техногенного і природного характеру.  

Стосовно аналізу помилкових дій людини, що потягнули за собою 
аварійні випадки, використовується поняття «людський фактор», що 
включає в себе індивідуальні характеристики людини безстосовно до 
характеристик технічних засобів, з якими вона взаємодіє. Але пору-
шення правил безпеки відрізняється від помилки тим, що працівник 
знає про можливі небезпечні наслідки своєї неправильної дії і може 
виконати цю дію безпечно. Більша частина аварій, зокрема тих, нас-
лідками яких стали людські жертви, пошкодження майна, екології 
обумовлені «людським фактором». Щодо фактичного стану речей – у 
спеціальній літературі вказується, що «людським фактором» спричиня-
ється 80% і більше аварій. 

Ситуація і, наприклад, транспортний засіб як джерело підвищеної 
небезпеки виступають зовнішнім фоном, умовою вчинення злочину. 
Лише поведінкою суб’єкта (особистісний людський фактор), що взає-
модіє із ситуацією і судном, загроза, що призводить до суспільно-
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небезпечних наслідків, реалізується в дійсності. Необхідно зазначити, 
що причини порушень правил безпеки кореняться в суперечності між 
двома цими сторонами, тобто полягають у невідповідності особистості 
(або її поведінки) вимогам ситуації або стану технічного засобу. 
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НЕДОЛІКИ СТАТИСТИЧНОГО ОБЛІКУ  
РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ 

 
За три місяці 2018 р. було зареєстровано 15 176 кримінальних пра-

вопорушень, вчинених особами, які раніше вчиняли кримінальні 
правопорушення, що становить 10,3% від числа усіх зареєстрованих 
злочинів за звітний період (січень-березень 2018 р.) [1]. За аналогічний 
період виявлено 5 054 особи, які на момент вчинення злочину мали 
незняту або непогашену судимість, що становить 22,3% від усіх вияв-
лених осіб [2]. 

Рецидивна злочинність є одним з найбільш суспільно небезпечних 
кримінальних проявів. Особи, які вчиняють рецидивні злочини, нагля-
дно демонструють неефективність пенітенціарної політики та виправ-
ного впливу, закріплення стійких криміногенних установок та нави-
чок, бажання й готовність вчиняти повторні злочини. Рецидивна 
злочинність є джерелом кримінальної ідеології та субкультури, які 
підвереджують тезу про те, що злочинність – не математична сукуп-
ність кримінальних правопорушень, а цілісне явище, феномен, систе-
ма, що має певні часові, просторові та кількісні характеристики.  

На рівні дисертаційних та монографічних досліджень рецидивна 
злочинність була предметом вивчення В. С. Батиргареєвої, А. Ф. Зелін- 
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ського, П. П. Михайленка, Н. М. Пісоцької, І. В. Попова, О. М. Яков- 
лєва та інших вітчизняних та зарубіжних вчених.  

Окремі кримінально-правові та кримінологічні аспекти рецидиву 
злочинів та пов’язаних з ним інших криміногенних явищ досліджу-
вали вітчизняні та зарубіжні науковці, зокрема, П. П. Андрушко, 
Ю. М. Антонян, М. Г. Вербенський, В. В. Голіна, Б. М. Головкін, 
А. І. Гуров, І. М. Даньшин, А. І. Долгова, О. М. Джужа, В. М. Дрьо- 
мін, А. П. Закалюк, О. Г. Кулик, В. О. Навроцький та інші. 

Проаналізувавши дані за майже 8 років (з 2005 р. по 20 листопада 
2012 р.) [3, с. 158], можна прослідкувати наступну тенденцію: в період 
з 2005 р. по 2009 р. рівень злочинів, вчинених особами, що раніше 
вчиняли злочин, мав сталий характер, а питома вага коливалась у 
межах 24-26,6%. З 2010 р. спостерігалось суттєво збільшення рівня цих 
злочинів: у 2010 р. – 96 830 злочинів (29,8%); 2011 р. – 
147 585 (46,2%); 2012 р. – 138 310 (48,8%). Якщо порівняти 2005 р. та 
2011 р., то абсолютне число злочинів збільшилось більше, ніж у двічі: з 
72 940 до 147 585 злочинів. Приблизно вдвічі збільшився і їх відносний 
показник: з 24% до 46,2%. 

Частка виявлених осіб, що вчинили злочин, які раніше вже вчиня-
ли злочин, характеризувалась поступовим зростанням з 2005 по 
2009 рік в середньому на 1%: 2005 р. – 46 637 осіб (19,7%); 2006 р. – 
44 514 (20,8%); 2007 р. – 45 943 (21,5%); 2008 р. – 46 177 (22,2%); 
2009 р. – 49 422 (23,3%). У 2010 р. їх число збільшилось майже на 
11 тисяч осіб, що становило 60 373 особи (26,7% від всієї кількості 
осіб, що вчинили злочин). У 2011 р. цей показник налічував вже 
102 694 (45,5%) особи, тобто збільшився на понад 42 тисячі осіб. За 
майже 11 місяців 2012 р. кількість осіб, що вчинили злочин, які раніше 
вже вчиняли злочин, становила 91 308 (46,8%) осіб.  

В середньому майже кожен другий серед виявлених осіб, які раніше 
вже вчиняли злочин, на момент учинення нового злочину мав незняту 
або непогашену судимість: 2005 р. – 24 784 особи (19,4% до всіх осіб, 
що вчинили злочин); 2006 р. – 22 983 (10,7%); 2007 р. – 
24 086 (11,25%); 2008 р. – 24 140 (11,6%); 2009 р. – 25 140 (11,85%); 
2010 р. – 27 706 (12,2%); 2011 р. – 35 828 (15,9%); 2012 р. – 
34 003 (17,4%) [3, с. 158].  

Слід зауважити, що кримінологічний аналіз рецидивної злочинності 
в Україні ускладнюється низкою обставин, які призводять до викрив-
лення її об’єктивного стану та можливого формування хибного уяв-
лення про реальну кримінальну ситуацію й загрози рецидивізму. До 
таких причин можна віднести: 

1. Відсутність єдиного уніфікованого тлумачення поняття «рециди-
вна злочинність».  

Не дивлячись на наявність легального визначення рецидиву злочи-
нів у кримінальному законодавстві (ст. 34 Кримінального кодексу 
України (далі – КК України): рецидивом злочинів визнається вчинен-
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ня нового умисного злочину особою, яка має судимість за умисний 
злочин)), в науковій літературі використовуються різні тлумачення 
зазначеного поняття, що не сприяє уніфікованому аналізу показників 
рецидивної злочинності.  

2. Латентність. 
Латентність в цілому в більшій чи меншій мірі притаманна усім 

проявам кримінальної активності та призводить до викривлення 
об’єктивної картини кримінальної дійсності. Приблизно 2/3 усіх 
зареєстрованих кримінальних правопорушень у структурі рецидивних 
злочинів становлять злочини проти власності (за даними В. С. Батир-
гареєвої – 65,3%). Серед них найбільшу питому вагу займають крадіж-
ки. Злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотро-
пних речовин, їх аналогів або прекурсорів складають 14,5% [4, с. 169].  

Вказані групи кримінальних правопорушень традиційно вважаються 
високолатентними та, як правило, з низьким рівнем розкриття, що 
пояснюється різними чинниками. Разом з тим, латентність рецидивної 
злочинності не тільки ускладнює її кримінологічний аналіз та викрив-
ляє статистичний облік, але й значно підвищує суспільну небезпеч-
ність рецидивних злочинів та є фактором самовідтворення та самоде-
термінації повторної злочинної діяльності.  

3. Недоліки офіційного статистичного обліку рецидивної злочин-
ності в Україні.  

В Україні офіційними розпорядниками кримінальної статистики є 
Генеральна прокуратура України (з 2013 р.) (далі – ГПУ) та Міністерс-
тво внутрішніх справ України (далі – МВС України).  

До 20 листопада 2012 р. в офіційній статистичній звітності МВС 
України існували наступні види обліку, що мають відношення до 
аналізу показників рецидивної злочинності:  

1) щодо кількості злочинів, вчинених особами, що раніше вчиняли 
злочин; 

2) щодо кількості осіб, що вчинили злочин, які раніше вже вчиня-
ли злочин; 

3) щодо кількості осіб, які на момент учинення нового злочину 
мали незняту або непогашену судимість [5]. 

Усі зазначені показники мають відношення до оцінки стану реци-
дивної злочинності в Україні. Однак, такий статистичний облік, на 
нашу думку, є недосконалим та має наступні недоліки: 

1) в статистичних звітностях МВС України взагалі не використо-
вуються категорії «рецидивна злочинність», «рецидивні злочини», 
«рецидивісти». Вважаємо це упущенням, адже категорія «рецидив 
злочинів» є нормативно визначеною та важливою з точки зору правоо-
хоронної, судової та пенітенціарної практики; 

2) статистичні дані МВС України містять нечіткі формулювання: 
«особи, що раніше вчиняли злочин», «новий злочин». Неточність 
цих категорій пояснюється тим, що невідомо, які саме злочини тут 
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враховані. Попередніми і новими злочинами в цьому випадку мо-
жуть бути як умисні, так і необережні злочини. При цьому необе-
режна форма вини одного зі злочинів виключає наявність рецидиву 
за ст. 34 КК України; 

3) офіційні дані МВС України містять інформацію про кількість 
осіб, які на момент учинення нового злочину мали незняту або непо-
гашену судимість. При цьому показники щодо кількості (рівня) злочи-
нів, які вчинені особами з незнятою або непогашеною судимістю, 
відсутні.  

З 2013 року веденням кримінальної статистики займається далі – 
ГПУ [6], в офіційних статистичних звітах якої до 2016 р. була відсутня 
інформація щодо кількості злочинів та осіб, які на момент учинення 
нового злочину (злочинів) мали незняту або непогашену судимість 
(тобто рецидивної злочинності у легальному розумінні рецидиву). З 
2013 по 2016 р. існував один показник, що має відношення до аналізу 
рецидивної злочинності, – кількість злочинів, вчинених особами, які 
раніше вчиняли кримінальні правопорушення. З 2016 року ГПУ окре-
мо надається статистична інформація «Єдиний звіт про осіб, які вчи-
нили кримінальні правопорушення», що включає облік кількості осіб, 
з яких судимість не знята та не погашена [2]. 

Таким чином, в офіційних статистичних звітах ГПУ існують 2 види 
обліку показників рецидивної злочинності: 

1) кількість злочинів, вчинених особами, які раніше вчиняли кри-
мінальні правопорушення; 

2) особи, з яких судимість не знята та не погашена.  
Отже, статистичний аналіз рецидивної злочинності в Україні має 

низку недоліків, які ускладнюють розуміння дійсних масштабів її 
розвитку. Це вимагає вдосконалення офіційних облікових звітностей 
кримінальних правопорушень. Сутнісних відмінностей двох форм 
(МВС та ГПУ) статистичного аналізу рецидивної злочинності немає, 
вони майже ідентичні по цьому різновиду кримінальної активності, 
тому мають однакові недоліки.  
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КРИМІНОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ  
ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ  

ПРИ ФОРМУВАННІ МОДЕЛЕЙ ЗАЛЕЖНОЇ ПОВЕДІНКИ 

 
В сучасному розвитку наукового знання чітко простежуються дві 

різнонаправлені тенденції: інтеграція і диференціація наукового знан-
ня. Як відзначається, стале знання сукупності наукових дисциплін 
можна представити у формі інтегрованої ієрархічної мережі наукових 
теорій (різного рівня розвиненості, формальності, змістовності й 
охоплення дійсності), складники яких, можливо, пов’язані через 
спільні об’єкти дійсності [5]. Теоретичне знання функціонує як склад-
на система внутрішньо-дисциплінарних і міждисциплінарних взаємо-
дій, спрямованих на розв’язання актуальних проблем еволюції науки й 
розвитку суспільства. Загальновідомо, що в еволюційному процесі 
розвитку науки раз у раз виникають революційні зміни схем пізнава-
льної діяльності (парадигми), що уособлюють прогресивну систему 
ідеалів і норм дослідження [4]. 

Це в повній мірі відноситься до розвитку знань про природу зло-
чинної поведінки. Найбільш продуктивні дослідження відбуваються в 
міждисциплінарних сферах. В цьому зв’язку перспективним представ-
ляється можливість подальшого вивчення психологічних взаємозв’язків 
між різними формами девіантної поведінки, зокрема, патернами різних 
видів адикцій і злочинністю. 
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При цьому під адиктивною поведінкою (від англ. «addiction» – 
«згубна, порочна схильність») розуміється одна з форм деструктивної 
поведінки, що проявляється в бажанні уходу від дійсності через зміну 
власного психічного стану за допомогою прийому певних речовин або 
постійної фіксації уваги на певних предметах або активних видах 
діяльності, що супроводжується формуванням посилених емоцій» [8].  

Таким чином, виділяють декілька видів адикцій: 
1. хімічні (біологічні та фізіологічні) адикції, наприклад, алкого-

лізм, наркоманія, токсикоманія; 
2. нехімічні (соціальні та біопсихологічні) аддикції, наприклад, 

азартні ігри, Інтернет-залежність, шопінг-залежність; 
3. «змішані» адикції, тобто ті, що виникають на межі хімічних і не-

хімічних залежностей, наприклад, адикції до їжі, культуризм, анорексія 
та т.і. Однак проведення демаркаційної лінії між зазначеними видами 
аддикций представляється досить складним, у зв’язку з можливим 
переходом, наприклад, хімічних (фізіологічних) залежностей в психо-
логічні. 

Розглядаючи всі різновиди адикций можна сказати про те, що кож-
на надмірна захопленість, при якій її об’єкт або будь-яка діяльність 
стає визначальним «вектором» поведінки людини, і нівелює, а в деяких 
випадках і повністю «відторгає» ті чи інші види діяльності та об’єкти 
уваги, може бути віднесена до адиктивної поведінки [8].  

Проблему взаємозв’язків адикцій і злочинності можна розглядати в 
різних смислових контекстах, деякі з яких досліджувалися [наприк- 
лад, 1], а інші – ні. Закономірності особистісно-поведінкових патернів 
залежної особистості – складний феномен, який доцільно досліджувати 
не тільки як передумову вчинення злочинів або віктимізації особистості, 
але і в широкому соціокультурному контексті, що дало б змогу краще 
розуміти механізми криміналізації особистості і суспільства.  

Представляється важливою думка про те, що адиктивність часто є 
свого роду неодмінною властивістю відхилення від загальновизнаних 
норм, встановлених в тому чи іншому суспільстві. Вона є однією з 
умов формування деструктивних форм девіантної поведінки (девіацій), 
за винятком правопорушень, скоєних випадково, з необережності, в 
стані афекту і т.д. З цієї причини буде цілком виправданим вивчення 
концепцій, що пояснюють девіацію, з точки зору прояву аддикций [2]. 

Давно підмічено, що різні форми залежної поведінки мають тенденцію 
поєднуватися або переходити одна в одну, що доводить спільність механі-
змів їх функціонування. Отже, незважаючи на зовнішні відмінності, 
адиктивні форми поведінки мають схожі психологічні механізми. 
У зв’язку з цим виділяють загальні ознаки адиктивної поведінки. Перш за 
все, залежна поведінка особистості проявляється в стійкому прагненні до 
зміни психофізичного стану. Цей потяг переживається людиною як 
імпульсивно-категоричний, непереборний, такий, що майже неможливо 
задовольнити. Зовні це може видавитися як боротьба з самим собою, а 
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частіше – як втрата самоконтролю. За останній час збільшилася кількість 
синдромів, що відносяться до адиктивної і компульсивної поведінки. Під 
компульсивною поведінкою мається на увазі поведінка або дії, що вчиня-
ються для інтенсивного збудження або емоційної розрядки, важко конт-
рольовані особистістю і такі, що надалі викликають дискомфорт. Такі 
патерни поведінки можуть бути внутрішніми (думки, образи, почуття) або 
зовнішніми (робота, гра). Компульсивна поведінка дає можливість імітації 
хорошого самопочуття на короткий період, не розв’язуючи внутрішньо-
особистісних проблем [6]. 

Різні форми залежної поведінки зумовлюються схожими поведінко-
вими патернами, а також схожими рисами особистоті. Так, дослідни-
ками вказується, що різні види девіантності як соціально-
психологічного феномену характеризуються порушенням балансу трьох 
основних процесів соціалізації особистості: соціальної адаптації, соціа-
льно-психологічної інтеграції та індивідуальної самореалізації (індиві-
дуалізації). У разі девіантності спостерігаються: 1) недостатня і (або) 
неефективна адаптація до соціального середовища; 2) зниження актив-
ності, спрямованої на інтеграцію загальноприйнятих цінностей в 
систему особистісних смислів; 3)домінування процесів індивідуалізації 
та девіантної самореалізації [2]. 

Добре відомий факт, що різні форми девіантної поведінки мають 
тенденцію поєднуватися або переходити один в одний (наприклад, 
кримінальні злочини нерідко відбуваються в стані алкогольного 
сп’яніння; в разі відмови від наркотиків залежна особистість прагне 
замінити їх алкоголем або іншими психоактивними речовинами і так 
далі). У зв’язку з тісною психологічної зв’язком між окремими видами 
девіацій описують загальні і парціальні властивості девіантності [3]. 

Також виділяють чотири типи міжособистісних відносин при девіа-
нтній поведінці: 1) відчуження (відмова від близьких відносин); 
2) тривожна незадоволеність (активний пошук сурогатного задоволен-
ня на тлі «внутрішнього голоду»); 3) симбіотичне злиття (делегування 
іншій людині ряду особистих функцій, в тому числі відповідальності, 
ініціативи, турботи про себе); 4) підозріла ворожість (захисно-
агресивна опозиція). Особливості міжособистісної взаємодії з батька-
ми, а також їх психічні репрезентації (об’єктні відносини) фіксуються 
в формі стійкого патерну поведінки, згодом поширюючись на відноси-
ни з іншими людьми. У поєднанні з додатковими факторами доміную-
чий тип порушених відносин визначає форму соціальної девіації. Так, 
для залежної поведінки характерні хронічна незадоволеність особисти-
ми відносинами і пошук сурогатного задоволення, для суїцидальної – 
відмова від значущих відносин, для наркозалежного – симбіотичне 
злиття, для агресивно-кримінального – ворожо-опозиційна установка. 
Перераховані патерни міжособистісних відносин супроводжуються 
специфічними афектами і раціоналізаціями, утворюючи єдиний моти-
ваційний комплекс і визначаючи стійку спрямованість особистості [7].  
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Більш глибоке вивчення особливостей неефективної соціальної 
адаптації, інтеграцію особистісних смислів індивідуалізації та девіант-
ної самореалізації дозволить краще розуміти засвоєння девіантних 
патернів і більш виважено і системно підходити до запобігання зло-
чинної поведінки. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВІКТИМОЛОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ 
ІМПУЛЬСИВНИХ ЗЛОЧИНІВ 

 
Кримінологічна профілактика злочинів передбачає максимально ефек-

тивне використання всіх можливих варіантів профілактичної роботи. 
Віктимологічна профілактика є різновидом спеціально-кримінологічних 
заходів попередження імпульсивної злочинності, який направлений на 
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роботу з потенційними жертвами цього виду злочинів, а також на віктим-
ні ситуації, виникнення яких може призвести до їх скоєння.  

Під віктимологічною профілактикою ми розуміємо спеціалізований 
вплив соціальних інститутів на осіб з неправомірною або аморальною 
поведінкою, а також на фактори, що обумовлюють миттєву віктиміза-
цію осіб, пов’язану з ситуацією імпульсивного злочину. 

Механізм кожного злочину може бути повністю зрозумілий лише в 
результаті аналізу динаміки криміногенної ситуації. В імпульсивних 
злочинах така ситуація найчастіше досягає особливої гостроти в  
результаті поведінки обох конфліктуючих сторін. Функціонування 
механізму імпульсивної злочинної поведінки головним чином 
пов’язано з проблемами особистості. Але також не можна не врахову-
вати проблеми потерпілих осіб та їх провокуючої поведінки, взаємофу-
нкціонуючої в рамках цього ж механізму. Недарма О. М. Бандурка та 
О. М. Литвинов до елементів механізму злочинної поведінки відносять 
і специфіку особи потерпілого, і взаємовідносини між поведінкою обох 
сторін злочину, при цьому наголошуючи, що властивості потерпілих 
найчастіше проявляються в кримінальних подіях насильницького 
характеру [1, с. 116]. 

Знання дозлочинних соціальних зв’язків між потерпілим і злочин-
цем грає велику роль в пізнанні характеру і змісту негативної поведін-
ки потерпілого, і його впливу на вчинення злочину. Крім того, воно 
збільшує арсенал можливих засобів запобігання злочинам, що також 
важливо в боротьбі зі злочинністю [2, с. 38]. 

Аналізуючи судову практику, ми відмітили, що потерпілі від імпуль-
сивних злочинів володіють певними особливостями та манерами поведі-
нки, які сприяють заподіянню їм шкоди. Суттєвою особливістю їх 
поведінки виступає поняття «провокація», що кореспондує виникненню 
імпульсивної злочинної поведінки по відношенню до них. Під провока-
цією ми маємо на увазі соціально негативну (деструктивну) та віктимну 
поведінку потерпілого, в результаті якої особа (потенційний імпульсив-
ний злочинець) втрачає самоконтроль і вчиняє імпульсивний злочин. 
Підкреслимо, що провокаційна поведінка, що схиляє до вчинення 
імпульсивного злочину, як правило, має активний характер, тобто 
виражається в фізичних (нанесення ударів, замахування різними предме-
тами тощо) або інформаційних (конклюдентні дії або, найчастіше – 
образи) діях по відношенню до особи, що вчиняє імпульсивний злочин. 

За даними В.С. Мінської, «негативна поведінка потерпілих найчас-
тіше (91,5%) виявлялася в формі активно провокаційних дій» [2, с. 38]. 
З цього приводу ми наголошуємо, що набагато важливіше не сама 
активна провокаційна поведінка потерпілого, а той сенс, який бачить в 
ній особа, яка вчиняє імпульсивний злочин, а «самі дії потерпілого 
можуть бути різні в плані їх правової оцінки: протиправними, правомі-
рними, байдужими з точки зору права, а іноді і з точки зору моралі» 
[3, с. 96]. Тому, як виявляється, справа не стільки в об’єктивному 
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сприйнятті поведінки потерпілого особою, що вчиняє імпульсивний 
злочин, скільки в тому, як ця поведінка ним сприйнята суб’єктивно, і 
до якої реакції привертає його психічна установка. Тобто ми з впевне-
ністю можемо назвати імпульсивну злочинну поведінку неадекватною 
реакцією на суб’єктивно сприйняту ситуацію, що склалася. Таким 
чином, заходи віктимологічної профілактики безпосередньо імпульси-
вних злочинів повинні бути направлені з одного боку на фактори 
детермінації неправомірної поведінки потерпілих, а з іншого – на 
фактори, що слугують стати жертвою при правомірній поведінці. 

Активна провокаційна поведінка зі значною долею ймовірності мо-
же схилити до імпульсивного злочину, викликати афективний стан, 
тим паче у нетверезих осіб, а також в осіб з психічними аномаліями.  

Ступінь провокування залежить від ряду факторів. Більш ефективно 
здатні впливати на суб’єкта злочину дії потерпілого, безпосередньо 
спрямовані на нього як на одного з учасників відносин потерпілий – 
злочинець (нанесення удару, образа). Менш ефективна поведінка, мета 
якої лежить за межами відносин потерпілий – злочинець (наприклад, 
вчинення необережного злочину, в результаті якого гине близька 
майбутньому злочинцеві людина). Ступінь провокування залежить від 
інтенсивності впливу потерпілого на суб’єкта злочину (нанесення 
ударів або образа, їх тяжкість); від характеру суб’єктивного ставлення 
потерпілого до своєї поведінки (умисне або необережне заподіяння 
шкоди, мотиви поведінки); від знання потерпілим особливостей психі-
ки особи, що згодом вчинила злочин [2, с. 52-53]. 

«За тривалістю у часі слід розрізняти провокації тривалі і випадко-
ві» [2, с. 53]. Наше дослідження показало, що в 34% випадках імпуль-
сивна злочин був скоєний на фоні тривалих провокацій, і в 66% – на 
фоні випадкових. Тривалі провокації більшою мірою були характерні 
для афективних імпульсивних злочинів сімейно-побутового характеру, 
так як впливають на психіку особи, акумулюючи негативні почуття та 
агресію, що нерідко є причиною багатьох афективних станів. 

Випадкова провокація є причиною ситуативно-обумовлених імпу-
льсивних злочинів і являється одиничним вчинком, що, як правило, не 
властивий особистості потерпілого (наприклад, через стан сп’яніння).  

Стан алкогольного сп’яніння послаблює здатність потерпілого до опо-
ру, що певним чином полегшує скоєння посягання відносно нього. 
Нетверезі люди часто зав’язують випадкові знайомства, та в своїй більшо-
сті самі є ініціаторами сварок та бійок. Вражаючи людську психіку, алко-
голь стимулює у людини провокаційну поведінку, разом з тим стримує її 
гальмівні процеси. Навіть легкий ступінь алкогольного сп’яніння робить 
людську поведінку примітивною та зухвалою, що детермінує гостре проті-
кання конфліктів, як передумов імпульсивних злочинів. 

Фізичні та інформаційні провокації, які вочевидь виражають нега-
тивне відношення до особи, можуть викликати в останньої імпульсив-
ну поведінку злочинного характеру, направлену на провокатора. Окрім 
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направленості, імпульсивній злочинній поведінці властива активність, 
яка акумулює у суб’єкта негативні емоції та викликає виразні рухи. 
Якщо людина не зуміє стримати такі емоції, в той час, як свідомість 
сконцентрована на подразнику, який викликав імпульсивну поведінку, 
вона раптово вчиняє злочин, прагнучи знищити або завдати шкоди 
цьому подразнику (провокатору). Таким чином і задовольняється 
імпульс актуальної потреби, який направлений на уникнення дії зов-
нішніх сил цього ж подразника. 

Варто відмітити позицію В.С. Мінської щодо класифікації провока-
цій збоку потерпілих осіб, в залежності від можливості передбачення 
ними відповідних дій з боку осіб, відносно яких спрямовані їхні нега-
тивні вчинки на передбачувані та непередбачувані [2, с. 55]. 

Передбаченою провокація може бути тільки тоді, коли майбутній 
потерпілий здійснює по відношенню до іншої особи негативні з точки 
зору суспільства вчинки і, усвідомлюючи їх характер, передбачає, що 
виниклий у цієї особи в результаті такого впливу емоційний стан може 
викликати злочинне посягання на його (потерпілого) інтереси... Про-
вокація є непередбаченою тоді, коли потерпілий, усвідомлюючи нега-
тивний характер своїх вчинків, через помилкову оцінку можливої 
психічної реакції іншої особи, не передбачає в якості можливих нас-
лідків своїх вчинків заподіяння шкоди у сфері власних інтересів шля-
хом злочинного посягання на них цією особою, хоча, виходячи з 
правильної оцінки ситуації, міг їх передбачити [2, с. 55-56]. 

Імпульсивний злочин характеризується непередбаченою провокаці-
єю, коли потерпілий не є готовим до імпульсивного злочинного реагу-
вання на свої дії. Жертва імпульсивного злочину, здійснюючи прово-
кацію, як правило, знає звичайну манеру реагування іншої сторони. 
Однак, імпульсивні стани та моральне перенапруження, перешкоджа-
ють нормальному сприйняттю ситуації особою, й можуть перерости в 
імпульсивну злочинну поведінку. Саме цього потерпілий і не очікує. 

Протиріччям профілактики безпосередньо імпульсивних злочинів є 
той факт, що їх ситуація часто не передбачає, хто стане злочинцем, а 
хто – жертвою (наприклад, вбивство при перевищенні меж необхідної 
оборони; нанесення різного ступеня тяжкості тілесних ушкоджень в 
процесі бійки і т.д.). Саме тому віктимологічна профілактика такого 
виду злочинності часто зливається з традиційною, та повинна бути 
направлена обопільно на осіб, які рано чи пізно можуть стати як 
злочинцями, так і жертвами. 

Суттєвою перешкодою для профілактики імпульсивної злочинності 
являється неможливість її здійснення без порушення деяких конституцій-
них прав громадян, адже сімейні конфлікти та інші неприязні стосунки, 
акумулюючи негативні емоції до моменту самого злочину, суттєво не 
порушують норми адміністративного та кримінального законодавства.  
Ось чому віктимологічна профілактика можлива лише за власним прохан-
ням або за добровільною згодою потенційної жертви. Саме тому доціль-
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ним є також нормативне регулювання меж втручання в особисте життя 
осіб, які підлягають віктимологічній профілактиці. 
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Національний університет «Одеська юридична академія», 
аспірант кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права 

 

ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я 
ЛЮДИНИ ШЛЯХОМ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ:  

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ 

 
В останні роки рівень злочинності має сталу тенденцію до збіль-

шення кількості зареєстрованих повідомлень про вчиненні кримінальні 
правопорушення. Як зазначають у науковій літературі, чималу роль в 
цьому зіграла індивідуалізація суспільства, яка бере все більш крайні 
форми на тлі одностороннього і примітивного тлумачення принципу 
визнання особистих прав і свобод людини найвищою соціальною 
цінністю, що виражається в відстороненості від проблем людей, що 
знаходяться поруч. Однак більшою мірою падіння духовності суспільс-
тва стало результатом важких соціально-економічних умов в країні, які 
змушують більшість людей, в прагненні вижити, думати тільки про 
себе. Крім об’єктивних факторів суспільного розвитку склалася ситуа-
ція багато в чому обумовлена недосконалістю чинного кримінального 
законодавства, норми якого містять занадто складні і неоднозначні 
визначення складів названих злочинів, що в підсумку позначається на 
відсутності одноманітності в практичній діяльності правоохоронних 
органів щодо застосування кримінально-правових норм [1; 3]. Тому 
саме зараз, необхідним є проведення саме кримінологічного дослі-
дження злочинів, що посягають на особисту безпеку осіб шляхом 
бездіяльності. 

Кримінальний кодекс України у статтях 135 і 136 передбачає кри-
мінальну відповідальність за залишення у небезпеці і ненадання допо-
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моги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Вказані 
діяння є ядром злочинів, що посягають на життя і здоров’я людини 
шляхом бездіяльності, тому їх дослідженню приділяється найбільша 
увага. У науковій літературі існують досить значна кількість досліджень 
присвяченим кримінально-правовим, психологічним особливостям 
досліджуваного виду злочинів, однак досі не було здійснено комплекс-
ного кримінологічного дослідження. 

Для характеристики стану злочинності цього виду було проаналізо-
вано 191 вирок по кримінальних провадженнях, який було ухвалено у 
період з 2008 року по 2018 рік, з них 173 за статтею 135 КК України і 
18 за статтею 136 КК України, а також матеріали офіційної звітності 
Генеральної прокуратури України. На підставі вивчення 191 вироку 
було встановлено, що злочини у виді залишення у небезпеці та нена-
дання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані 
вчиняються у трьох сферах життєдіяльності людини: у побутовій сфері, 
пов’язане з вчиненням злочинів щодо близьких родичів (дітей, непра-
цездатних осіб, осіб похилого віку) – всього 41 випадок (21,47%), у 
дозвільній сфері, наприклад при бійках – всього 38 випадків (19,90%), 
і при дорожньо-транспортних пригодах – всього 111 випадків (58,12%). 
Звичайно, ми допускаємо вчинення злочинів і в інших сферах життє-
діяльності особи, що є природнім, однак ні в офіційних статистичних 
відомостях, ні у вироках у кримінальних провадженнях, ні у ЗМІ не 
вдалося знайти підтвердження такої гіпотези. 

Динаміка вказаного виду злочинності за останні чотири роки пос-
тійно змінюється і має тенденцію до збільшення рівня вчинених 
злочинів. Для злочинів що посягають на життя і здоров’я людини 
шляхом бездіяльності характерні значні коливання, наприклад у порів-
нянні з 2017 роком у 2015 було зареєстровано майже на 100 злочинів 
менше, що є аналогічним по відношенню до зменшення кількості 
тілесних ушкоджень різної ступені тяжкості.  

Ще однією характерною особливістю цього виду злочинності є її 
сезонний характери, який обумовлений у першу чергу атмосферними 
факторами, такими як – температура зовнішнього середовища, пора 
доби тощо. Так, дослідження офіційної статистичної звітності Генера-
льної прокуратури України дозволили встановити закономірності цього 
виду злочинності – найбільша кількість злочинів припадає на холодну 
пору року, тобто пізню осінь, зиму і раню весну (від 5 до 7 місяців).  
У зазначений період у 2017 році було вчинено 141 злочини, тобто 
52,2% і навпаки у теплу пору року зафіксовано 65 злочинів, тобто 24%. 
Це пов’язано з досить істотним зниженням температури у вечірній та 
нічних час, що, як правило, і є причиною високої смертності людей 
від переохолодження, які не змозі самостійно забезпечити свою безпе-
ку, або звернутися за допомогою до компетентних органів. 

Злочини передбачені статтями 135, 136 КК України, мають не тіль-
ки ознаки сезонності, а також залежать від пори доби. Так, на підставі 
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дослідження вироків, було встановлено, що абсолютна більшість 
злочинів вчиняється у темну пору доби. При цьому прослідковується 
кореляційна взаємозалежність між тривалістю сонячного дня і вчине-
ними злочинами. У нашому спостережені ранок – пора доби з 6 до 
11 години, день – з 11 до 18 години, вечір – з 18 до 22 години, ніч –  
з 22 до 6 години. Так, восени, взимку та на весні найбільше злочинів 
вчинено саме ввечері та вночі (56,02%), що корелює із аварійністю на 
дорогах і конфліктними ситуаціями між людьми, які найбільше розпо-
всюджені саме у цей час. Влітку, у зв’язку з найбільшою тривалістю 
сонячного дня кількість злочинів вчинених ввечері (всього 9) не пере-
вищує кількості у день (всього 10), при цьому пікового показника 
досягає саме нічна пора доби, всього зафіксовано 23 випадки. 

Загалом, якщо порівняти дані лише у сфері дорожньо-транспортних 
пригод, то можна побачити пряму закономірність, щодо кількості 
вчинених злочинів та часом доби. Так, із 111 випадків вчинення зло-
чинів при ДТП – 87 вчинено у нічну, або вечірню пору доби. Із мате-
ріалів вироків у кримінальних справах, було встановлено, що це 
пов’язано з недостатнім освітленням автомобільних доріг, порушенням 
правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами (наприклад, 
перехід у невстановленому місці, відсутність на зовнішньому одязі 
світлоповертальних елементів, для своєчасного їх виявлення іншими 
учасниками дорожнього руху тощо). Поряд із зазначеними факторами 
у науці визначають і інші: зневажливе ставлення до безпеки дорожньо-
го руху, зухвалість та агресивність, недисциплінованість, легковаж-
ність, керування транспортними засобами у стані сп’яніння, неналеж-
ний рівень підготовки водіїв; експлуатація транспорту з технічними 
несправностями тощо [2].  

Вивчення вироків дало змогу встановити, що абсолютна більшість 
злочинів вчиняють в межах населених пунктів (80,63%) з певною 
залежність від сфери вчинення злочинів. Так, у дозвільній і побутовій 
сфері майже всі злочини вчинені в межах населених пунктів – 94,7% 
та 95,2% відповідно, при дорожньо-транспортних пригодах у межах 
населених пунктів вчинено близько 70% злочинів. Це, пояснюється 
тим, що як правило, злочини передбачені статтями 135, 136 КК Украї-
ни у дозвільні та побутові сферах вчиняються за місцем проживання, 
або проведення вільного часу, що корелює з особливостями звичного 
способу життя самих осіб, що вчиняють такі злочини. Вони як правило 
не покидають населених пунктів у яких постійно проживають. Також, 
особи, що вчиняють злочини передбачені статтями 135,136 КК Украї-
ни при дорожньо-транспортних пригодах розраховують на їх латентний 
характер, адже як правило автодороги за межами населених пунктів у 
нічну пору доби є відносно безлюдними і, загалом, майже не обладнані 
технічними засобами фіксації порушень ПДР, що формує відчуття 
прихованості злочину, а на фону зневіри до правоохоронних органів – 
і безкарності діяння. 
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Також, необхідно звернути увагу, що досліджуваний вид злочин-
ності у більшій мірі характерний для категорії осіб з низьким рівнем 
доходів, або які взагалі перебувають за межею бідності (саме для 
побутової сфери). Наприклад, у сфері дорожньо-транспортних 
пригод більшість злочинів (61,26%) злочинів було вчинено особами, 
які володіють транспортними засобами невеликої вартості  
(до 1000-1500 дол. США); у побутовій або дозвільній злочини вчи-
нені, як правило, безробітними особами (91, 14%), які характеризу-
ються за місцем проживання або посередньо (46,8%) або негативно 
(15,2%). У зв’язку з цим залишення у небезпеці розглядається не як 
окремий факт, а як логічний наслідок девіантної соціально неприй-
нятної поведінки, у деяких випадках делінквентної поведінки, що 
має ознаки діяльності та може бути пов’язана із деформаціями 
правосвідомості, підміною цінностей. 

Злочини, які посягають на особисту безпеку шляхом бездіяльності 
часто вчиняються особами у стані алкогольного сп’яніння. Так, відпо-
відно до офіційних статистичних даних за 2017 рік до суду було напра-
влено 147 кримінальних проваджень за статями 135, 136 КК України, з 
них у 64 фігурують особи, що вчинили злочини в стані алкогольного 
сп’яніння, тобто 43,54%. Проведене нами вивчення вироків по кримі-
нальних справах за статями 135,136 КК України ухвалених за період з 
2010 по 2017 роки підтверджує офіційні статистичні відомості – 42% 
засуджених осіб перебували в стані алкогольного сп’яніння. Цікаво, що 
така тенденція вчинення злочинів в станіні алкогольного сп’яніння 
характерна для насильницької злочинності загалом (30%)[4]. 

Отже, злочини, що посягають на життя і здоров’я людини шляхом 
бездіяльності за останні декілька років мають сталу тенденцію до 
збільшення рівня зареєстрованих злочинів, що пов’язується як з дете-
рмінантами злочинності загалом, так і безпосередньо досліджуваного 
підвиду. Злочинність має яскраво-виражений сезонний характер, що 
підтверджується емпіричними дослідженнями. У силу складності і 
багатоаспектності проблеми необхідним вбачається вивчення стану та 
детермінант латентності злочинів, що посягають на життя і здоров’я 
людини шляхом бездіяльності. 
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КУРОВСЬКА ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
аспірантка кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права 

 

ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЛАТЕНТНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

 
Кримінологічна характеристика латентної злочинності є складною 

задачею сучасної кримінології, адже не можна отримати реальні (фак-
тичні) дані про їхню поширеність в країні, їхню динаміку та структуру, 
особливості детермінації та обставини вчинення цих злочинів, тому їх 
можна лише приблизно прорахувати за допомогою наукових методів. 
Тобто кримінологічне вчення про латентну злочинність носить ймові-
рнісний характер та засноване на загальних закономірностях людської 
психології та зареєстрованої злочинності. 

Відправною точкою кримінологічної характеристики латентних зло-
чинів є статистичні показники злочинності зареєстрованої. Офіційні 
дані можуть дати багато цінної інформації, аналіз якої дає змогу поба-
чити цілісну картину злочинності фактичної, а отже, і латентної. При 
цьому, на думку соціологів, «латентна злочинність істотно спотворює 
статистичні дані про кримінологічну ситуацію, реальний стан, структу-
ру, характер, динаміку злочинності, про розмір і характер завданої 
шкоди, зменшує ступінь достовірності прогнозів, перешкоджає реалі-
зації принципу невідворотності відповідальності, підриває авторитет 
правоохоронних органів, перешкоджає ефективній протидії зростанню 
злочинності, знижує антикримінальну активність громадян, негативно 
впливає на економічне життя країни» [3, c. 5]. 

Найбільш достовірними показниками латентної злочинності ми 
вважаємо: 

- географія латентної злочинності. Проте слід сказати, що даний 
показник щодо латентної злочинності має певну специфіку: він визна-
чається не кількістю злочинів, які вчиняються в тій чи іншій місцевос-
ті, а ступенем правосвідомості населенням того чи іншого регіону, 
поширеністю корупції в конкретних правоохоронних органах, з чого 
ми можемо судити про ймовірність викривлення офіційної злочинної 
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статистики. Такі висновки можна зробити за допомогою статистики 
корупційних правопорушень та соціологічних досліджень правосвідо-
мості в окремих регіонах країни; 

- рівень та структура злочинності неповнолітніх. За даними  
С.М. Іншакова, неповнолітні часто не усвідомлюють злочинний харак-
тер своїх дій та дій, які вчиняються щодо них. За його дослідженнями 
половину злочинів всіх зазначених видів, скоєних неповнолітніми, 
становлять латентні злочини, при цьому найбільшу питому вагу серед 
них мають крадіжки та хуліганство [2, c. 45]. Ми повністю погоджує-
мося з цією думкою, оскільки неповнолітні надзвичайно чутливі до 
середовища, яке їх оточує, і можуть слугувати «лакмусовим папірцем» 
ступеня злочинності суспільства.  

- коефіцієнт латентності, який розраховується відношенням фак-
тичної злочинності до зареєстрованої. В кримінологічній науці виділя-
ють чотири групи латентної злочинності: 1) особливо високо латентні 
злочини (коефіцієнт латентності вище 20,0); 2) високо латентні злочи-
ни (коефіцієнт латентності вище 5,0); 3) середньо латентні злочини 
(коефіцієнт латентності змінюється в інтервалі від 2,0 до 5,0); 4) низь-
ко латентні злочини (коефіцієнт латентності нижче 2,0) [1, c. 4-5]. Слід 
зазначити, що чим нижчим є коефіцієнт латентності, тим більш серйо-
зним та тяжким є злочин. Так, найменш латентними злочинами є 
тяжкі та особливо тяжкі злочини – вбивства, вбивства з обтяжуючими 
обставинами, тероризм тощо, тобто такі злочини викликають значне 
суспільне обурення, та їхнє приховування є або недоцільним, або 
складним, навіть за умови великих економічних затрат. Найбільш 
латентними злочинами є злочини в сфері державної служби та правоо-
хоронних органів, оскільки саме ці суб’єкти мають найбільше можли-
востей для приховування злочинів та не зацікавлені в розкритті подіб-
них злочинів в своїй структурі. До таких злочинів можна віднести 
хабарництво, зловживання впливом, злочини, які вчиняються адмініс-
траціями виправних установ щодо засуджених тощо. До високо латен-
тних злочинів відносяться умисні легкі тілесні ушкодження, крадіжки, 
шахрайство, приховування злочину тощо. Середньо латентними злочи-
нами є доведення до самогубства, інші види тілесних ушкоджень, 
публічні заклики до терористичної діяльності. Слід сказати, що латен-
тність останнього виду злочинів обумовлена також складністю доказу-
вання по даних справах. 

Отже, латентна злочинність має специфічну кримінологічну при-
роду, самобутню структуру та особливі внутрішні закономірності 
розвитку, що обумовлює специфіку відображення їх в кримінологі-
чних показниках, до яких ми відносимо: географію латентної зло-
чинності, рівень та структуру злочинності неповнолітніх, коефіцієнт 
латентності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ  
ЯК ФОНОВОГО ЯВИЩА ЗЛОЧИННОСТІ 

 
У 2014 р. Україна стикнулася із масовим явищем внутрішнього пе-

реміщення людей із зони проведення антитерористичної операції. 
Внутрішнє переміщення потягнуло за собою негативні наслідки як для 
внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО), так і для населення в 
цілому. ВПО стикнулися із розривом сталих соціальних зв’язків між 
близькими та родичами, втратою роботи та житла, втратою фінансових 
зберігань і матеріальних цінностей, стресом через адаптацію до подій, 
що сталися у їхньому житті внаслідок окупації їх «малої батьківщини», 
тощо. Громади, що приймали, вбачали у ВПО конкурентів у 
кар’єрному плані, відмовлялися надавати в оренду житло та брати на 
роботу внаслідок певних побоювань, нетерпимості чи остраху. Певні 
посадові особи органів місцевого самоврядування, органів державної 
влади пішли на порушення кримінального закону з корисливих моти-
вів. Прикладом, у 2017 р. Служба безпеки України затримала трьох 
співробітників управління праці та соціального захисту населення 
одного з районів Запоріжжя, які систематично розкрадали бюджетні 
кошти, що виділялися державою на підтримку внутрішньо переміще-
них осіб [1]. Українським правоохоронцям також відомі випадки 
створення спеціальних фондів, громадських організацій, які начебто 
покликані допомагати внутрішньо переміщеним особам, але фактично 
ведуть бізнес під прикриттям гуманітарної допомоги. Тож, зважаючи 
на вище викладене, виявляється актуальним визначення особливостей 
внутрішнього переміщення як фонового явища злочинності. 
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Перш за все зазначимо, що внутрішнє переміщення є видом мігра-
ції населення. За О. Ровенчак, міграцією є перетин адміністративного 
кордону, добровільний чи примусовий просторовий рух осіб чи груп 
осіб від місця (країни) виїзду до місця (країни) в’їзду за наявності або 
без законних підстав на певний період часу або назавжди, що може 
тягти за собою зміну постійного місця проживання [2, с. 129]. Одним 
із критеріїв поділу міграції на види є поділ її за критерієм направлено-
сті або за критерієм відстані на зовнішню та внутрішню. Внутрішньою 
міграцією є перетин адміністративно-територіальних кордонів у межах 
однієї держави, а зовнішньою (або міжнародною) міграцією є перетин 
державних кордонів. О. Ровенчак відповідно до того, наскільки мігра-
ція є добровільною, виокремлює такі її різновиди, як: добровільна – 
коли рішення про міграцію приймає сам мігрант, примусова – висе-
лення або вигнання, тобто ситуація, коли мігрант позбавлений права 
вибору, а до переміщення його примушує вища влада. Доцільно також 
виділити в окремий вид міграцію вимушену, тобто зміну місця прожи-
вання на певний час або назавжди усупереч бажанням людей, до якої 
спонукають стихійні лиха, війни, голод, переслідування тощо. У таких 
випадках у мігранта все ж залишається право мінімального вибору, 
наприклад, вибору часу чи напрямку міграції [2, с. 134.]. Звертаючи 
увагу на Закон України «Про забезпечення прав та свобод внутрішньо 
переміщених осіб», згідно з ч. 1 ст. 1 законодавець наводить такі 
причини внутрішнього переміщення: «внутрішньо переміщених осіб 
змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті 
або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, 
тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав 
людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного харак-
теру» і надає офіційний статус внутрішнім мігрантам як внутрішньо 
переміщеним особам [3]. Отже, ми можемо зробити висновок, що 
внутрішнє переміщення в Україні є вимушеною внутрішньою міграці-
єю з наданням особам статусу «внутрішньо переміщених». 

Як зазначає Калініна А.В., у кримінологічній науці перелік фонових 
явищ злочинності є відкритим, що пояснюється різноманітністю 
підходів до розуміння їх природи. До таких явищ відносять алкоголізм, 
наркоманію, проституцію, бродяжництво, вчинення адміністративних 
проступків, расизм, ксенофобію тощо. Але не лише протиправні 
форми поведінки можуть претендувати на статус фонових для 
злочинності явищ. Міграцію населення так само можна розглядати як 
фонове явище злочинності, оскільки мігранти, як легальні, так і 
нелегальні, є особливою категорією населення і здійснюють власний 
вплив на криміногенну обстановку в державі перебування не тільки 
шляхом учинення злочинів, а й завдяки особливостям поведінки 
внаслідок адаптації до умов життя на новій для них терито-
рії [4, с. 237].  
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Отже, вважаємо, що внутрішнє переміщення як масовий вид міграції в 
Україні (станом на 5 лютого 2018 р. за даними структурних підрозділів 
соціального захисту населення обласних та Київської міської державних 
адміністрацій, взято на облік 1 493 057 переселенців) тягне за собою 
велику кількість наслідків. І, можна стверджувати, що воно є різновидом 
фонового явища злочинності та заслуговує на детальне вивчення кримі-
нологами. Виокремимо особливості внутрішнього переміщення як фоно-
вого явища злочинності. Внутрішнє переміщення тягне за собою: 

1. Матеріально-економічні наслідки: а) для ВПО – втрата житла, 
бізнесу, роботи, що приносила стабільний заробіток, втрата грошових 
зберігань та матеріальних цінностей; різке зменшення статків унаслі-
док внутрішнього переміщення, необхідність розпочинати все «з нуля» 
на фоні загальнодержавної інфляції, девальвації. Держава не забезпе-
чила належну опіку за такими особами починаючи із першого дня 
внутрішнього переміщення. В Україні відсутні програми щодо розсе-
лення ВПО та забезпечення їх належним житлом, а не гуртожитками, 
відсутні програми із забезпечення їх робочим місцем, відсутній індиві-
дуальний підхід до проблем кожного ВПО, наявні бюрократичні про-
блеми під час отримання статусу «внутрішньо переміщеного»; б) для 
громад, що приймають, – конкурування зі спеціалістами, які переміс-
тилися з окупованих територій, незручності з пільгами на отримання 
житла, адже в пріоритеті постають ВПО та ветерани антитерористичної 
операції, конкурування з пільговою категорією ВПО під час вступу до 
університету, отримання місця у дитсадку, школі тощо. 

2. Соціальні наслідки: а) для ВПО – розрив соціальних зв’язків 
унаслідок переміщення, можлива втрата родичів та близьких; б) для 
громад, що приймають, – зростання соціального напруження внаслі-
док великої концентрації ВПО у містах таких громад. 

3. Політичні наслідки: а) для ВПО – наявність політичних погля-
дів, що розходяться із політичними баченнями громад, що приймають; 
розходження поглядів на історичні факти між ВПО та громадами, 
мовне питання; б) для громад – несприйняття мовної проблеми як 
такої, що існує об’єктивно, категоричне несприйняття політичних 
поглядів окремих представників ВПО, розходження поглядів на істо-
ричні факти між ВПО та громадами, що приймають. 

4. Психологічні наслідки: а) для ВПО – страх після пережитих по-
дій внаслідок окупації; психологічні труднощі внаслідок втрати близь-
ких, родичів, соціальних зв’язків; психологічні труднощі адаптації на 
новому місці; психологічні труднощі внаслідок негативного стереотип-
ного сприйняття ВПО громадами, що приймають; психологічні наслід-
ки сприйняття осуду з боку окремих представників цих громад до ВПО 
як до таких (особливо чоловіків), які не захищають свою батьківщину, 
а «втекли» від антитерористичної операції; б) для громад, що прийма-
ють, – психологічне навантаження, яке отримує представник цієї 
громади через сприйняття проблем, з якими стикнулися ВПО; стерео-
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типне негативне ставлення до ВПО; звинувачення ВПО у певних 
проблемах, що сталися під час незалежності, дорікання ВПО стосовно 
того, що вони (в основному чоловіки), не захищають свою землю, а на 
Сході захищають Україну громадяни з неокупованих територій. 

5. Культурні та релігійні наслідки: а) негативна особливість ВПО – 
пропагування місцевим своїх культурних особливостей та релігії, якщо 
вони переплітаються з релігією та культурою окупанта, несприйняття 
окремими особами релігії громад, зухвале ставлення до культурних 
цінностей та релігійних особливостей місцевих; б) особливість громад, 
що приймають, – нетерпимість до культурних особливостей представ-
ників ВПО, особливо якщо вони переплітаються з релігією та культу-
рою окупанта. 

Також слід ураховувати, що разом із законослухняними особами 
перемістилися злочинці, які мали об’єктивне побоювання стати жерт-
вою кримінальної системи бандформувань. Адже на окупованих тери-
торіях за окремі види злочинів було проголошено смертну кару, а 
існуюча система винесення вироків у бойовиків деградована до станда-
ртів довоєнного та воєнного періодів ХХ ст.  

Отже, підводячи підсумки, можна стверджувати, що внутрішнє пе-
реміщення є одним із фонових явищ злочинності. І чим більше за 
кількісними показниками внутрішнє переміщення, тим активніше 
воно впливає на злочинність. Усі вищенаведені особливості внутріш-
нього переміщення як фонового явища злочинності не можна вважати 
вичерпними. Внутрішнє переміщення тягне за собою значну кількість 
негативних матеріальних, економічних, політичних соціальних, психо-
логічних, культурних наслідків. У конкретних життєвих ситуаціях, 
беручи до уваги власні особистісні якості людини, наслідки внутріш-
нього переміщення можуть слугувати підґрунтям для вчинення злочи-
нів, а отже, робимо висновок, що внутрішнє переміщення живить 
злочинність, збільшує її кількісні та якісні показники, а тому є фоно-
вим явищем злочинності.  

 

Список використаної літератури: 

1. Запорізькі чиновники привласнили 12 млн грн, виділених переселенцям, – 
CБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ua.censor.net.ua/news/ 
435490/zaporizki_chynovnyky_pryvlasnyly_12_mln_grn_vydilenyh_pereselentsyam
_sbu – заголовок з екрана. 

2. Ровенчак О. Визначення та класифікація міграцій: наближення до опера-
ційних понять. / О. Ровенчак // Політичний менеджмент. – № 2. – 2006. – 
С. 127-139. 

3. Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон 
України від від 20.10.2014 року (зі змінами і доповн.) // Відомості Верховної 
Ради України. – 2015. – № 1. – Ст. 1. 

4. Калініна А.В. Вплив імміграційних процесів на стан злочинності в Україні 
на початку ХХІ ст. / А.В. Калініна // Боротьба зі злочинністю. – 2014. – 
вип. 27. – С. 229-238. 



272 

 
 
 

ГЛОВЮК ІРИНА ВАСИЛІВНА 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
завідувач кафедри кримінального процесу, доктор юридичних наук, доцент 

 

ПОТЕРПІЛИЙ ЯК ІНІЦІАТОР ОБРАННЯ  
ТА ЗМІНИ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ  

У СУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ В СУДІ І ІНСТАНЦІЇ: 
АСПЕКТИ НОРМАТИВНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ 

 
Потерпілий за чинним кримінальним процесуальним законодавст-

вом є тим учасником кримінального провадження, який, як зазначало-
ся у попередніх дослідженнях, реалізує обвинувачення в судовому 
провадженні, що здійснюється у формі приватного обвинувачення 
[1, c. 374]. Таке визначення у законі функціональної спрямованості 
діяльності потерпілого викликає питання, крім іншого, у контексті 
його прав щодо ініціації обрання, зміни запобіжних заходів у судовому 
провадженні, а саме у підготовчому судовому провадженні та у судово-
му розгляді. 

Так, у відповідності до ч. 3 ст. 315 КПК України, під час підгото-
вчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового 
провадження має право обрати, змінити чи скасувати заходи забезпе-
чення кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, 
обраний щодо обвинуваченого. При розгляді таких клопотань суд 
додержується правил, передбачених розділом ІІ цього Кодексу. Поте-
рпілий, у відповідності до п. 26 ст. 3 КПК України, є учасником 
судового провадження, тому, відповідно, він має таке право і на 
практиці його реалізує; хоча, відмітимо, що у ст. 56 КПК України 
немає згадки про можливість саме ініціації обрання, зміни запобіж-
ного заходу, вказано лише на право бути повідомленим про обрання, 
зміну чи скасування щодо підозрюваного, обвинуваченого заходів 
забезпечення кримінального провадження.  

Разом з тим, торкаючись практичної можливості реалізації цього 
права, виникають питання. Адже ч. 3 ст. 315 КПК України у частині 
розгляду клопотань відсилає до правил, які передбачені Розділом 2 
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КПК України, де потерпілий не указаний як ініціатор обрання, зміни 
запобіжного заходу, де встановлено вимоги до клопотання слідчого, 
прокурора, обов’язок вручення клопотання та матеріалів, якими обґру-
нтовується необхідність застосування запобіжного заходу обвинуваче-
ному не пізніше ніж за три години до початку розгляду клопотання 
покладено на слідчого, прокурора, де суб’єктом тягаря доказування 
необхідності його застосування визнано слідчого, прокурора; безсумні-
вно, що у підготовчому судовому провадженні ці норми діють лише 
щодо прокурора. Тому виходить, що подати клопотання потерпілий 
може, проте розглянути суд має повноваження лише клопотання 
прокурора, а це зводить нанівець право потерпілого ініціювати обран-
ня чи зміну запобіжного заходу.  

У судовому розгляді інша нормативна регламентація цього питання. 
У відповідності до ст. 331 КПК України, під час судового розгляду суд 
за клопотанням сторони обвинувачення або захисту має право своєю 
ухвалою змінити, скасувати або обрати запобіжний захід щодо обвину-
ваченого. Вирішення питання судом щодо запобіжного заходу відбува-
ється в порядку, передбаченому главою 18 цього Кодексу. Враховуючи 
те, що потерпілий, виходячи з положення п. 19 ст. 3 КПК України, 
відноситься до сторони обвинувачення у випадках, установлених цим 
Кодексом, а такий випадок прямо передбачений ч. 4 та 5 ст. 340: 
потерпілий, який погодився підтримувати обвинувачення в суді, кори-
стується всіма правами сторони обвинувачення під час судового розг-
ляду, то у провадженні, що здійснюється у формі публічного обвинува-
чення, потерпілий не може бути ініціатором обрання, зміни запобіж-
ного заходу.  

Слід звернути увагу на незрозумілу відсутність кореляції правил 
щодо ініціації обрання, зміни, скасування запобіжного заходу у стадіях 
підготовчого судового провадження та судового розгляду, адже у підго-
товчому судовому провадженні потерпілий має право це ініціювати, а у 
судовому розгляді, якщо мова не йде про провадження у формі прива-
тного обвинувачення, то ні. А якщо врахувати положення ч. 1 ст. 340 
КПК України, яка передбачає повноваження прокурора відмовитися 
від підтримання обвинувачення, якщо в результаті судового розгляду 
прокурор дійде переконання, що пред’явлене особі обвинувачення не 
підтверджується, що вказує на можливість відмови від підтримання 
обвинувачення у судовому розгляді лише після судового слідства 
(з’ясування обставин та перевірки їх доказами) (на що обґрунтовано 
вказується у літературі [2, c. 37; 3, c. 133; 4, c. 190]), виходить, що 
можливості потерпілого навіть у кримінальному провадженні у формі 
приватного обвинувачення щодо ініціації обрання, зміни обвинуваче-
ному запобіжного заходу також малоефективні.  

Разом з тим, визнати логічною таку регламентацію участі потерпі-
лого (а точніше – її реальної відсутності) у механізмі обрання, зміни, 
скасування запобіжних заходів неможливо. Потерпілий зацікавлений у 
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тому, щоб обвинувачений виконував покладені на нього процесуальні 
обов’язки, не переховувався від суду, не перешкоджав кримінальному 
провадженню будь-яким чином, не вчинив інше правопорушення 
щодо нього та не продовжив вчиняти кримінальне правопорушення, у 
якому обвинувачується, тощо. Проте, якщо прокурор не ініціює об-
рання, зміну запобіжного заходу, потерпілий позбавлений правової 
можливості забезпечити ці свої інтереси, адже звернутися до прокурора 
з клопотанням ініціювати обрання, зміну запобіжного заходу він теж 
не може, бо прокурор вже у цих стадіях не є суб’єктом розгляду та 
вирішення клопотань.  

Таким чином, слід уточнити нормативну регламентацію обрання, 
зміни, скасування запобіжних заходів у судовому провадженні у суді 
першої інстанції, прямо передбачивши право потерпілого ініціювати 
це. У зв’язку з цим ч. 1 та 2 ст. 331 КПК України пропонуємо виклас-
ти у редакції: 

«1. Під час судового розгляду суд за клопотанням сторони обвину-
вачення, сторони захисту, потерпілого, його представника, законного 
представника має право своєю ухвалою змінити, скасувати або обрати 
запобіжний захід щодо обвинуваченого. 

2. Вирішення питання судом щодо запобіжного заходу відбувається 
в порядку, передбаченому главою 18 цього Кодексу. Клопотання потер-
пілого, його представника, законного представника складається, подаєть-
ся та вирішується в порядку, передбаченому главою 18 цього Кодексу.» 

Частину 3 ст. 315 КПК України пропонуємо викласти у редакції: 
«3. Під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням уча-

сників судового провадження має право обрати, змінити чи скасувати 
заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобі-
жний захід, обраний щодо обвинуваченого. При розгляді таких клопо-
тань суд додержується правил, передбачених розділом ІІ цього Кодек-
су. Клопотання потерпілого, його представника, законного представника 
складаються, подаються та вирішуються в порядку, передбачено-
му розділом ІІ цього Кодексу».  
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МІСЦЕ ПРОПОРЦІЙНОСТІ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 
Принцип пропорційності є необхідною складовою принципу верхо-

венства права і походить від нього, про що ще у 1965 році зазначив 
Конституційний Суд ФРН. Конституційний Суд ФРН та 
Європейський Суд з прав людини застосовували принцип 
пропорційності в багатьох справах, що стосувались обмеження тих чи 
інших прав, пов’язуючи його з правомірністю таких обмежень. 
Вбачається, що суд формує свою оцінку правомірності тих чи інших 
обмежень з дотриманням цього принципу [1, с. 479]. 

Розглядаєма засада до теперішнього часу міцно закріпилася в 
практиці Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) і активно 
використовується останнім для визначення допустимості обмежень 
прав і свобод, передбачених Конвенцією про захист прав людини і 
основних свобод 1950 року. 

Необхідно зазначити, що у тих випадках, коли мова йде про обме-
ження тих чи інших прав і свобод, Європейський Суд з прав людини 
завжди звертає увагу на такі аспекти, а саме: наявність правових 
підстав для обмеження прав і свобод (права та свободи можуть бути 
обмежені лише в порядку, встановленому законом); наявність 
легітимної мети для застосування обмежень; пропорційність вжитих 
державою заходів щодо обмеження прав і свобод з огляду на легітимну 
мету, якої держава намагалася досягти.  

Функціональна роль принципу пропорційності полягає в регулюванні 
меж обмежень прав і свобод, що дозволяє відносити його до загально-
правових принципів, що діють як у сфері матеріального, так і процесу-
ального права. З урахуванням зазначених ролі та змісту принципу 
пропорційності інше зустрічається в літературі та правозастосовчій 
практиці його найменування – принцип розмірності, або, більш кон-
кретно, принцип пропорційного (розмірного) обмеження прав і свобод. 
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Необхідно погодитись з висловленою у літературі та практикою 
Європейським судом з прав людини, та національними судами вимог 
до застосування принципу пропорційності: 

- будь-які обмеження основних прав і свобод можливі тільки на 
підставі закону в передбачених конституцією (чи міжнародно-
правовими документами) цілях та лише у межах, що є необхідними для 
нормального функціонування демократичного суспільства; 

- такі обмеження мають застосовуватися тільки у випадках, якщо 
не існує менш обтяжливих заходів (засобів і способів) запобігання 
порушенням прав і свобод інших осіб та забезпечення публічних 
інтересів; 

- наслідки заходів, які обмежують реалізацію прав і свобод, не 
повинні бути надмірними та суворо зумовлюватися метою, що 
переслідується; 

- права і свободи не можуть бути обмежені шляхом тлумачення у 
процесі правозастосовної практики. Тлумачення не може призводити 
до звуження не лише обсягу і змісту прав і свобод, а й розуміння їх 
сутності; 

- всі сумніви, що виникають при інтерпретації норм, які регулю-
ють відносини держави і громадянина, мають тлумачитись на користь 
громадянина; 

- всі дозволи необхідно тлумачити або буквально, або ж розширю-
вально, проте аж ніяк не обмежувально. Обмеження дозволів – це 
виняткова сфера законодавця, а не судового тлумачення [2]. 

Отже, враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що 
будь-яке обмеження прав і свобод повинно обов’язково пропорційно 
співвідноситися з легітимною метою, навіть, у тому випадку, коли таке 
обмеження прямо передбачене законом. Оскільки встановлення кон-
кретних стандартів правозастосування конвенційних норм, в кінцевому 
рахунку, є прерогативою Європейського суду з прав людини (з огляду 
на положення ст. 32 Конвенції, яка визначає межі юрисдикції Суду), 
то принцип пропорційності належить до найголовніших чинників, на 
які слід звертати увагу при тлумаченні Конвенції.  

Застосування цього принципу у кримінальному провадженні 
допомагає забезпечити реалізацію завдань кримінального провадження 
в цілому та завдань окремих стадій кримінального провадження. Так, 
КПК у розділі 2 передбачає, мету та підстави застосування заходів 
забезпечення кримінального провадження. Метою застосування цих 
заходів є забезпечення дієвості кримінального провадження, вони 
носять виключний характер. Однак, як свідчить узагальнення судової 
практики обгрунтування рішень щодо застосування запобіжних заходів 
є формальним, складається зі стандартних речень і не містить кон-
кретних даних. На це вказує і рішення Європейського суду з прав 
людини проти України, за яким законність тримання заявника під 
вартою розглядалася національними судами кілька разів, однак судові 
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рішення повторювали стандартний перелік підстав для тримання 
заявника під вартою, жодним чином не досліджуючи правдоподібність 
цих підстав з огляду на конкретні обставини справи заявника [3]. 
Недотримання принципу пропорційності спостерігається також під час 
продовження строків тримання під вартою. Отже, в рішенні 
Європейського суду з прав людини у справі «Буряга проти України» 
від 15 липня 2010 року Суд зазначає, що продовження строку триман-
ня під вартою може бути виправданим у тій чи іншій справі лише за 
наявності специфічних ознак того, що цього вимагають істинні потре-
би публічного інтересу, які, незважаючи на існування презумпції 
невинуватості, переважують вимогу поваги до особистої свободи. 
Продовжуючи строк тримання заявника під вартою, прокурори та суди 
або наводили ті ж самі підстави, на основі яких було обрано цей 
запобіжний захід, або взагалі не наводили підстав у своїх рішеннях, а 
лише посилалися на належність такого обрання. Крім того, 
національні органи жодного разу не розглядали можливості обрання 
іншого запобіжного заходу, альтернативного триманню під вартою, та, 
покладаючись головним чином тільки на тяжкість обвинувачень, 
подовжували тримання заявника під вартою на підставах, які не можна 
вважати «відповідними та достатніми» [4]. 

У ст. 246 КПК передбачено, що негласні слідчі розшукові дії мо-
жуть бути проведені, якщо відомості про злочин та особу, яка його 
вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Тобто для досягнення 
завдань кримінального провадження можуть бути застосовані негласні 
розшукові дії. Аналізуючи практику ЄСПЛ (Справа «Смірнов проти 
Росії», «Узун проти Німеччини» та інші ) можна зробити висновок, що 
проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, без 
достатніх підстав є втручанням, яке не може не соразмернім, оскільки 
відсутня легитимна мета такого втручання, а докази які були получені 
в результаті проведення таких дій визнані недопустими.  

Вважаємо, що принцип пропорційності – це одна з необхідних ви-
мог, яка повинна дотримуватися державою при обмеженні прав люди-
ни, та обов’язковий критерій оцінки для суду при визначенні 
правомірності таких обмежень. Призначення принципу пропорційності 
полягає в збалансуванні публічних та приватних інтересів та недопу-
щення неправомірного обмеження прав осіб.  

Викладене вказує на необхідність дотримання принципу 
пропорційності в будь-якій державі, яка позиціонує себе як правова, 
віддаючи пріоритет правам людини, та закріплення такого принципу 
серед основних актів таких держав як загальноправового принципу. 

Принцип пропорційності можна визначити як окремий загально-
правовий принцип кримінального провадження згідно якого мета 
процесуальних дій має бути суспільно вагомою, а засіб її досягнення 
найменш обтяжливим у конкретних умовах, втручання у сферу прав і 
свобод людини, застосування заходів забезпечення кримінального 
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провадження, у тому числі запобіжних заходів, може допускатись лише 
в випадках крайньої необхідності, з метою забезпечення ефективної 
реалізації завдань кримінального провадження, закріплених у ст. 2 
КПК, та завдань окремих стадій кримінального провадження. 
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ОСКАРЖЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ –  
ТАК ЧИ НІ? 

 
Повідомлення про підозру є важливою процедурою на стадії досу-

дового розслідування. Норми Кримінального процесуального кодексу 
(далі – КПК) України [1] у редакції 2012 року не передбачали можли-
вості оскарження повідомлення про підозру. 

Питання щодо можливості оскарження повідомлення про підозру 
активно дискутувалася, зокрема у працях О. Доценко [2], М. Макарова 
[3], О. Татарова [4; 5]. 

З метою нормативного врегулювання процесуальних механізмів, які 
мають забезпечити ефективний, справедливий, неупереджений та 
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своєчасний захист прав і свобод особи в суді, був прийнятий Закон 
України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодек-
су України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 
адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» 
[6] (далі – Закон № 2147-VIII), яким, з поміж іншого, внесені зміни в 
КПК України. 

Однією з новел, внесених вищевказаним Законом в КПК України, 
стала можливість оскарження повідомлення про підозру. 

Так, відповідно до пункту 10 частини 1 статті 303 КПК України на 
досудовому провадженні може бути оскаржене повідомлення слідчого, 
прокурора про підозру після спливу одного місяця з дня повідомлення 
особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або двох міся-
ців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не 
пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звер-
нення до суду із обвинувальним актом – підозрюваним, його захисни-
ком чи законним представником. 

При цьому, згідно п. 4 § 2 «Прикінцеві положення» Закону  
№ 2147-VIII підпункти 11-27, 45 пункту 7 § 1 цього розділу вводяться в 
дію через три місяці після набрання чинності цим Законом, не мають 
зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про 
кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових 
розслідувань після введення в дію цих змін. 

Набрання чинності щодо внесення змін у статтю 303 КПК України 
відбулось 16 березня 2018 року. 

Відтак, оскаржити повідомлення слідчого, прокурора про підозру 
можна тільки у справах, по яким відомості про кримінальне правопо-
рушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань, починаючи 
з 16 березня 2018 року. 

Мета запропонованої роботи – розроблення пропозицій щодо вдо-
сконалення КПК України, щодо можливості оскарження повідомлення 
про підозру. 

Конституційний Суд України у своєму Рішенні у справі за консти-
туційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) положень частини третьої 
статті 120, частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 Кримі-
нально-процесуального кодексу України (справа про розгляд судом 
окремих постанов слідчого і прокурора) № 3-рп/2003 від 30 січня 
2003 року зазначив наступне: « перевірка судом на стадії досудового 
слідства постанови про притягнення як обвинуваченого, враховуючи її 
зміст, фактично означатиме перевірку достатності зібраних у справі 
доказів ще до закінчення досудового слідства і передрішення питання 
щодо винуватості особи у вчиненні злочину ще до розгляду криміналь-
ної справи по суті. Проте згідно з конституційним принципом презум-
пції невинуватості особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, 
доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено 



280 

обвинувальним вироком суду (частина перша статті 62 Конституції 
України). Таким чином, розглядаючи на стадії досудового слідства 
скарги на постанови слідчого і прокурора про притягнення як обвину-
ваченого, суд замість здійснення судового контролю досудового слідст-
ва виконуватиме функцію судового розгляду кримінальної справи по 
суті всупереч порядку, визначеному Кримінально-процесуальним 
кодексом України на засадах, встановлених Конституцією України 
(статті 59, 61, частини перша, друга, третя статті 62, стаття 63, частина 
перша статті 64, пункт 1 статті 121, статті 124, 129). На підставі викла-
деного Конституційний Суд України дійшов висновку, що положення 
частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 Кримінально-
процесуального кодексу України, згідно з якими скарги на постанови 
слідчого, прокурора про притягнення як обвинуваченого розглядають-
ся судом першої інстанції при попередньому розгляді справи або при 
розгляді її по суті, відповідають Конституції України (є конституцій-
ними)» [7]. 

Водночас, моніторингом Єдиного державного реєстру судових рі-
шень встановлено, що слідчими суддями до внесення змін у ст. 303 
КПК України щодо можливості оскарження повідомлення про підозру, 
постановлювались ухвали про скасування повідомлення про підозру. 

Зокрема, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду 
м. Києва від 10 лютого 2017 року скасовано рішення слідчого щодо 
вручення підозри від 12.12.2016 у кримінальному провадженні 
№ 42016000000000313 за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 27, 
ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК Украї-
ни. Зобов’язано компетентну посадову особу Генеральної прокуратури 
України у кримінальному провадженні № 42016000000000313 вчинити 
дії щодо виключення з Єдиного реєстру досудових розслідувань відо-
мостей у кримінальному провадженні № 42016000000000313 про дату та 
час повідомлення про підозру особи у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК 
України [8]. 

Подібні рішення були прийняті слідчими суддями Печерського 
районного суду м. Києва [9], Рівненського міського суду Рівненсь-
кої області [10], Куп’янського міськрайонного суду Харківської 
області [11]. 

Як правило, підставами для прийняття слідчими суддями таких рі-
шень стало порушення слідчим і прокурором вимог КПК України, 
визначених у статтях 277-278, зокрема, відсутність у повідомленні про 
підозру підпису прокурора, відсутність у повідомленні про підозру 
відомостей про права підозрюваного. 

Ураховуючи вищезазначене, на нашу думку, у випадку порушення 
слідчим, прокурором вимог, передбачених статтями 277-279 КПК 
України, зволікання щодо оскарження повідомлення про підозру у виді 
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одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримі-
нального проступку та двох місяців з дня повідомлення особі про 
підозру у вчиненні злочину, є неприпустимим і матиме негативні 
наслідки щодо забезпечення захисту прав людини. 

Підсумовуючи вищенаведене, на нашу думку, повідомлення про пі-
дозру може бути оскаржене тільки з підстав недотримання слідчим, 
прокурором вимог, передбачених статтями 277-279 КПК України. 

З огляду на наведене пропонуємо п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК України 
викласти у такій редакції: «повідомлення слідчого, прокурора про 
підозру виключно у разі недотримання слідчим, прокурором вимог, 
передбачених статтями 277-279 цього Кодексу, але не пізніше закриття 
прокурором кримінального провадження або звернення до суду із 
обвинувальним актом – підозрюваним, його захисником чи законним 
представником». 
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ОКРЕМІ ПОЗИЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ  
З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ОБҐРУНТОВАНОСТІ 

ТА ВМОТИВОВАНОСТІ СУДОВИХ РІШЕНЬ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

 
Відповідно до положень чинного Кримінального процесуального 

кодексу України 2012 р. [1] (далі – КПК) судове рішення повинно 
бути законним, обґрунтованим і вмотивованим (ч. 1 ст. 370 КПК), а 
також справедливим (ст. 410 КПК). Реалізацію зазначених правових 
вимог суд (слідчий суддя, суддя, суддя-доповідач [2]) повинен забезпе-
чити з урахуванням положень Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод 1950 року [3] (далі – ЄКПЛ) та практики 
Європейського суду з прав людини [4] (далі – ЄСПЛ) (ч. 2 ст. 8 КПК, 
ч. 5 ст. 9 КПК). У ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та 
застосування практики Європейського суду з прав людини» від 
23.02.2006 р. закріплено, що суди застосовують при розгляді справ 
Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та 
практику Європейського суду з прав людини як джерело права.  

Вважаємо, що для розуміння правових позицій ЄСПЛ доречним 
буде також звернення до резолюцій та рекомендацій, прийнятих під 
егідою Ради Європи стосовно шляхів покращення доступу до правосу-
ддя, висновків Консультативної ради європейських суддів, зокрема, до 
Висновку № 11 (2008) щодо якості судових рішень [5] (далі – Висно-
вок № 11 (2008)).  

Зазначимо, що безпосередньо текстуально у п. 1 ст. 6 ЄКПЛ не за-
кріплено вимог щодо обґрунтованості та вмотивованості судового 
рішення, але у рішеннях ЄСПЛ [6, п. 33; 7, п. 30; 8, п. 29 та ін.] вони 
інтерпретуються як елемент права на справедливий суд (складова 
частина або гарантія «справедливого правосуддя», «справедливого 
судового розгляду»). Крім того, у Висновку № 11 (2008) зазначено: 
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«чітке обґрунтування та аналіз є базовими вимогами до судових рішень 
та важливим аспектом права на справедливий суд» (п. 3 Вступу).  

Згідно зі ст. 370 КПК обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на 
підставі об’єктивно з’ясованих обставин, які підтверджені доказами, 
дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно 
до ст. 94 КПК (ч. 3 ст. 370 КПК). Вмотивованим є рішення, в якому 
наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення (ч. 4 
ст. 370 КПК). 

У Висновку № 11 (2008) Консультативна рада європейських суддів 
звертає увагу на те, що:  

- судове рішення повинно бути зрозумілим, викладеним чітко 
(п. 32);  

- виклад підстав прийняття рішення не лише полегшує розуміння 
суті рішення, а насамперед є гарантією проти свавілля... Це зобов’язує 
суддю дати відповідь на аргументи сторін та вказати на доводи, що 
лежать в основі рішення й забезпечують його правомірність (п. 35);  

- підстави прийняття рішення повинні бути узгодженими, чітки-
ми, недвозначними й несуперечливими... (п. 36). Так, у справі «Хаджі-
анастасіу проти Греції» ЄСПЛ встановив факт порушення права на 
справедливий судовий розгляд, оскільки судове рішення не було 
обґрунтовано та вмотивовано; зі змісту судового акту не було зрозумі-
ло, чому суд дійшов саме до такого висновку, що створювало пробле-
ми з оскарженням даного судового рішення. У рішенні по даній справі 
ЄСПЛ зазначив, що судові рішення повинні бути «детально та старан-
но вмотивовані», «суди повинні з достатньою ясністю вказувати підс-
тави та мотиви їх ухвалення» [6, п. 33]. 

Обґрунтування повинно засвідчувати дотримання судом принципів, 
проголошених ЄСПЛ (а саме, додержання прав сторони захисту та 
права на справедливий суд) [5, п. 37]. У викладі підстав для прийняття 
рішення необхідно дати відповідь на аргументи сторін... Це дає можли-
вість сторонам переконатися у тому, що їхні доводи були досліджені, а 
отже, суддя взяв їх до уваги [5, п. 38]. Ігнорування судом доречних 
аргументів сторони є грубим порушенням статті 6 Конвенції (права на 
справедливий судовий розгляд) та сталої судової практики ЄСПЛ. Так, 
у справі «Гірвісаарі проти Фінляндії» ЄСПЛ зазначив, що судові рі-
шення повинні бути вмотивовані, щоб «засвідчити, що сторони були 
заслухані та для того, щоб забезпечити нагляд громадськості за здійс-
ненням правосуддя ...» [7, п. 30].  

Разом з тим, Консультативна рада європейських суддів звертає ува-
гу, що судді повинні давати відповідь лише на доречні доводи, здатні 
вплинути на вирішення правового питання (п. 39 Висновку № 11 
(2008)); обов’язок суддів наводити підстави для своїх рішень не означає 
необхідності відповідати на кожен аргумент сторони захисту... Обсяг 
цього обов’язку може змінюватися залежно від характеру судового 
рішення (п. 41 Висновку № 11 (2008)). Згідно з практикою ЄСПЛ [8, 



284 

п. 29; 9, п. 61 та ін.] очікуваний обсяг обґрунтування залежить від 
різних доводів, що їх може наводити кожна зі сторін, а також від 
правових положень національного законодавства. З тим, щоб дотрима-
тися принципу справедливого суду, обґрунтування рішення повинно 
засвідчити, що суддя справді дослідив усі основні питання, винесені на 
його розгляд [5, п. 41; 8, п. 29].  

У контексті обґрунтованості та вмотивованості обвинувального ви-
року звернемо увагу на положення, викладені в окремих рішеннях 
ЄСПЛ. Так, у справі «Болдеа проти Румунії» [8] ЄСПЛ підкреслив, що 
суд першої інстанції міста Тімішоара присудив заявникові сплатити 
адміністративний штраф після того, як він встановив факти і вважав, 
що в цій справі були наявні елемент умислу та публічний характер 
фактів. Однак суд не навів жодного прикладу конкретних посилань на 
факти, які могли б підтвердити висновок стосовно вини заявника та 
публічного характеру зазначених фактів. Він обмежився твердженнями 
про те, що в цій справі цих умов дотримано (п. 31). … В цій справі 
ЄСПЛ підкреслює, що суд першої інстанції не здійснив розгляд всіх 
складових елементів правопорушення і зовсім не аналізував докази, 
надані заявником, що йому б надало можливість ухвалити вмотивоване 
рішення, чого йому в справі не вдалося зробити (п. 32). Окрім цього, у 
рішенні суду апеляційної інстанції (суду округу Тіміш ) також не було 
наведено достатньо мотивів його ухвалення; суд округу Тіміш лише 
послався на мотивувальну частину рішення суду першої інстанції, чого 
було недостатньо (п. 33). Отже, ЄСПЛ дійшов висновку, що заявник 
мав підстави стверджувати, що рішення суду першої інстанції міста 
Тімішоара та суду округу Тіміш не були достатньо вмотивованими, та 
що його доводи стосовно його засудження до сплати адміністративного 
штрафу не були належним чином вислухані (п. 34), що було порушено 
право на справедливий судовий розгляд. 

У справі «Салов проти України» ЄСПЛ вказав на неспівмірність 
призначеного покарання вчиненим діям: рішення засудити заявника за 
обговорення інформації, що містилась у підробленому екземплярі 
газети, про смерть президента Л.Д. Кучма було явно неспівмірним 
переслідуваній законній меті [10, п. 116]. 

У національному законодавстві питання, що вирішуються судом 
першої інстанції при ухваленні вироку, закріплено у ст. 368 КПК 
України. Основні вимоги до мотивувальної частини вироку зазначено у 
ч. 3 ст. 374 КПК, а вимоги до резолютивної частини вироку – у ч. 4 
ст. 374 КПК. У разі ухвалення вироку за наслідками кримінального 
провадження, у якому здійснювалося спеціальне досудове розслідуван-
ня або спеціальне судове провадження (in absentia), суд окремо обґрун-
товує, чи були здійснені стороною обвинувачення всі можливі перед-
бачені законом заходи щодо дотримання прав підозрюваного чи обви-
нуваченого на захист та доступ до правосуддя з урахуванням встанов-
лених законом особливостей такого провадження (ч. 5 ст. 374 КПК). 
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Особливості мотивувальної та резолютивної частин вироку на підставі 
угод закріплено у ч. 3 ст. 475 КПК України. Вирок суду за результата-
ми спрощеного провадження ухвалюється в порядку, визначеному 
КПК, та повинен відповідати загальним вимогам до вироку суду. 
У вироку суду за результатами спрощеного провадження замість дока-
зів на підтвердження встановлених судом обставин зазначаються 
встановлені органом досудового розслідування обставини, які не 
оспорюються учасниками судового провадження. (ч. 2 ст. 382 КПК). 
Згідно з ч. 2 ст. 420 КПК України вирок суду апеляційної інстанції 
повинен відповідати загальним вимогам до вироків. Крім того, у 
вироку суду апеляційної інстанції зазначаються зміст вироку суду 
першої інстанції, короткий зміст вимог апеляційної скарги, мотиви 
ухваленого рішення, рішення по суті вимог апеляційної скарги. 

Отже, належне обґрунтування та вмотивування судового рішення 
(як і його законність) є гарантіями забезпечення належної правової 
процедури та вирішення інших завдань кримінального провадження 
(ст. 2 КПК), а також складовими елементами забезпечення права 
особи на справедливий суд (справедливий судовий розгляд, справедли-
ве правосуддя) (п. 1 ст. 6 ЄКПЛ). 
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ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАВОВІ СТАНДАРТИ  
ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ВТРАТОЮ  

ТА ПОШКОДЖЕННЯМ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ 

 
Вирішуючи питання про відшкодування завданої шкоди, ЄСПЛ ви-

ходить з норми ст. 41 Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод від 04.11.1950 р., відповідно до якої якщо Суд визнає 
факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє 
право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише част-
кове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні 
справедливу сатисфакцію [1]. Виходячи з цього, у своїй практиці 
ЄСПЛ неодноразово відзначав необхідність відшкодування заявнику 
втраченої вигоди (п. 47 Рішення ЄСПЛ від 24.02.2009 р. у справі 
«Dacia S.R.L.» проти Молдови» [2], п. 26 Рішення ЄСПЛ від 
20.01.2011 р. у справі «Basarba OOD» проти Болгарії» [3], п. 91 Рішення 
ЄСПЛ у справі «Агрокомплекс проти України» від 25.07.2013 р. [4], 
п. 261 Рішення ЄСПЛ від 23.01.2014 р. у справі «East/West Alliance 
Limited» проти України» [5] тощо). Зокрема, у п. 261 Рішення від 
23.01.2014 р. у справі «East/West Alliance Limited» проти України» 
ЄСПЛ вказав, що з огляду на господарську діяльність з використання 
літаків, які здійснювало підприємство-заявник після їхнього придбан-
ня, Суд погоджується з тим, що у цій справі літаки призначалися для 
використання у прибутковій діяльності. Отже, у Суду немає сумнівів, 
що підприємство-заявник втратило прибутки, які воно могло отримати 
від своїх літаків впродовж строку з моменту їхнього вилучення і до 
цього часу [5]. 

Значна увага у практиці ЄСПЛ звертається на відшкодування мора-
льної шкоди, що визначається Судом як відшкодування за занепоко-
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єння, незручність і невизначеність, викликані порушенням, та інші 
моральні втрати (п. 29 Рішення ЄСПЛ від 06.04.2000 р. у справі 
«Comingersoll S. А.» проти Португалії») [6]. При цьому ЄСПЛ, по-
перше, вказує на можливість відшкодування моральної шкоди, завда-
ної втратою речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема 
літаків, які були вилучені у заявника та на які було накладено арешт 
(п. п. 252 і 263 Рішення ЄСПЛ від 23.01.2014 р. у справі «East/West 
Alliance Limited» проти України») [5]. По-друге, Суд відзначає можли-
вість відшкодування моральної шкоди юридичним особам (п. 35  
Рішення ЄСПЛ від 06.04.2000 р. у справі «Comingersoll S. А.» проти 
Португалії» [6], п. 252 Рішення ЄСПЛ від 23.01.2014 р. у справі 
«East/West Alliance Limited» проти України» [5], п. 79 Рішення ЄСПЛ 
від 25.07.2013 р. у справі «Агрокомплекс проти України» [4] тощо). 
Зокрема, у п. 35 Рішення від 06.04.2000 р. у справі «Comingersoll S. А.» 
проти Португалії» Суд вказав, що оскільки основною формою компен-
сації, яку Європейський суд може призначити, виступає матеріальна 
компенсація, то він в обов’язковому порядку повинен мати право, з 
метою ефективного дотримання права за ст. 6 Європейської конвенції, 
також присуджувати матеріальні компенсації за завдану комерційним 
компаніям моральну шкоду [6]. По-третє, Суд звернув увагу на те, що 
понесена комерційними компаніями моральна шкода може включати 
аспекти, які тією або іншою мірою є об’єктивними або суб’єктивними, 
зокрема: репутацію компанії, невизначеність у прийнятті рішень, 
розкол у керівництві компанією (для якого не існує точного способу 
підрахунку наслідків) і, нарешті, хоча й меншою мірою, тривогу та 
незручності, завдані членам і керівництву компанії (п. 35 Рішення 
ЄСПЛ від 06.04.2000 р. у справі «Comingersoll S. А.» проти Португалії») 
[6]. В якості підстав для відшкодування моральної шкоди у конкретних 
справах Суд визначає створення внаслідок констатованих ним пору-
шень ситуації тривалої невизначеності для підприємства-заявника у 
здійсненні ним підприємницької діяльності (п. 92 Рішення ЄСПЛ від 
25.07.2013 р. у справі «Агрокомплекс проти України») [4], створення 
перешкод у роботі підприємства-заявника та викликання відчуття 
безпорадності та розчарування у його керівників (п. 263 Рішення 
ЄСПЛ від 23.01.2014 р. у справі «East/West Alliance Limited» проти 
України») [5]. 

У своїй практиці ЄСПЛ значну увагу присвячує формуванню 
правових стандартів визначення розміру завданої заявнику матеріа-
льної та моральної шкоди, у тому числі втратою і пошкодженням 
речових доказів. 

Визначаючи розмір завданої матеріальної шкоди, Суд вказує, що 
точному розрахунку суми, необхідної для повного відшкодування 
матеріальних втрат, яких зазнав заявник, може перешкоджати як 
невизначений за своєю природою характер шкоди, що випливає з 
порушення (п. 18 Рішення ЄСПЛ від 27.12.1999 р. у справі «Сміт і 
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Грейді проти Сполученого Королівства» [7], п. 20 Рішення ЄСПЛ у 
справі «Basarba ООD» проти Болгарії» [2] тощо), так і неможливість 
визначення вартості майна, якого більше не існує (п. 13 Рішення 
ЄСПЛ від 15.11.2011 р. у справі «Говганнісян і Широян проти 
Вірменії») [8]. 

Поряд з цим, Суд вказує на труднощі у визначенні розміру втраче-
ної вигоди, пов’язані з коливанням прибутків внаслідок різноманітних 
непередбачуваних чинників (п. 47 Рішення ЄСПЛ від 24.02.2009 р. у 
справі «Dacia S. R. L.» проти Молдови») [2], зокрема у комерційній 
діяльності компанії, що передбачає прийняття ризиків і певного ступе-
ня невизначеності щодо використання та прибутковості майна (п. 26 
Рішення ЄСПЛ від 20.01.2011 р. у справі «Basarba OOD» проти Болга-
рії») [3]. У разі точного встановлення розміру втраченої вигоди Суд 
приймає рішення про присудження заявнику чітко визначеної суми її 
грошового відшкодування. Зокрема, у справі «Dacia S. R. L.» проти 
Молдови» ЄСПЛ оцінив надані заявником розрахунки втраченої 
вигоди як такі, що не є надмірними, та, з урахуванням відсутності 
будь-якої допомоги з боку уряду в розрахунку належної заявнику 
втраченої вигоди, претензії останнього у цьому відношенні задоволь-
нив у повному обсязі (п. 47 Рішення ЄСПЛ від 24.02.2009 р.) [2]. 
У разі, якщо Суд, з урахуванням обставин справи, констатує неможли-
вість точного встановлення розміру втраченої вигоди, він, виходячи із 
принципу справедливості, враховує факт її заподіяння під час прийн-
яття рішення про присудження заявнику чітко визначеної суми грошо-
вого відшкодування за результатами оцінки всіх аспектів завданої йому 
шкоди (п. 26 Рішення ЄСПЛ від 20.01.2011 р. у справі «Basarba OOD» 
проти Болгарії» [3], п. 265 Рішення ЄСПЛ від 23.01.2014 р. у справі 
«East/West Alliance Limited» проти України» [5] тощо). 

Що стосується грошового відшкодування моральної шкоди, то Суд 
може присудити її комерційному підприємству, здійснюючи оцінку на 
засадах справедливості, оскільки її точний розрахунок у принципі 
неможливий (п. 79 Рішення ЄСПЛ від 25.07.2013 р. у справі «Агроком-
плекс проти України» [4], п. 252 Рішення ЄСПЛ від 23.01.2014 р. у 
справі «East/West Alliance Limited» проти України» [5] тощо). 

У разі, якщо за одним чи більше аспектами шкоди неможливо здій-
снити точний розрахунок або якщо провести відмінність між матеріа-
льною та моральною шкодою вкрай важко, Європейський суд може 
прийняти рішення про здійснення загальної оцінки (п. 29 Рішення 
ЄСПЛ від 06.04.2000 р. у справі «Comingersoll S. А.» проти Португалії») 
[6] на засадах справедливості (п. 93 Рішення ЄСПЛ від 25.07.2013 р. у 
справі «Агрокомплекс проти України» [4], п. 264 Рішення ЄСПЛ від 
23.01.2014 р. у справі «East/West Alliance Limited» проти України» [5] 
тощо). При прийнятті рішення про здійснення такої оцінки Суд вихо-
дить з обставин конкретної справи і враховує сплив часу, велику 
кількість питань, які не підлягають точній оцінці, та неможливість 
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точно визначити у кількісному виразі завдану матеріальну і моральну 
шкоду (п. 93 Рішення ЄСПЛ від 25.07.2013 р. у справі «Агрокомплекс 
проти України») [4]. За результатами здійснення загальної оцінки Суд 
присуджує заявнику чітко визначену суму грошового відшкодування, 
якою покриваються всі аспекти шкоди (п. 94 Рішення ЄСПЛ від 
25.07.2013 р. у справі «Агрокомплекс проти України» [4], п. 265 Рішен-
ня ЄСПЛ від 23.01.2014 р. у справі «East/West Alliance Limited» проти 
України» [5] тощо). 

Підсумовуючи викладене, потрібно вказати, у ході вирішення пи-
тання про відшкодування шкоди, завданої втратою та пошкодженням 
речових доказів, підлягають врахуванню напрацьовані ЄСПЛ правові 
стандарти, узагальнені значною мірою у рішенні від 23.01.2014 р. у 
справі «East/West Alliance Limited» проти України»: 1) включення до 
розміру майнової шкоди неотриманих доходів; 2) можливість відшко-
дування моральної шкоди юридичним особам; 3) можливість здійснен-
ня загальної оцінки завданої шкоди на засадах справедливості. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВИХ ПРЕЗУМПЦІЙ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 
Правові презумпції у кримінальному провадженні являють собою 

прямо або непрямо закріплені нормами кримінального процесуального 
права вірогідні припущення, які дозволяють встановити наявність або 
відсутність юридичних фактів і призводять до конкретних правових 
наслідків у сфері кримінального процесуального регулювання. У вітчи-
зняному кримінальному процесі правові презумпції відіграють вагоме 
значення, що полягає: 1) у впливі на формування кримінального 
процесу в цілому, його окремих інститутів, а також у впливі на окремі 
стадії процесу; 2) у впливі на процес доказування, оскільки правові 
презумпції можуть впливати на предмет і межі доказування, розподіл 
обов’язку доказування; 3) у полегшенні та прискоренні процесу вста-
новлення істини, що свідчить про їх спрямованість на досягнення 
завдань кримінального процесу [1, с. 8]. 

У своїй сукупності правові презумпції, що поширюють свою дію 
на кримінальне провадження, становлять ієрархічно побудовану 
систему, яка ґрунтується на класифікації правових презумпцій за 
сферою їх дії та включає в себе три їх групи: 1) загально-правові 
(які притаманні всім галузям права); 2) міжгалузеві (які діють у 
декількох галузях права); 3) галузеві (які характерні лише криміна-
льному процесуальному праву). 

До числа загально-правових презумпцій, які поширюють свою 
дію на кримінальне провадження, належать: 

1. Презумпція добропорядності громадян – правова презумпцію, 
яка дозволяє розглядати учасників кримінального провадження, що 
вступають у ті або інші кримінальні процесуальні правовідносини, 
як добропорядних, якщо у визначеному законом порядку не буде 
встановлено інше. Нормами кримінального процесуального законо-
давства вказана презумпція закріплюється побічно (зокрема, зі 
змісту норм ст. ст. 65, 66, 69 і 70 КПК України випливає добросові-
сність дій свідка, який надає правдиві показання, та експерта, який 
складає правдивий висновок). 

2. Презумпція знання закону – правова презумпція, яка передба-
чає неможливість звільнення особи у випадку вчинення нею протипра-
вного діяння від юридичної відповідальності через незнання законів 
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країни, на території якої вчинено кримінальне правопорушення та 
здійснюється кримінальне провадження щодо неї. Вказана презумпція 
прямо закріплена нормами КК України і КПК України та поширює 
свою дію на кримінальне провадження за умови офіційного оприлюд-
нення закону або іншого нормативно-правового акту, який врегульо-
вує відповідні правовідносини, а у разі вчинення особою кримінально-
го процесуального правопорушення – також за умови роз’яснення 
учасникам кримінального провадження покладених на них обов’язків. 

3. Презумпція законності правових актів – правова презумпція, 
яка зобов’язує учасників кримінального провадження визнавати за-
конність правових актів і виконувати їх норми, поки незаконність 
актів не буде встановлена у визначеному законом порядку. Вказана 
презумпція прямо закріплена нормами КК України і КПК України та 
поширює свою дію дві групи правових актів: 1) нормативно-правові 
акти, які застосовуються у кримінальному провадженні; 2) постановле-
ні у кримінальному провадженні кримінальні процесуальні рішення. 

Міжгалузевою правовою презумпцією, яка поширює свою дію на 
кримінальне провадження, виступає презумпція істинності судового 
рішення, яке набрало законної сили. У кримінальному провадженні 
вона діє як презумпція істинності вироку суду та ухвали слідчого судді, 
суду, що набрали законної сили, – правова презумпція, яка передбачає 
визнання вказаних судових рішень після їх вступу у законну силу 
істинними, поки вони не будуть скасовані у встановленому законом 
порядку, та вказує на обов’язковість їх виконання. Нормами 
кримінального процесуального законодавства вказана презумпція 
закріплюється побічно (зокрема, зі змісту норми ч. 1 ст. 370 КПК 
України випливають вимоги до судового рішення: законність, обґрун-
тованість і вмотивованість). 

До числа галузевих правових презумпцій, притаманних криміналь-
ному провадженню, належать: 

1. Презумпція невинуватості – правова презумпція, яка передбачає 
невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення та 
неможливість піддання її кримінальному покаранню, поки її вина не 
буде доведена в законному порядку та встановлена обвинувальним 
вироком суду, що набрав законної сили. Вказана презумпція прямо 
закріплена нормами Конституції України і КПК України як засада 
кримінального провадження. Водночас, позиція законодавця у частині 
віднесення презумпції невинуватості до числа засад кримінального 
провадження була піддана істотній критиці у доктрині вітчизняного 
кримінального процесу. Так, В.В. Вапнярчук обґрунтовує наведену 
позицію відсутністю у презумпції невинуватості такої істотної ознаки 
принципу як фундаментальність щодо закономірностей і найбільш 
істотних властивостей кримінального провадження, які відображають 
тип існуючого судочинства (визначають спрямованість і побудову 
кримінального процесу в цілому [2, с. 65-66]. Поділяючи таку позицію, 
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потрібно вказати, що презумпція невинуватості за своєю юридичною 
природою виступає правовою презумпцією та не може розглядатися в 
якості засади кримінального провадження. 

2. Презумпція необ’єктивності учасників кримінального прова-
дження, які підлягають відводу (самовідводу) – правова презумпція, 
яка вказує на упередженість слідчого, прокурора, слідчого судді, судді, 
присяжного та їх заінтересованість у результатах кримінального прова-
дження, яким заявлено відвід (якими заявлено самовідвід), поки у 
встановленому КПК України порядку їм не буде відмовлено у його 
задоволенні. Вказана презумпція може носити як спростовний харак-
тер (у тих випадках, коли за результатами розгляду самовідводу або 
відводу буде встановлено відсутність в учасників кримінального прова-
дження або їх родичів заінтересованості в результатах вирішення 
справи або інших обставин, які викликають сумнів у їх об’єктивності), 
так і неспростовний характер (за умови встановлення при розгляді 
самовідводу або відводу інших обставин, які послугували підставою для 
його заявлення – участь слідчого, прокурора, слідчого судді, судді, 
присяжного у цій справі в якості учасника кримінального провадження 
з іншим правовим статусом, наявність родинних стосунків з іншими 
суб’єктами або учасниками кримінального провадження тощо) 
[3, с. 184]. 
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ІНСТИТУТ ВИЗНАННЯ ВИРОКІВ  
СУДІВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ: ҐЕНЕЗА СТАНОВЛЕННЯ 

 
Міжнародне співробітництво у кримінальному процесі зароджува-

лось і розвивалось не у витоках національного законодавства, а в 
рамках міжнародного права, його норм та звичаїв [1] та відображувало 
характерні риси певного історичного періоду. 

У літературі наводиться різна періодизація правового регулювання 
міжнародного співробітництва у кримінальному процесі. Так, 
Ф.Ф. Мартенс виокремлював три періоди: перший – з давніх часів і до 
кінця XVII ст.; другий – з початку XVIII до кінця 40-х рр. XIX ст.; 
третій – з початку 50-х рр. XIX ст. і до теперішнього часу [2, с. 383]. 

Першим правовим інститутом у сфері міжнародного співробітницт-
ва у боротьбі зі злочинністю по праву вважається інститут екстрадиції. 
Тому серед перших намагань щодо обґєднання зусиль для досягнення 
мети, яку із сучасних позицій можна вважати співробітництвом у 
кримінальному процесі, є договір, укладений царем хеттів Хаттушилем 
III та єгипетським фараоном Рамсесом II в 1296 р. до н.е. [3, с. 5]. 

Певного розвитку міжнародне співробітництво набуло і у Давній 
Русі, де особливої уваги приділялося питанням охорони власності. 
У законодавчих актах існували норми, які стосувалися пошуку викра-
деного майна та залежних людей [4, с. 47, 54, 105, 341]. У Стародавній 
Русі вже у X ст. укладалися договори, які встановлювали процесуальні 
правила видачі руських з інших держав. Найбільш відомим є Договір 
князя київського Олега з Візантією 911 р., [5,с. 247]. Видачу передбача-
ли договори з Візантією Ігоря (945 р.) та Святослава (971) [6, с. 142], 

Руська Правда (текст якої дійшов у вигляді Краткої правди 1136 р. та 
Пространної правди 1209 р. [6, с. 47, 54]), «Стоглав» 1551 р., «Соборне 
уложеніє» 1649 р., Наказ «сыщикам беглых крестьян и холопов» 
1683 р., а також Договірний запис зі Швецією від 1649 р. про видачу 
перебіжчиків [1]. 

Слід зазначити, що період, який більшість вчених називають пер-
шим, характеризується слабким розвитком міжнародного співробітниц-
тва у кримінальному судочинстві, що було пов’язано, по-перше, з 
недостатнім рівнем розвитку міжнародних відносин і, по-друге, із 
загальним станом правосуддя та панівною системою доказів  
[7, с. 522–527]. Однак відбувається і процес іншого порядку, повіль-
ний, пов’язаний із розвитком взаємодії між судами однієї держави. Як 
зазначав І.І. Івановський, це положення набуває інтенсивнішого 
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розвитку у практиці судів різних держав [8, с. 15]. Вчені XVI ст. та 
наступних століть часто зазначали, що якщо судді, які здійснюють 
розгляд кримінальної або цивільної справи, матимуть необхідність 
допитати свідків або викликати обвинувачених, які мешкають поза 
округом або поза територією (extradistrictum, extraterritorium), то вони 
можуть просити про здійснення цих дій суддю за місцем проживання 
зазначених осіб. При цьому зазначається, що у кримінальних справах 
по взаємодію з іншим судом зверталися виключно у випадку крайньої 
необхідності. 

Таким чином, принцип взаємної допомоги у відправленні правосу-
ддя існував ще у межах першого періоду, однак окреслювався територі-
єю однієї держави. Поступово зазначений принцип поширювався на 
сферу міжнародних зносин. Спочатку ним керується за відсутності 
трактатів судова практика, а потім цей принцип поширюється на 
міжнародні договори. Слід зазначити, що перші, досить обмежені, 
положення у договорах Російської імперії XVII – першої половини 
XVIII ст. покладають на держави взаємний обов’язок видавати разом із 
злочинцями вкрадені речі (Столбовскій договоръ между Россіей і 
Швеціей, 27 февр. 1617 р.; Кардисскій договоръ Россіи съ Швеціей, 
21 іюня 1661 г., ст. 21; Ништадскій мирный договоръ между Россіей і 
Швеціей, 30 авг.1721 г., ст. 23; Абовский договоръ между Россіей і 
Швеціей, 7 авг. 1743 г., ст. 20).  

У видачі викраденого майна разом із злочинцем просліджується 
розвиток взаємодії з іноземними судами у провадженні слідчих дій у 
кримінальних справах, оскільки викрадене майно може бути речо-
вим доказом. 

Таким чином, постанови про видачу разом із злочинцем викраде-
них ним речей, здобутих у результаті вчинення злочину, є у міжнарод-
них договорах першим зародком розвитку міжнародної правової допо-
моги у кримінальних справах (у широкому сенсі), а також виконання 
рішення іноземного суду в контексті того, що для здійснення певних 
процесуальних дій необхідно попередньо винести рішення судом тієї 
держави, яка запитує допомогу.  

З метою взаємодії деякі держави, поряд із укладенням договорів, 
стали законодавчо закріплювати відповідні положення. Першими 
законами, в яких мали місце такі законодавчі норми, був «Constitutio 
criminalis Theresiana» 1768 р. та мало кому відомий «Reglament 
provisionnel pourla procedure criminalle dansles Pays-BasAutrichiens 
1787 р. [9, с. 6]. 

У XIX ст. процес формування міжнародного співробітництва про-
довжується, збільшується договірна основа, а угоди стають все більш 
змістовними та процесуально збагаченими. Активно розвиваються 
конвенції, що регулюють міжнародні зносини у сфері правосуддя 
взагалі та спеціальні конвенції, що стосуються виконання судових 
доручень у кримінальних справах. В енциклопедичному словнику 
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Ф.А. Брокгауза та І.А. Ефрона знаходяться відомості про виконання 
іноземних вироків та рішень іноземних судів [10]. Зазначається, що 
кримінальні вироки іноземних судів, за загальним правилом, визначе-
ним як практикою, так і теорією, не підлягають виконанню, оскільки 
кримінальний вирок    це результат застосування публічних законів 
держави, які не можуть поширюватися на територію іншої держави. 
Інша справа – визнання кримінального вироку іноземного суду як 
факт, що має певні юридичні наслідки; воно є необхідним для того, 
щоб не порушувалося правило non bis in idem, і особа, яку було засу-
джено за кордоном, не притягувалася до відповідальності двічі за той 
самий злочин. Руське законодавство не містило положень про значен-
ня кримінальних вироків іноземних судів.  

У ХХ ст. багатостороннє співробітництво у сфері кримінального про-
цесу набуває подальшого розвитку. Взагалі друга половина 
XX ст. характеризувалася укладенням значної кількості багатосторонніх та 
двосторонніх договорів як у сфері боротьби із злочинністю, так і безпосе-
редньо в міжнародному співробітництві під час кримінального прова-
дження, при цьому активно виокремлювалися конкретні форми міжнаро-
дного співробітництва між державами і знаходили процесуальну регламен-
тацію як у зазначених договорах, так і в національних законодавствах 
держав. Більшість таких договорів є чинними і до теперішнього часу. 
Мова йде про документи, які мають велике значення для регулювання 
відносин, пов’язаних із міжнародним співробітництвом у кримінальному 
судочинстві: Європейську конвенцію про видачу правопорушників від 
13.12.1957 р. та два Додаткових протоколу; Європейську конвенцію про 
взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 р. і Додатковий 
протокол до неї 1978 р.; Європейську конвенцію про міжнародну дійсність 
кримінальних вироків від 28.05. 1970 р. та ін. 

Довгий час питання процесуальної регламентації міжнародного 
співробітництва під час кримінального провадження в Україні залиша-
лися поза належною увагою вітчизняного законодавця. Спочатку КПК 
України 1960 р. містив лише ст. 31, яка передбачала, що порядок 
зносин судів, прокурорів, слідчих та органів дізнання з відповідними 
установами іноземних держав, а також порядок виконання доручень 
визначається чинним законодавством України та міжнародними дого-
ворами України. Пізніше, у 2011 р. КПК України 1960 р. було допов-
нено розділом IX, главою 37, що визначала національну процедуру 
видачі (екстрадиції) осіб, а пізніше – і міжнародної правової допомоги 
(глава 38) та перейняття кримінального переслідування (глава 39), а 
також низкою статей, що визначали правові основи створення й 
діяльності міжнародних слідчих груп, можливість присутності предста-
вника компетентного органу іноземної держави під час виконання 
запиту про міжнародну правову допомогу. 

Новим необхідним та важливим витком у розвитку міжнародного 
співробітництва, процесуальної регламентації його форм на національ-
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ному рівні для України, як уявляється, стало прийняття Верховною 
Радою України 13.04.2012 р. нового Кримінального процесуального 
кодексу України, який набув чинності 19.11.2012 р.  

Інститут визнання та виконання рішень іноземних судів гармонійно 
і поступово розвивався в надрах міжнародного співробітництва у 
боротьбі зі злочинністю та кримінального судочинства, спочатку в 
межах інституту екстрадиції, який виник раніше за інші форми співро-
бітництва, а в подальшому – був складовою, іноді невідґємною, части-
ною інших форм співробітництва і мав наскрізний характер. Таке 
твердження пов’язане з тим, що для успішної реалізації будь-якої із 
визначених форм співробітництва в різні історичні етапи необхідно 
було визнавати на власній території юридичну силу іноземного проце-
суального рішення і після цього виконувати його. Визнання та вико-
нання рішень іноземних судів та міжнародних судових органів як 
форма міжнародного співробітництва у кримінальному процесі, право-
вий інститут пройшли певні історичні періоди розвитку, які, безумов-
но, мають умовний характер і пов’язані з найбільш вагомими подіями, 
що відбулися в такий період та певним чином сприяли розвиткові 
такого явища, як виконання іноземного процесуального рішення, 
однак не мали вигляду сучасного правового інституту. 

 

Список використаної літератури: 

1. Волеводз А.Г. Международное сотрудничество в сфере уголовного процесса: 
курс лекций [Електронный ресурс] // Режим доступа: http://www.mgimo.ru/ 
kurs/document15567.html 

2. Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных наро- 
дов / Ф.Ф. Мартенс – СПб., 1883. – Т. 2. – 438 с.  

3. Натура А.И. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроиз-
водства: организационно-правовые основы, процессуальный порядок и  
формы взаимодействия: учеб.-практ. пособ. / А.И. Натура, А.Х.-А. Пихов. – 
М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2007. – 136 с.  

4. Российское законодательство X–XX веков. Законодательство Древней Руси. 
Т. 1. – М.: Юрид. лит. – 1984. – 432 с.  

5. Грибов В.В. Правоохранительные органы России: понятие, виды, место в 
государственном механизме / В.В. Грибов, Э.П. Григолис // Вестник Санкт- 
Петербургского университета МВД России. – 1999. – № 3 – С. 123-136. 

6. Российское законодательство X–XX веков. Законодательство Древней Руси. 
Т.1. – М.: Юрид. лит. – 1984. – 432 с.  

7. Владимірский – Будановъ. Обзор исторіи русскаго права. – Кіев. – 1888. – 
699 с.  

8. Ивановский И.И. Взаимное содействие государств в производстве следствия 
по уголовным делам. – О.: Тип. «Одесский вестник». – 1889. – 149 с.  

9. Eyssautier M. Lettresrogatoires en France etdans les etatssardes / Eyssautier M. – 
Paris 1860. – Р. 6 et 22 

10. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона [Електронный 
ресурс] // Режим доступа: http: // //dic.ncf./brokgauz_efron/46391/ 



297 

ПОЖАР ВАДИМ ГЕОРГІЙОВИЧ 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
доцент кафедри кримінального процесу, кандидат юридичних наук, доцент 

 

ЩОДО ОБҐРУНТОВАНОСТІ ТА ВМОТИВОВАНОСТІ 
СУДОВОГО РІШЕННЯ 

 
Судове рішення є основним правовим засобом реалізації судової 

влади, а саме, правозастосовним актом з допомогою якого втілюються 
в життя норми закону і тим самим реалізується законність у державі, 
охорона та захист прав і свобод громадян, а також юридичних осіб. 
Тому від якості судового рішення залежить не тільки якість правосуддя 
у державі та авторитет судової влади, а й безпосередньо рівень гаран-
тованості законності у суспільстві, дотримання і захисту прав, свобод і 
інтересів осіб. Особливо гостро це питання стоїть у сфері кримінально-
го провадження, яке пов’язане із найбільш суттєвим обмеженням прав 
і свобод як фізичних, так і юридичних осіб. 

Судові рішення у кримінальному провадженні мають багато адреса-
тів: це й учасники провадження, і особи, які будуть виконувати ці 
рішення, і інші особи, інтересів яких може стосуватися судове рішен-
ня, і навіть громадськість, що знайомиться із судовим рішенням. Деякі 
з цих суб’єктів є професійними правознавцями, але багато хто з цих 
адресатів не знайомі з юриспруденцією, зі спеціальною термінологією 
та правовими приписами, проте для них судове рішення також повин-
но бути не лише зрозумілим, але й переконливим як в частині встано-
влення обставин у проваджені на основі доказів, так і в їх правовій 
оцінці та висновках. 

Абсолютно всі судові рішення, що приймаються в кримінальному 
провадженні, повинні відповідати загальним для них правовим власти-
востям, що витікають, в першу чергу, із засади законності та правової 
природи процесуальних рішень як актів застосування права. Мова йде 
про їх законність, обґрунтованість та вмотивованість. І якщо вимога 
законності судового рішення має більш менш чіткі критерії її визна-
чення встановлені у законодавстві, то з обґрунтованістю та вмотивова-
ністю в законодавстві не все так чітко визначено і це пов’язано, в 
першу чергу, із самою природою цих властивостей, їх оціночним та 
індивідуальним характером. 

КПК визначає наступні критерії обґрунтованості, які пов’язані та 
безпосередньо випливають один з одного. По перше, судове рішення 
повинно бути ухвалене на підставі об’єктивно з’ясованих обставин; по 
друге, такі обставини, мають бути підтверджені доказами; і по третє, 
такі докази повинні бути отриманні з дотриманням вимог безпосеред-
ності судового розгляду та відповідати властивостям належності, допус-
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тимості, а також бути достовірними та достатніми для того, щоб зроби-
ти об’єктивні висновки про наявність чи відсутність фактичних обста-
вин справи, які є підставами для прийняття судового рішення.  

Процесуальна вимога обґрунтованості судового рішення по суті є 
проявом самої природи рішення як акту, що повинен містити відповіді 
на правові питання, які виникли у справі та визначає дії, які мають 
бути здійснені у зв’язку зі встановленими фактичними обставинами. 
Оскільки кожне рішення приймається саме у зв’язку з певними факти-
чними обставинами, уся передуюча прийняттю рішення процесуальна 
діяльність і полягає у збиранні, перевірці і оцінці тих фактичних 
даних – тобто доказів, на підставі яких приймаються певні рішення і 
які, власне, і обґрунтовують його. В основі кожного рішення повинні 
лежати встановлені у справі фактичні обставини, що свідчать про 
наявність підстав, з якими закон пов’язує можливість прийняття цього 
рішення. 

Обґрунтованими мають бути всі твердження суду, що містяться як в 
описовій, так і в резолютивній частині рішення. При цьому власне 
рішення, виражене в резолютивній частині, повинне витікати з обста-
вин, визнаних встановленими і відображених в описовій частині 
рішення. 

Таким чином, обґрунтованість рішення – ця відповідність викладе-
них в ньому висновків про фактичні обставини справи доказам, які є у 
справі і отримані в результаті діяльності суду по їх збиранню, перевірці 
і оцінці, що передувала прийняттю рішення.  

Обґрунтованість рішення повинна знайти відображення у вигляді 
мотивування рішення. Розглядаючи співвідношення обґрунтованості і 
вмотивованості рішення, слід мати на увазі, що, незважаючи на взає-
мозв’язок і взаємообумовленість цих властивостей рішення, вказані 
поняття не можуть бути ототожнені.  

Вмотивованість посилює обґрунтованість рішення, надає йому вну-
трішню і зовнішню переконливість, полегшує розуміння учасниками 
провадження суті прийнятого рішення і тим самим забезпечує реальне 
здійснення їх права на захист проти неправосудних судових рішень.  

Вимога винесення вмотивованої постанови (ухвали), є в цілому ряді 
норм КПК (ст. 220, 280, 370), хоча закон і не дає загального поняття 
вмотивованого рішення. Проте закон визначає поняття вмотивованості 
саме судового рішення – це рішення, в якому наведені належні і 
достатні мотиви та підстави його ухвалення (ст. 370 КПК).  

Отже, КПК виділяє два критерії вмотивованості судового рішення: 
це наведення мотивів та підстав прийняття рішення, які мають бути 
належними та достатніми, щоб переконати об’єктивного спостерігача у 
правильності висновків суду по справі. Мотиви це ті конкретні встано-
влені судом фактичні обставини справи, що спонукають суд до прийн-
яття певного конкретного рішення. Підстави це встановлення відпові-
дності визнаних судом встановленими, фактичних обставин справи, 
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тим приписам закону, з яким пов’язується прийняття певного конкре-
тного судового рішення. Тому слід вести мову про дві складові підстав 
прийняття судового рішення: фактичні та правові, які повинні перебу-
вати у тісному взаємозв’язку. Підстави прийняття рішення повинні 
бути узгодженими, чіткими, недвозначними й несуперечливими. Вони 
повинні давати можливість читачеві прослідкувати логіку міркувань, 
які привели суддю до ухваленого ним рішення (п. 37 Висновку Консу-
льтативної ради європейських суддів щодо якості судових рішень) [1]. 

Належне вмотивування судового рішення є імперативом, який 
забезпечує справедливість правосуддя, полегшує розуміння та спри-
яє визнанню сторонами суті рішення, є гарантією проти свавілля. 
Ця вимога зобов’язує суддю дати відповідь на доводи і аргументи 
учасників провадження та вказати на доводи, що лежать в основі 
судового рішення й забезпечують його правомірність. При цьому 
слід зауважити, що цей обов’язок суду, згідно практики Європейсь-
кого суду з прав людини, не є абсолютним. Суд має проаналізувати 
та оцінити не всі аргументи сторін, а лише доречні та важливі 
аргументи у судовому рішенні [2]. 

Таким чином, у мотивувальній частині судового рішення суд на-
водить встановлені ним обставини у справі, що необхідні для її 
вирішення, із посиланням на докази, за допомогою яких ці обста-
вини було встановлено. Також мають бути зазначені мотиви, з яких 
суд не врахував окремих доказів, з посиланням на неналежність, 
недопустимість, недостовірність, непереконливість, тощо та з необ-
хідними поясненнями. Тобто, в цій частині відображаються резуль-
тати оцінки судом доказів. Після цього суд має дати аналіз цих 
обставин під кутом зору права.  

Для цього в мотивувальній частині рішення повинні міститися по-
силання на відповідні положення діючого законодавства, при цьому не 
просто цитування певних нормативних положень, законодавства, а 
послідовного поєднання норм закону зі встановленими фактичними 
обставинами справи, із наведенням чітких аргументів, яким чином суд 
прийшов до певних висновків. Інакше це може свідчити про порушен-
ня права на справедливий суд, яке гарантовано статтею 6 Європейської 
конвенції з прав людини. 

Таким чином, вмотивованість це така властивість судового рішення, 
яка свідчить про аналіз усієї сукупності доводів (підстав) для прийнят-
тя рішення, наведення належних і достатніх мотивів, приведення їх в 
таку систему, яка підтверджує і переконує у правильності прийнятого 
рішення, яка відповідає всім вимогам закону. 
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МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  
НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

 
Проблематиці проведення та подальшого використання результатів 

негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні 
присвячено чимало наукових праць. Тим не менш, зміни правового 
регулювання та правозастосовної практики, особливості доказової 
інформації, отриманої внаслідок проведення «негласки», диктують 
необхідність постійного системного аналізу напрямків та способів 
дослідження результатів негласних слідчих (розшукових) дій. 

Методика дослідження результатів негласних слідчих (розшукових) 
дій передбачає здійснення комплексу процесуальних дій, направлених на 
встановлення зв’язку отриманої в ході проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій інформації з обставинами, що підлягають доказуванню 
у кримінальному провадженні (належність доказів), законності прове-
дення негласних слідчих (розшукових) дій (допустимість доказів) та, 
нарешті, об’єктивності відтворення дійсності (достовірність доказів).  

Питання належності доказів, отриманих внаслідок проведення не-
гласних слідчих (розшукових) дій, має свій прояв, зокрема, у питанні 
використання матеріалів, які, на думку обвинувачення, не мають 
відношення до справи та підлягають знищенню. 

За загальним правилом відомості, речі та документи, отримані в ре-
зультаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які прокурор 
не визнає необхідними для подальшого проведення досудового розслі-
дування, повинні бути невідкладно знищені на підставі його рішення 
(ч. 1 ст. 255 КПК України).  

У той же час, буде правильним звернення до одного з джерел права 
в Україні – практики Європейського Суду з прав людини. Як зазначе-

но у рішенні «Matanović v. Croatia», «з огляду на недоліки в процедурі 

щодо відкриття доказів, які розглядаються, заявник не мав можливості 
сформувати певні доводи стосовно належності доказів, про які йде 
мова, і домогтися того, щоб суд розглянув його заяву в світлі його 
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права ефективно підготувати свій захист». Таким чином, констатував 
ЄСПЛ, підсудний був позбавлений процедури, за допомогою якої 
можна було встановити, чи докази, які мала у своєму розпорядженні 
сторона обвинувачення, але які не були долучені до справи, могли 
пом’якшити вирок або поставити під сумнів обсяг інкримінованої 
заявникові злочинної діяльності [1]. 

Сучасна прокурорська та судова практика складається таким чином, 
що результати негласних слідчих (розшукових) дій доволі рідко вико-
ристовуються під час досудового розслідування як докази на етапі 
повідомлення особі про підозру та застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження (обрання запобіжного заходу). Найчастіше 
у процес доказування результати негласних слідчих (розшукових) дій 
вводяться наприкінці досудового слідства, а саме під час відкриття 
матеріалів стороні захисту у порядку ст. 290 Кримінального процесуа-
льного кодексу України (далі – КПК України). 

Сувора кримінально-процесуальна санкція, відповідно до якої якщо 
сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів 
відповідно до положень цієї статті, суд не має права допустити відомо-
сті, що містяться в них, як докази (ч. 12 ст. 290 КПК України), диктує 
необхідність відкриття матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій 
задля уникнення ситуації визнання останніх недопустимими відомос-
тями із наслідками, передбаченими ч. 2 ст. 86 КПК України. Особли-
вого значення це набуває у справах, де результати негласних слідчих 
(розшукових) дій становлять серцевину доказової бази винуватості 
особи у вчиненні кримінального правопорушення (наприклад, при 
розслідуванні корупційних злочинів). 

Слід зазначити, що підхід до можливості (чи скоріше неможли-
вості) встановлення допустимості отриманих внаслідок проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій результатів останнім часом 
зазнав суттєвих змін. 

Так, раніше прокурором здійснювалося відкриття лише протоколів 
про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та додатків до них 
з обов’язковим дотриманням гарантій захисту інформації (ст. 254 КПК 
України). При цьому, крім протоколів із додатками, інші матеріали 
негласних слідчих (розшукових) дій не розсекречувалися та відповідно 
не відкривалися іншій стороні. 

Дещо новаторською виглядала позиція, викладена в узагальненнях 
Апеляційним судом міста Києва судової практики розгляду клопотань 
про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчим 
суддею. Відповідно до останнього абзацу розділу 9 цих узагальнень, у 
разі, коли матеріали, що одержані у процесі здійснення негласних 
слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів приєднуються до 
кримінального провадження в якості доказів, голова апеляційного суду 
чи його заступник видає слідчому не ухвалу, яка була прийнята на 
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здійснення негласної слідчої (розшукової) дії або заходу, а довідку про 
те, що такий дозвіл судом надавався [2]. 

Інструкцією про організацію проведення негласних слідчих (розшу-
кових) дій та використання їх результатів у кримінальному проваджен-
ні, затвердженою спільним Наказом Генеральної прокуратури України, 
Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, 
Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства 
фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листопада 
2012 року № 114/1042/516/1199/936/1687/5 встановлено, що постанова 
слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) 
дій, клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшуко-
вої) дії, ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення негласної 
слідчої (розшукової) дії та додатки до нього, протокол про проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій, які містять відомості про факт та 
методи проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а також відомос-
ті, що дають змогу ідентифікувати особу, місце або річ, щодо якої 
проводиться або планується проведення такої дії, розголошення яких 
створює загрозу національним інтересам та безпеці, підлягають засек-
речуванню (п. 5.1.). Але, відповідно до п. 5.27 та 5.30. вищенаведеної 
Інструкції після розсекречення зазначених матеріальних носіїв інфор-
мації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій приймаєть-
ся рішення про їх зняття з обліку в режимно-секретному органі та 
долучення до матеріалів кримінального провадження у встановленому 
КПК України порядку. До розсекречених матеріалів доступ надається 
разом з іншими матеріалами досудового розслідування в порядку 
ст. 290 КПК України. 

16 березня 2017 року вищий судовий орган України у своєму 
обов’язковому для всіх суб’єктів владних повноважень висновку зазна-
чив, що невідкриття матеріалів сторонами в порядку ст. 290 КПК 
України є окремою підставою для визнання таких матеріалів недопус-
тимими як докази. При цьому, відкриттю, окрім протоколів, у яких 
зафіксовано хід та результати проведення певних дій, в обов’язковому 
порядку підлягають і матеріали, які є правовою підставою проведення 
таких дій (ухвали, постанови, клопотання), що забезпечує можливість 
перевірки стороною захисту та судом допустимості результатів таких 
дій як доказів. В противному випадку, невідкриття матеріалів неглас-
них слідчих (розшукових) дій, а це стосується й ухвал суду про надан-
ня дозволу на їх проведення, стороні захисту в порядку ст. 290 КПК, є 
підставою для визнання таких доказів недопустимими [3]. 

Процесуальною гарантією забезпечення достовірності інформації, 
отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 
зокрема, є норми, викладені у ч. 2, 3 ст. 266 КПК України. Відповідно 
до цих положень, технічні засоби, що застосовувалися під час прове-
дення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій, а також пер-
винні носії отриманої інформації повинні зберігатися до набрання 
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законної сили вироком суду, також носії інформації та технічні засоби, 
за допомогою яких отримано інформацію, можуть бути предметом 
дослідження відповідних спеціалістів або експертів. 

Таким чином, методика дослідження результатів негласних слідчих 
(розшукових) дій передбачає встановлення властивостей належності, 
допустимості та достовірності інформації, отриманої при проведенні 
негласних слідчих (розшукових) дій. 
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ВІДСУТНІСТЬ ТЕХНІЧНОГО НОСІЯ ІНФОРМАЦІЇ,  
НА ЯКОМУ ЗАФІКСОВАНО СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ  

В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ, ЯК ІСТОТНЕ ПОРУШЕННЯ 
ВИМОГ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ 

 
Стаття 129 Конституції України містить положення про повну фік-

сацію судового процесу технічними засобами. Чинний Кримінальний 
процесуальний кодекс України дещо конкретизує цю конституційну 
норму. 

Так, відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгля-
ду та у випадках, передбачених КПК, під час досудового розслідування 
забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних 
дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів 
(зазначимо, що вимога щодо застосування під час судового розгляду 
відеозаписувальних технічних засобів набирає чинності з 1 січня 
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2019 року). Офіційним записом судового засідання є лише технічний 
запис, здійснений судом у порядку, передбаченому КПК. Крім КПК, 
це питання регулюється Інструкцією про порядок роботи з технічними 
засобами фіксування судового процесу (судового засідання), затвер-
дженою наказом ДСА від 20 вересня 2012 року № 108. Ч. 6 ст. 27 КПК 
України закріплює положення про те, що кожен, хто присутній в залі 
судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, викорис-
товувати портативні аудіозаписуючі пристрої. Проведення в залі судо-
вого засідання фотозйомки, відеозапису, транслювання судового 
засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із 
застосуванням стаціонарної апаратури допускаються на підставі ухвали 
суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості 
проведення таких дій без шкоди для судового розгляду. 

В даному випадку чинний КПК вказує на обов’язку суду забезпечи-
ти повне фіксування судового засідання за допомогою технічного 
засобу (ч.5 ст. 27 КПК) та закріплює право громадян присутніх в залі 
судового засідання, вести стенограму, робити нотатки, використовува-
ти портативні аудіозаписуючі пристрої, проводити фотозйомку, відео-
запис, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню (ч. 6 
ст. 27 КПК). 

Під час здійснення правосуддя трапляються випадки недотримання 
вимог засад кримінального провадження, що в свою чергу зумовлює 
необхідність в усунені та попереджені відступів від вимог кримінально-
го процесуального закону. 

Істотними порушеннями вимог кримінального процесуального за-
кону є такі порушення вимог КПК, які перешкодили чи могли переш-
кодити суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення. Особ-
ливу групу істотних порушень кримінального процесуального закону 
як підстав для скасування судових рішень становлять безумовні істотні 
порушення кримінального процесуального закону. 

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 412 КПК та з огляду на положення п. 1 
ч. 1 ст. 415 КПК відсутність у матеріалах провадження технічного носія 
інформації, на якому зафіксоване судове провадження, є підставою для 
скасування судового рішення із призначенням нового розгляду. 

Необхідно відмітити, що на практиці досить частими є випадки 
скасування судового рішення у разі, коли носій інформації, на якому 
зафіксовано судове провадження в суді першої інстанції, наявний, 
однак інформацію на ньому зафіксовано частково або цей запис є 
неякісним. Прикладом є ухвала Апеляційного суду Черкаської області 
від 05 лютого 2015 року скасовано вирок Уманського міськрайонного 
суду Черкаської області від 21 листопада 2014 року щодо К. [1]. Ухва-
лою Апеляційного суду Запорізької області від 29 січня 2015 року, 
якою вирок Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 
12 листопада 2014 року щодо П. скасований із призначенням нового 
судового розгляду. Підставою для скасування вироку є порушення 
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судом принципу повного фіксування судового провадження, оскільки 
судовий розгляд в суді першої інстанції зафіксовано частково [2]. 

Апеляційним судом Запорізької області від 29 січня 2015 року ска-
совано вирок Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 16 січня 
2014 року стосовно Х. Прийняте рішення суд апеляційної інстанції 
мотивував тим, що звукозапис судових засідань, які проводилися 
26 вересня та 10 жовтня 2013 року, неякісний, оскільки під час його 
відтворення не можливо прослухати показання учасників процесу [3]. 

На жаль на практиці існують випадки прямого ігнорування судами 
апеляційної інстанції п. 7 ч. 2 ст. 412 КПК України. 

Так, в Апеляційному суді Одеської області розглядалась справа від-
носно ОСОБА 1,що обвинувачується у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 115 КК України. В апеляційній скарзі захисник ОСОБА 1 
зазначав, що всупереч вимогам ч. 5 ст. 27 КПК України в матеріалах 
кримінального провадження відсутній технічний носій інформації, на 
якому зафіксовано судове засідання, яке відбувалось 05.08.2016 року. 
З огляду на викладене захисник у апеляційній скарзі просить скасувати 
вирок та призначити новий розгляд кримінального провадження в суді 
першої інстанції. 

Однак, суд апеляційної інстанції відмовив у задоволені апеляційної 
скарги пославшись на наступне. Так, з матеріалів кримінального 
провадження вбачається, що вони містять у собі журнал судового 
засідання від 05.08.2014 року, згідно з яким у цей день судом розгляда-
лось клопотання прокурора про продовження строків тримання під 
вартою обвинуваченого ОСОБА 1, але носій технічної інформації, на 
якому було б зафіксовано перебіг даного судового засідання відсутній. 
Відповідно до листа Малиновського районного суду м. Одеси, при 
перевірці архівних копій компакт-дисків по кримінальному прова-
дженню за обвинуваченням ОСОБА 1, технічна фіксація судового 
засідання від 05.08.2014 року не виявлена, що може бути пов’язано з 
несправністю на той час звукозаписувального технічного засобу. Таким 
чином, в ході розгляду справи апеляційним судом була встановлена 
наявність підстави для призначення нового судового розгляду в суді 
першої інстанції, передбачена ст. 415 ч. 1 п.1 КПК України, проте, 
апеляційний суд наразі вважає, що вказана підстава є формальною та 
такою, що не може потягнути за собою скасування судового рішення з 
призначенням нового розгляду в суді першої інстанції, виходячи з 
наступних підстав. Верховний Суд України, який у своїй Постанові від 
24 листопада 2016 року № 5-1кс (15)16, дійшов висновку, що при 
вирішенні питання про те, чи було порушення повноти фіксування 
судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного 
засобу істотним і таким, що може потягнути за собою наслідки, визна-
чені ст. 412 ч. 2 п. 7 КПК України, необхідно зважати на обсяг інфор-
мації, відсутньої на технічному носії, та значимість тих процесуальних 
дій, які проводились у судовому засіданні і мали стати «інформатив-
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ною основою» ухваленого судового рішення, але інформація про них 
виявилась відсутньою на технічному носії. Таким чином, апеляційний 
суд дійшов висновку, що відсутність носія технічної інформації,  
на якому було б зафіксовано перебіг судового засідання від 
05.08.2014 року, у даному випадку не є істотним порушенням криміна-
льно-процесуального закону [4]. 

На наш погляд така практика є хибною, та такою, що прямо порушує 
норми Конституції України та чинного КПК України. Ні стаття 
129 Конституції України, ні стаття 27 КПК України не містить ні яких 
виключень щодо можливості не здійснювати фіксування судового засідан-
ня за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. 

Таким чином, суди апеляційної та касаційної інстанції, при відсут-
ності у матеріалах провадження технічного носія інформації, на якому 
зафіксовано судове провадження в суді першої інстанції повинні 
скасовувати судові рішення цих судів та призначати новий розгляд в 
суді першої інстанції. 
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ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 
Відшкодування витрат в судовому провадженні є нагальною необ-

хідністю учасників процесу.  
Відповідно до ст. 118 КПК України процесуальні витрати склада-

ються із: 1) витрат на правову допомогу; 2) витрат, пов’язаних із 
прибуттям до місця досудового розслідування або судового проваджен-
ня; 3) витрат, пов’язаних із залученням потерпілих, свідків, спеціаліс-
тів, перекладачів та експертів; 4) витрат, пов’язаних із зберіганням і 
пересиланням речей і документів [1]. 

І.О. Барсуков вважає, що всі судові витрати, виплачені з державних 
коштів, за законом повинні бути відшкодовані державі за рахунок осіб, 
визнаних винними у вчиненні злочину. Винятки з цього можуть бути 
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лише в тих випадках, коли суд, враховуючи обставини і матеріальне 
становище сторін, мотивованою постановою віднесе ці витрати на 
рахунок держави. Більше того, до сум, які входять до складу судових 
витрат за законом, він відносить ще й суми, виплачені юридичною 
консультацією за участь адвоката в процесі у випадках, передбачених у 
законодавстві [2, с. 79]. 

Відповідно до ст. 120 КПК України витрати, пов’язані з оплатою 
допомоги захисника, несе підозрюваний, обвинувачений, крім випад-
ків, передбачених частиною третьою ст. 120 КПК України. Витрати, 
пов’язані з оплатою допомоги представника потерпілого, цивільного 
позивача, цивільного відповідача та юридичної особи, щодо якої 
здійснюється провадження, які надають правову допомогу за догово-
ром, несе відповідно потерпілий, цивільний позивач, цивільний відпо-
відач, юридична особа, щодо якої здійснюється провадження. Допомо-
га захисника, залученого для здійснення захисту за призначенням у 
випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює 
надання безоплатної правової допомоги, надається за рахунок коштів 
Державного бюджету України і є безоплатною для підозрюваного, 
обвинуваченого. Граничний розмір компенсації витрат на правову 
допомогу встановлюється законодавством. 

Оплата правової допомоги адвоката у кримінальному провадженні 
здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги 
(розділ IV Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 
Правил адвокатської етики, схвалені Вищою кваліфікаційною комісією 
адвокатури при Кабінеті Міністрів України від 01.10.1999 р.). Витрати, 
пов’язані з оплатою правової допомоги адвоката у кримінальному 
провадженні, складаються з гонорару та фактичних видатків, 
пов’язаних із виконанням доручення. 

Відповідно до ст. 124 КПК України у разі ухвалення обвинувально-
го вироку суд стягує з обвинуваченого на користь потерпілого всі 
здійснені ним документально підтверджені процесуальні витрати. За 
відсутності в обвинуваченого коштів, достатніх для відшкодування 
зазначених витрат, вони компенсуються потерпілому за рахунок Дер-
жавного бюджету України у випадках та в порядку, передбачених 
законом для компенсації шкоди, завданої кримінальним правопору-
шенням. У разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвину-
ваченого на користь держави документально підтверджені витрати на 
залучення експерта. Якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, не 
приймаючи рішення про новий судовий розгляд, змінить судове рі-
шення або ухвалить нове, він відповідно змінює розподіл процесуаль-
них витрат. 

Відповідно до ст. 125 КПК України суд за клопотанням осіб має 
право визначити грошовий розмір процесуальних витрат, які повинні 
бути їм компенсовані. 
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Визначення будь-яких меж розміру відшкодування процесуальних 
витрат на правову допомогу, що підлягають стягненню з обвинуваче-
ного, – яку б суму вони не становили, – кримінальним процесуальним 
законом або іншим законодавством у кримінальному процесуальному 
праві не передбачено. Однак, з огляду на те, що вартість послуг адво-
ката може бути різною, домовленість про яку з клієнтом здійснюється 
на добровільних засадах, сторона, яка має відшкодувати ці витрати, є 
незахищеною у тих випадках, коли сума цього відшкодування є занад-
то великою. У зв’язку із цим, з метою дотримання засад справедливос-
ті та розумності, є нагальною необхідність встановити «розумні» межі 
такого виду відшкодування, прийнявши відповідний закон, аналогіч-
ний тому, що врегульовує питання максимального розміру відшкоду-
вання витрат на правову допомогу у цивільному та адміністративному 
судочинстві [3, с. 138]. 

Представляється, що в законодавстві повинні бути передбачені ме-
ханізми визначення розміру витрат у кримінальному провадженні, що 
понесені стороною, особливо коли мова йде про потерпілого та пред-
ставництво його інтересів. З метою помсти, з відчуття образи потерпі-
лий може вдатися до дій, що тягнуть збільшення реальних витрат, що 
були понесені ним в зв’язку із кримінальним провадженням.  

Н.І. Поліщак підтримує посилення гарантій захисту прав та закон-
них інтересів потерпілих від кримінальних правопорушень щодо про-
позицій науковців закріпити в законі обов’язкову участь представника-
адвоката потерпілого в тих випадках, коли з певних причин (неповно-
ліття, наявність фізичних або психічних вад тощо) він не в змозі 
повною мірою захистити свої права та законні інтереси [4, с. 60]. 
У випадках визначених законом оплата правових послуг адвоката- 
представника потерпілого повинна здійснюватись за рахунок коштів 
держави, а пізніше відшкодування цих витрат має покладатися на 
обвинуваченого в разі ухвалення судом обвинувального вироку або на 
особу, щодо якої судом постановлено ухвалу про закриття криміналь-
ного провадження у зв’язку із звільненням її від кримінальної відпові-
дальності. Це послужило б важливими гарантіями надійної й ефектив-
ної реалізації, охорони та захисту прав і законних інтересів потерпілих 
осіб від кримінального правопорушення [5, с. 67]. 

Представляється, що відшкодування витрат на представництво ін-
тересів потерпілого за рахунок держави не є необхідністю, оскільки 
документально підтверджені витрати, в т.ч. на правову допомогу будуть 
відшкодовані потерпілому при розподілі судових витрат, що відобража-
ється у вироку. Проте, розмір судових витрат, особливо в частині 
правової допомоги підлягає документальному підтвердженню та оцінці 
судом із врахуванням складності справи, часу затраченого особою, що 
надає правову допомогу на представництво інтересів потерпілого ті 
інших обставин.  
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ЩОДО НЕМОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ  
ПРАВА ПОТЕРПІЛОГО НА ПРОЦЕСУАЛЬНУ 
КОМУНІКАЦІЮ В СИЛУ Ч. 9 СТ. 224 КПК 

 
Проблематика забезпечення прав та законних інтересів потерпілого 

в кримінальному провадженні, окрім законодавчої регламентації 
чіткого переліку випадків обов’язкової участі представника потерпілого 
в кримінальному провадженні та необхідності визнання потерпілого 
належним суб’єктом права на безоплатну правничу допомогу за раху-
нок держави, передбачає дослідження та вирішення цілого ряду інших 
питань, пов’язаних з забезпеченням прав потерпілих, їх кримінально-
процесуальної активності. 

Так, відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України 2012 р. суд може об-
ґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосеред-
ньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, 
передбаченому ст. 225 КПК (під час допиту потерпілого, свідка 
слідчим суддею у визначених законом випадках). Суд не вправі 
обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, 
прокурору, або посилатися на них. Разом з тим, відповідно до ч. 9 
ст. 224 КПК України 2012 р. у кримінальних провадженнях щодо 
злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, а 
також щодо злочинів, вчинених із застосуванням насильства або 
погрозою його застосування, одночасний допит двох чи більше вже 
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допитаних осіб для з’ясування причин розбіжностей в їхніх показан-
нях не може бути проведений за участю малолітнього або неповнолі-
тнього свідка чи потерпілого разом з підозрюваним. Також згідно 
п. 14 ст. 352 КПК суд має право призначити одночасний допит двох 
чи більше вже допитаних учасників кримінального провадження 
(свідків, потерпілих, обвинувачених) для з’ясування причин розбіж-
ності в їхніх показаннях, який проводиться з урахуванням правил, 
встановлених ч. 9 ст. 224 КПК [1].  

Тобто мова йде про те, щоб уникати прямих контактів, конфронта-
ції та взаємодії між дитиною-жертвою або дитиною-свідком правопо-
рушення і підозрюваним, обвинуваченим (очевидно в силу складної 
психологічної атмосфери такого допиту, можливого «неконтрольовано-
го спілкування» між допитуваними – погроз, тиску тощо) у визначених 
законом провадженнях, що, в тому числі, вказує на неможливість 
реалізації права конфронтації в таких випадках.  

Проте, вважаємо, така неможливість реалізації права потерпілого на 
процесуальну комунікацію в силу ч. 9 с. 24 КПК дещо суперечить з 
положеннями ст. 56 в розрізі прав потерпілого як під час досудового 
розслідування, так і під час судового провадження. Зокрема, п. 6 
ч. 1 с. 56 КПК вказує на право потерпілого давати пояснення, пока-
зання або відмовитися їх давати; п. 3 ч. 3 ст. 56 КПК на право брати 
участь у безпосередній перевірці доказів. Адже ініціатива проведення 
одночасного допиту може належати не тільки підозрюваному, обвину-
ваченому, але й потерпілому – а ч. 9 ст. 224 КПК заперечує саму 
можливість реалізації неповнолітнім потерпілим такого права. Слід 
погодитися з думкою про те, що в даному разі «передбачена заборона 
виглядає небездоганно з правової точки зору, тим більше, що в бага-
тьох випадках мова може йти про звинувачення підозрюваного у 
вчиненні тяжких злочинів» [2, с. 461].  

Зауважимо, законодавець доречно закріпив у ч. 2 ст. 484 КПК по-
ложення, що відповідає принципу найкращих інтересів дитини. 
А саме: «Під час кримінального провадження щодо неповнолітнього, в 
тому числі під час провадження щодо застосування примусових заходів 
виховного характеру, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд та всі інші 
особи, що беруть у ньому участь, зобов’язані здійснювати процесуальні 
дії в порядку, що найменше порушує звичайний уклад життя неповно-
літнього та відповідає його віковим та психологічним особливостям, 
роз’яснювати суть процесуальних дій, рішень та їх значення, вислухо-
вувати його аргументи при прийнятті процесуальних рішень та вжива-
ти всіх інших заходів, спрямованих на уникнення негативного впливу 
на неповнолітнього». Однак, на нашу думку, слід було б також вислу-
ховувати аргументи неповнолітнього потерпілого при прийнятті проце-
суальних рішень, в тому числі рішення щодо можливості провести 
одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб для з’ясування 
причин розбіжностей в їхніх показаннях за участю малолітнього або 
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неповнолітнього потерпілого разом з підозрюваним, обвинуваченим. 
А за його згодою – врегулювати можливість проведення такого допиту 
в кримінальному провадженні, обов’язково у присутності законного 
представника неповнолітнього потерпілого, педагога або психолога, а 
за необхідності – лікаря, у випадках, коли це необхідно, з використан-
ням режиму відеоконференцзвʼязку (як це й передбачено ст. 354 КПК).  

З цією метою пропонуємо викласти ч. 9 ст. 224 КПК у такій редак-
ції: «У кримінальних провадженнях щодо злочинів проти статевої 
свободи та статевої недоторканості особи, а також щодо злочинів, 
вчинених із застосуванням насильства або погрозою його застосуван-
ня, одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб для 
з’ясування причин розбіжностей в їхніх показаннях може бути прове-
дений за участю малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпі-
лого разом з підозрюваним за ініціативою малолітнього або неповнолі-
тнього свідка чи потерпілого».  

Підкреслимо, що у Методичних рекомендаціях для суддів щодо 
розгляду кримінальних проваджень стосовно неповнолітніх [3, c. 18] 
наголошується: заслуховування та врахування думки неповнолітнього, 
в тому числі неповнолітнього потерпілого, під час прийняття будь-яких 
рішень у провадженні – запорука ефективної участі неповнолітнього у 
кримінальному провадженні. 
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НОВИЙ ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ТА ПРОДОВЖЕННЯ 
СТРОКІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  

ДО ПОВІДОМЛЕННЯ ОСОБІ ПРО ПІДОЗРУ:  
ЗДОБУТКИ ТА ПРОРАХУНКИ 

 
На даний час в українському суспільстві постійно відбуваються змі-

ни. Відповідно, законодавець повинен постійно оновлювати норматив-
но-правові акти, щоб вони відповідали вимогам сьогодення. І, зважаю-
чи на специфічний об’єкта та характер правового регулювання, в 
першу чергу варто звертати увагу на ті зміни, які відбулися у криміна-
льному та кримінальному процесуальному законодавстві. 

Значною подією в правовому житті України стало створення нового 
Верховного Суду. Однак з точки зору правового регулювання зміна 
порядку функціонування судової системи України вимагає змін 
великої кількості нормативно-правових актів. Тому не стало несподі-
ванкою прийняття 03 жовтня 2017 року Закону України «Про внесення 
змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 
процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинс-
тва України та інших законодавчих актів», який в першу чергу був 
направлений на узгодження процесуальний кодексів із законодавством, 
яким регулювалася діяльність нового Верховного Суду. Однак змінами, 
які стосуються лише Верховного Суду, даний закон не обмежився. Так, 
наприклад, поряд з цим були внесені ряд досить критичних змін до 
Кримінального процесуального кодексу України, які у ЗМІ отримали 
назву «правки Лозового». І саме цими правками було змінено порядок 
визначення та продовження строків досудового розслідування, що 
викликало бурхливу реакцію зі сторони громадськості. Однак перед 
тим, як аналізувати дані новели, в першу чергу слід зазначити, що саме 
було змінено. 

Так, відповідно до чинної редакції ст. 219 КПК, тепер строки досу-
дового розслідування повинні обраховуватися у два окремі етапи: з 
моменту внесення відомостей до ЄРДР та з моменту повідомлення особі 
про підозру. Відповідно, в першому випадку строк досудового розсліду-
вання з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі 
про підозру становить: 1) шість місяців – у кримінальному провадженні 
щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців – у кримінально-
му провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 
3) вісімнадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжкого 
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або особливо тяжкого злочину. Тривалість строків досудового розсліду-
вання з моменту повідомлення особі про підозру залишилася незмін-
ною. При цьому також необхідно наголосити, що у тексті законопроекту 
від 13.07.2017 року, який було подано до другого читання, редакція 
ст. 219 КПК передбачала, що строк досудового розслідування з моменту 
внесення відомостей до ЄРДР до моменту повідомлення особі про 
підозру повинен складати три місяці щодо злочинів невеликої та серед-
ньої тяжкості, та шість місяців – щодо злочинів тяжких та особливо 
тяжких. Однак такі строки досудового розслідування були піддані суттє-
вій критиці [1], та в нинішній редакції ст. 219 КПК вони були значно 
збільшені. Проте критики це не зменшило. 

Так, в НАБУ повідомили, що навіть такі строки досудового розслі-
дування зможуть паралізувати роботу антикорупційного правоохорон-
ного органу, адже, наприклад, «при розслідуванні схем, пов’язаних із 
виведенням коштів за кордон, детективи НАБУ виявляють ланцюжок, 
який складається в середньому з 7-10 ланок, через які вкрадені в 
українців гроші перераховуються кінцевим бенефіціарам. З метою 
здобути докази у справі детективи мають проаналізувати банківські 
операції підприємства кожної ланки. Йдеться про те, що за подібних 
обставин лише на розкриття банківської таємниці згідно зі ст. 164 
КПК знадобиться щонайменше 7-10 місяців, не кажучи вже про пода-
льше проведення експертних досліджень та інших слідчих і процесуа-
льних дій» [2]. 

Більше того, виникло питання щодо подальшої долі величезної кіль-
кості кримінальних проваджень, які вже були розпочаті на момент 
вступу в дію оновленої редакції ст. 219 КПК. Це пояснюється тим, що в 
абз. 2 ч. 1 ст. 284 КПК зазначено, що слідчий, прокурор зобов’язані 
закрити кримінальне провадження у разі, коли строк досудового розслі-
дування, визначений ст. 219 КПК, закінчився та жодній особі не було 
повідомлено про підозру. Вже є випадки, коли суд відмовляє у задово-
ленні клопотання про застосування запобіжних заходів через те, що 
закінчилися строки досудового розслідування [3]. Більше того, в ЗМІ 
висловлюються побоювання щодо того, що через ці зміни необхідно 
закрити майже мільйон кримінальних проваджень, які були зареєстрова-
ні до внесення змін в КПК та в яких закінчилися визначені ч. 1 ст. 219 
КПК строки [4]. Однак чи дійсно ситуація настільки критична? 

По-перше, мільйони кримінальних проваджень точно закривати не 
потрібно. Так, відповідно до § 2 Розділу 4 Закону України «Про вне-
сення змін до Господарського процесуального кодексу України, Циві-
льного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 
судочинства України та інших законодавчих актів», підпункти 11-27, 45 
(серед яких є пункт, який визначає нові строки досудового розсліду-
вання) пункту 7 § 1 цього розділу вводяться в дію через три місяці 
після набрання чинності відповідним законом, не мають зворотньої дії 
в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне 
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правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 
після введення в дію цих змін. Тобто нові строки досудового розсліду-
вання не застосовуються до проваджень, які були внесені в ЄРДР до 
15 березня 2018 року. 

По-друге, відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК, якщо досудове розсліду-
вання злочину або кримінального проступку до моменту повідомлен-
ня особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в 
абзаці другому ч. 1 ст. 219 КПК, вказаний строк може бути неоднора-
зово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або 
слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.п. 1-3 
ч. 2 ст. 219 КПК. Тобто, строк досудового розслідування до повідом-
лення особі про підозру може бути продовжений до шести місяців 
щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та до дванадцяти 
місяців щодо тяжких та особливо тяжких злочинів. Однак в ч. 1 
ст. 294 КПК увагу привертає слово «неодноразово». Отже, в п.п. 1-3 
ч. 2 ст. 219 КПК вказуються не на граничний строк досудового 
розслідування, а слідчий та прокурор можуть неодноразово звертати-
ся до слідчого судді для продовження строку досудового розслідуван-
ня на шість або дванадцять місяців.  

Таким чином, у випадку постійного задоволення відповідних кло-
потань слідчим суддею, строк досудового розслідування до повідом-
лення особі про підозру так само може тривати необмежену кількість 
часу. Відповідно, саме за такого висновку взагалі постає питання 
доцільності такого роду змін. В той же час більш чітку відповідь на 
дане питання можна буде отримати лише проаналізувавши результати 
правозастосовної практики, яка буде напрацьована через декілька 
місяців.  
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ЛУКАШКІНА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА 
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доцент кафедри кримінального процесу  

 

ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ У ПРОВАДЖЕННІ  
ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ 

МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

 
Кримінальне судочинство являє собою діяльність, спрямовану на 

забезпечення реалізації норм матеріального кримінального права, 
тобто його можна розглядати як складний правозастосовний процес, 
на першому етапі якого необхідно правильно та повно встановити 
фактичні обставини провадження. Цьому сприяє визначення у чинно-
му КПК обставин, що підлягають доказуванню (предмет доказування).1 
Ми виходимо з того, що загальний для всіх проваджень предмет дока-
зування (точніше – ту частину предмету доказування, яка складає 
кінцеву мету доказування) визначено ч. 1 ст. 91 КПК. В розділі YI 
КПК, де передбачені особливі порядки провадження, містяться норми, 
що визначають специфіку предмету доказування у таких проваджен-
нях. Обставини, що підлягають доказуванню на досудовому розсліду-
ванні та в суді першої інстанції у провадженні відносно застосування 
примусових заходів медичного характеру, визначені в ст. 505 та ч. 1 
ст. 513 КПК. Аналіз зазначених норм дозволяє дійти висновку, що 
таке регулювання навряд чи можна визнати досконалим, і ось чому. 
Провадження щодо застосування примусових заходів медичного харак-
теру по суті передбачає два різновиди в залежності від суб’єкта, відно-
сно якого воно здійснюється – 1) провадження щодо осіб, які вчинили 
суспільно небезпечне діяння в стані неосудності;2 2) провадження 
щодо осіб, які вчинили злочин3 (тобто були осудними на момент його 
вчинення), а потім до постановлення вироку захворіли на психічну 
хворобу, що позбавляє їх можливості усвідомлювати свої дії (бездіяль-

                                                           
1 Про доцільність закріплення в чинному законодавстві обставин, які складають предмет 
доказування, складну структуру предмету доказування, ми писали раніше, див. Лукаш- 
кіна Т.В., Предмет доказування в кримінальному провадженні// Правові та інституційні 
механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса): у  2 т. 
Т. 2 /відп.ред. М.В.Афанасьєва. – Одеса: Юридична література. 2016. С.293-299. 
2 Ми ведемо мову про «неосудну особу», маючи на увазі, що йдеться про особу, щодо якої є 
достатні підстави вважати, що вона була неосудною на момент вчинення суспільно 
небезпечного діяння. Визнати особу неосудною має право тільки суд, і таке рішення 
необхідно формулювати в ухвалах суду, якщо суд дійде відповідних висновків. А в рішенні 
про  закриття провадження  за ч. 5 ст. 513 КПК суд повинен вказати, що підстав для 
визнання особи неосудною, немає. 
3 Ми вживаємо поняття «злочин» як тотожнє  поняттю «кримінальне правопорушення», 
оскільки тільки таке поняття – злочин,  міститься у КК. За відсутності законодавства про 
кримінальні проступки злочин є єдино можливим кримінальним правопорушенням.  
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ність) або керувати ними.1 На наш погляд, предмет доказування у цих 
видах провадження необхідно визначати окремо. В провадженнях 
відносно неосудних рішення, яке приймає суд, є зазвичай остаточним2, 
якщо суд вважатиме доведеним, що особа вчинила суспільно небезпе-
чне діяння в стані неосудності, суд повинен ухвалити рішення про 
визнання такої особи неосудною і вирішити питання про застосування 
до неї примусових заходів медичного характеру або відмовити в засто-
суванні таких заходів, якщо в цьому немає потреби. В останньому 
випадку суд може передати таку особу на піклування родичам або 
опікунам з обов’язковим лікарським наглядом (як це передбачено ч. 6 
ст. 94 КК). Можливість ухвалення такого рішення необхідно передба-
чити в разі, коли суд відповідно до ч. 4 ст. 513 КПК, закриває прова-
дження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.  

Крім того, звернемо увагу на те, що в ст. 505 КПК визначено пред-
мет доказування тільки для досудового розслідування, а в ст. 513 
вказано, які питання повинен з’ясувати суд під час постановлення 
ухвали. Визначаючи загальний предмет доказування, законодавець у 
ст. 91 КПК формулює перелік обставин, які підлягають доказуванню, 
незалежно від стадії провадження. Предмет доказування у проваджен-
нях щодо неповнолітніх теж визначено відносно досудового розсліду-
вання та судового розгляду (ч. 1 ст. 485 КПК). Тому і предмет доказу-
вання у розглядуваному виді провадження доцільно сформулювати 
незалежно від стадії. Очевидно, що дані про будь-яке суспільно небез-
печне діяння або злочин повинні бути внесені до ЄРДР, і провадження 
починається в загальному порядку, тобто доказуванню підлягають 
обставини, передбачені ст. 91 КПК. Після ухвалення рішення про 
зміну порядку провадження (слідчим, прокурором – відповідно до ч. 2 
ст. 503, а судом –згідно зі ст. 362 КПК) слід встановити специфічні 

                                                           
1 В чинному КПК таких осіб,  названо особами, які захворіли на психічну хворобу, яка 
виключає застосування покарання (п. 4 ч. 1 ст. 513) або особами, які  захворіли на психічну 
хворобу, яка виключає можливість застосування покарання (ч. 2 ст. 513 КПК) таке 
визначення, на наш погляд, дещо некоректне, адже не відповідає визначенню,  
передбаченому  ч. 3 ст. 19 КК. В ст.509 КПК таких осіб названо особами, які  після 
вчинення кримінального правопорушення  захворіли на психічну хворобу, яка позбавляє їх 
можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними. Доцільно було б вживати єдину 
термінологію – таку, яка відповідає визначенням, що містяться у КК. 
2 Подальші рішення суду щодо продовження, зміни або припинення застосування 
примусових заходів медичного характеру,  як це передбачено ст.. 514 КПК,  приймаються в 
стадії виконання судового рішення. Закриття провадження судом на підставах, 
передбачених ч.ч. 3 та 4 ст. 513 також означає остаточне вирішення провадження. А от 
закриття провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру за ч. 5 
ст. 523 КПК (якщо неосудність особи на момент вчинення суспільно небезпечного діяння 
не була встановлена) перебачає необхідність здійснення провадження щодо такої  особи в 
загальному порядку. КПК, зобов’язує прокурора розпочати таке провадження в загальному 
порядку. На наш погляд, доцільно було б передбачити необхідність повернення матеріалів 
провадження прокурору, адже у матеріалах можуть міститись докази, які підтверджують 
факт вчинення особою певних дій, які в деяких випадках  важко  буле одержати знову. 
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обставини провадження щодо застосування примусових заходів медич-
ного характеру. 

Предмет доказування в провадженні щодо застосування примусових 
заходів медичного характеру відносно неосудної особи. доцільно було б 
сформулювати майже таким чином, як передбачено ст. 505 КПК, а саме: 

У кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів 
медичного характеру відносно неосудної особи підлягають доказуванню: 

1) час, місце, спосіб та інші обставини вчинення суспільно небез-
печного діяння;  

2) вчинення цього суспільно небезпечного діяння особою, щодо 
якої здійснюється провадження; 

3) характер і розмір шкоди, завданої суспільно небезпечним діян-
ням; 

4) наявність у цієї особи розладу психічної діяльності на час вчи-
нення суспільно небезпечного діяння, ступінь і характер розладу 
психічної діяльності чи психічної хвороби (могла чи не могла особа 
внаслідок розладу психічної діяльності в момент вчинення суспільно 
небезпечного діяння усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керува-
ти ними); 

5) небезпечність особи внаслідок її психічного стану для самої себе 
та інших осіб, а також можливість спричинення іншої істотної шкоди 
такою особою; чи є підстави для застосування до такої особи примусо-
вих заходів медичного характеру; 

6) можливість передання особи на піклування родичам або опіку-
нам з обов’язковим лікарським наглядом, якщо підстав для застосу-
вання примусових заходів медичного характеру не вбачатиметься; 

7) обставини, що підтверджують, що гроші, цінності та інше май-
но, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчи-
нення суспільно небезпечного діяння та/або є доходами від такого 
майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до 
вчинення суспільно небезпечного діяння, фінансування та/або матері-
ального забезпечення суспільно небезпечного діяння чи винагороди за 
його вчинення, або є предметом суспільно небезпечного діяння, в тому 
числі пов’язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, 
пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення суспі-
льно небезпечного діяння. 

В такому провадженні необхідно ретельно перевірити, чи не мало 
місце посереднє виконавство. 

Що ж стосується необхідності встановити наявність у цієї особи розла-
ду психічної діяльності в минулому. поведінку особи до вчинення суспі-
льно небезпечного діяння і після нього, то такі обставини, на наш погляд, 
є допоміжними, їх можна включити до предмету доказування для перевір-
ки достовірності інших доказів, що свідчать про неосудність особи. 
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В провадженні щодо особи, яка вчинила злочин (точніше – особа 
підозрювалась або обвинувачувалась у вчиненні злочину), а потім, до 
ухвалення вироку. захворіла на психічне захворювання1, в зв’язку з 
яким потребує застосування примусових заходів медичного характеру, 
ситуація докорінно інша в порівнянні з провадженням щодо неосудної 
особи. Йдеться про особу, яка внаслідок захворювання втратила про-
цесуальну дієздатність. Про необхідність в такому разі формулювання 
окремого предмету доказування писала С.Л. Шаренко [1, с. 4] Рішен-
ня, яке ухвалюватиме суд щодо застосування (чи незастосування) 
примусових заходів медичного характеру щодо такої особи не означає 
вирішення кримінального провадження по суті (як це має місце щодо 
неосудної особи). Питання про вчинення кримінального правопору-
шення та про винуватість такої особи у його вчиненні повинен буде 
вирішити суд, що розглядатиме справу по суті після одужання особи, 
як це передбачено ч. 4 ст. 95 КК, ст. 515 КПК. Передбачена ст. 505 
КПК необхідність встановлення щодо такої особи часу, місця, способу 
та інших обставини вчинення кримінального правопорушення, а також 
вчинення його цією особою при вирішенні питання про примусові 
захоли медичного характеру по суті означає необхідність констатації 
факту вчинення злочину та винуватості особи у його вчиненні. Але 
вирішення такого питання відносно особи, яка позбавлена процесуа-
льної дієздатності, не може взяти участь у провадженні. протирічить 
засадам кримінального судочинства, може призвести до правової 
невизначеності, якщо суд, який розглядатиме провадження після 
одужання особи, дійде висновків про недоведеність події кримінально-
го правопорушення, недоведеність винуватості особи у вчиненні зло-
чину. Тому, на наш погляд, в предмет доказування слід включити 

вказівки на необхідність встановлення обґрунтованості підозри (якщо 
психічне захворювання було встановлено під час досудового розсліду-

вання) або обґрунтованості обвинувачення (якщо захворювання виявле-
не під час судового розгляду). Необхідно також встановити наявність 
психічного захворювання, внаслідок якого особа позбавлена можливо-
сті усвідомлювати свої дії або керувати ними, характер такого захворю-
вання, встановити, що особа є суспільно небезпечною і потребує 
застосування саме примусових заходів медичного характеру.  

Оскільки відповідно до ст. 96-1 КК спеціальна конфіскація може 
бути застосована у випадках, передбачених Особливою частиною КК, 

                                                           
1 Кримінальне провадження щодо особи, яка вчинила злочин, а потім захворіла на 
психічне захворювання, може бути зупинено. Про критерій для розмежування підстав для 
зупинення провадження або здійснення його за правилами Глави 39 КПК ми писали в 
роботі: Лукашкіна Т.В. Зупинення досудового розслідування в зв’язку захворюванням 
підозрюваного / Т.В. Лукашкіна // Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, 
нормативна регламентація та практика функціонування: матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції (м. Одеса, 17 квітня 2015 р.) / відп. ред. Ю.П. Аленін. – Одеса: 
Національний університет «Одеська юридична академія». – 2015. – С. 118-121. 
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за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного 
діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою 
частиною КК, питання про спеціальну конфіскацію у провадженні 
щодо осіб, які вчинили злочин, а потім захворіли на психічну хворобу, 
вирішуватись не повинно, адже в таких провадженнях суд не має права 
наперед вирішити питання про наявність події злочину та винуватість 
особи. Суд вирішує тільки питання про наявність підстав для застосу-
вання до такої особи примусових заходів медичного характеру. 
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ЩОДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ  
ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ  

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 
На сьогоднішній день в Україні відбувається потужний розвиток 

інформаційних технологій. Технологічний прогрес не оминув засоби 
правового регулювання, зокрема Законом України «Про внесення змін 
до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 
процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судо- 
чинства України та інших законодавчих актів» від 03.10.2017 року  
№ 2147-VIII, передбачено порядок використання в процесі доказуван-
ня електронних доказів у господарському, цивільному та адміністрати-
вному процесах. Відповідно до ч. 1 ст. 96 ГПК України електронними 
доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, яка містить 
дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, елект-
ронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зображен-
ня, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторін-
ки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази 
даних й інші дані в електронній формі. Аналогічне визначення міс-
титься в ч. 1 ст. 100 ЦПК України та ч. 1 ст. 99 КАС України. Слід 
відзначити, що КПК України передбачає можливість використання 
цифрової інформації у процесі доказування, проте не визначає такого 
різновиду доказів як «електронний». Подальший процес реформування 



320 

кримінального процесуального законодавства України повинен здійс-
нюватися з урахуванням розвитку технічних можливостей, отже вини-
кає необхідність визначити наскільки коректно перейняття у криміна-
льне процесуальне законодавство концепцію «електронного доказу», 
що визначено в інших процесуальних кодексах України. 

На підставі аналізу ст. 84 КПК України, можемо зробити висно-
вок, що поняття «доказ» охоплює єдність двох компонентів: факти-
чних даних про обставини кримінального правопорушення та про-
цесуального джерела відповідних відомостей, тобто для того щоб 
будь-яка інформація, отримана в порядку передбаченому КПК 
України, була залучена до достатньої сукупності доказів для прийн-
яття процесуального рішення, вона має отримати належну процесу-
альну форму, що є необхідною умовою для її сприйняття та викори-
стання в процесі доказування.  

Слід звернути увагу, що у статтях ГПК України, ЦПК України та 
КАС України, які визначають правову природу електронних доказів, 
вказується на процесуальні джерела таких відомостей. Зокрема відпові-
дно до ч. 1 ст. 96 ГПК України електронні докази можуть зберігатися, 
зокрема на портативних пристроях (картах пам’яті, мобільних телефо-
нах тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях 
збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтер-
нет). Подібне вказується в ч. 1 ст. 100 ЦПК України та ч. 1 ст. 99 КАС 
України. Аналіз вищезазначеної правової норми дає можливість зроби-
ти висновок, що законодавець визначає можливість збереження елект-
ронних доказів як на матеріальних носіях, так й у цифрових джерелах.  

Відмітимо, що можливість використання електронної інформації як 
доказу у кримінальному провадженні визначається п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК 
України, згідно з яким до документів, за умови наявності в них відо-
мостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати 
матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інфор-
мації у тому числі електронні. Не можна не погодитись з Н.М. Ахтир-
ською, що законодавець допускає використання електронних носіїв 
інформації, проте уточнює, що доказ має бути матеріальним об’єктом. 
Цифрові технології використовують віртуальний простір, а тому носієм 
(фіксатором) інформації може бути беззаперечно матеріальний об’єкт, 
однак при цьому варто уточнити, що навіть сама інформація у віртуа-
льному просторі також має визнаватися доказовою [6, 124]. Однак на 
наш погляд, з урахуванням розвитку інформаційних технологій та 
запровадження у процесуальне законодавство України інституту елект-
ронного суду, у кримінальному провадженні процесуальні джерела 
електронних доказів не повинні обмежуватися лише матеріальними 
об’єктами. Для кримінального процесуального доказування видається 
прийнятною концепція «електронного доказу», відповідно до якої 
процесуальним джерелом таких відомостей може бути як матеріальний 
носій інформації, так і джерело цифрового формату. Щодо останнього 
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слушно вказує І.О.Крицька, що характерними властивостями цифро-
вих джерел доказової інформації, які обумовлюють їх особливий про-
цесуальний статус, є: а) неречовий характер, який пов’язаний з відсут-
ністю твердого зв’язку з матеріальним носієм; б) неможливість безпо-
середнього сприйняття й подальшого дослідження цифрової інформа-
ції, тобто вона повинна бути інтерпретована та перекодована за допо-
могою спеціальних технічних засобів і програмного забезпечення; 
в) можливість дистанційного внесення змін до неї та її знищення; 
г) специфічний порядок збирання, перевірки та оцінки [7, 76].  

Оскільки існує можливість збереження електронної інформації як 
на матеріальних носіях, так й у цифровому форматі, переконані, що 
неможливо зводити такий різновид доказової інформації до документів 
та речових доказів. Перейняття у КПК України поняття «електронного 
доказу», що визначене в інших процесуальних кодексах України, на 
наш погляд, є некоректним з огляду на системне тлумачення ч. 1 та 
ч. 2 ст. 84 КПК України. Більш вдалим видається використання понят-
тя «електронний документ». Слушно вказує В.С. Петренко, в контексті 
цивільного процесу, що електронний документ має специфічну форму, 
яка, у свою чергу, може бути пред’явлена суду. А форма виразу елект-
ронного документа (перфокарта, карта флеш-пам’яті тощо) призведе 
до особливої форми дослідження та оцінки такого доказу судом з 
обов’язковим використанням технічних засобів [8, 43].  

Отже, в умовах зростання рівня застосування інформаційних техно-
логій у кримінальній процесуальній діяльності, кримінальне процесуаль-
не законодавство потребує подальшого реформування задля визначення 
порядку використання електронної інформації в процесі доказування. 
Таким чином, обумовлюється необхідність подальшого наукового дослі-
дження правової природи електронних документів як одного із різнови-
ду процесуального джерела доказів у кримінальному провадженні. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ  
МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
ПРОБЛЕМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 
Сучасну методологію юриспруденції, як зазначає Ю.М. Оборотов, 

становлять різні підходи, такі як: антропологічний, аксіологічний, 
цивілізаційний, синергетичний і герменевтичний. По суті, кожен з 
названих підходів визначає стратегію дослідних пошуків у взає-
мозв’язку юриспруденції з правом і державою [1, с. 86]. Ці ж питання 
мають знаходити своє відображення і на рівні галузевих досліджень, а 
саме – в методології наукових досліджень проблем кримінального 
процесу. Крім того, особливо необхідно наголосити на тому, як зазна-
чає В.В. Дудченко, що сучасні європейські правознавці відзначають, 
що елементом стилю західної правової сім’ї є тенденція «антиформалі-
зму у праві». У зв’язку з цим виникає питання, чи не є ця тенденція 
стрижнем сучасного інтегративного праворозуміння, коли у праві 
поєднані ідеї (метафізика), факти (позитивізм) і оцінки (аксіологія)? 
На думку вченого, інтегративне право розуміння якраз і є сучасною 
домінуючою тенденцією у світовій юриспруденції [2, с. 225].  

Зазначимо також, що пошук нових методів та оновлення методо-
логії триває. Так, наприклад, підкреслюється, що кримінальне 
право сучасності не є правом антагонізму, але є правом компромісів 
між державою правопорушником та жертвою і саме ця методологія 
триангулярності є основою майбутніх досліджень [Див.: 3, с. 6-13; 
4, с. 195-198]. А враховуючи, що кримінальний процес в першу 
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чергу – це складний правозастосовний процес норм матеріального 
кримінального права, то і в дослідженнях кримінального процесуа-
льного права це має знаходити своє відображення. 

В дослідженнях проблем кримінального процесу робиться висно-
вок, що на сучасному етапі методологію потрібно розуміти як інтегра-
ційне явище, що являє собою як систему взаємопов’язаних елементів 
наукового пізнання (підходів, принципів, методів і прийомів), так і 
вчення про їх використання [5, с. 77]. 

До основних підходів, що становлять перший рівень методології на-
укових досліджень, що мають важливе значення при дослідженні 
проблем кримінального процесу, також можна віднести наступні: 
феноменологічний, комунікативний, інформаційний, функціонально-
інструментальний та діяльнісний. 

Серед методів наукових дослідження виділяють загальнонаукові та 
спеціальні, виокремлюючи серед них: емпіричні, загальнологічні, 
евристичні, спеціальні [7, с. 264-294]. 

Універсальним підходом при дослідженні проблем кримінального 
процесу може бути використаний діалектичний підхід. Дослідження 
має відбуватись шляхом сходження від абстрактного до конкретного; 
взаємодія окремих норм та їх загальної системи можна описати, вико-
ристовуючи парні категорії «частина та ціле»; узагальнення закономір-
ностей реалізації кримінально-процесуальних приписів слід проводити, 
застосовуючи такі категорії, як «одиничне, особливе та загальне»; 
співвідношення нормативного вираження та змісту норм доцільно 
визначати, керуючись категоріями «форма та зміст» тощо. В будь-
якому випадку система категорій має бути використана таким чином, 
щоб забезпечити рух від абстрактного к конкретному, від зовнішнього 
до внутрішнього, від явища до його сутності [6, с. 55]. 

Особливе місце в арсеналі методології кримінально-процесуальної 
науки займає системний підхід. Системний підхід полягає в розробці 
комплексу методів дослідження складно організованих об’єктів – 
систем [докладніше: 6]. До числа важливих задач системного підходу 
відносяться: 1) розробка засобів представлення досліджуваних об’єктів 
в якості систем; 2) будова моделей систем, моделювання різних влас-
тивостей систем; 3) дослідження структури теорій систем та різних 
системних концепцій та розробок [6, с. 56].  

Досліджуючи питання методології кримінального процесу виділя-
ють наступні методи: історичний, логічний, догматичний (метод), 
метод моделювання, правовой типологии та соціологічні методи (на-
блюдение, вивчення документів (в т.ч. контент-анализ), опитування 
(анкетування, бесіда, інтерв’ювання) [6].  

Нові реалії, в яких Україна перебуває у зв’язку з європейською ін-
теграцією та приведенням кримінального процесуального законодавст-
ва до вимог міжнародно-правових актів, викликають необхідність 
переосмислення багатьох положень кримінального процесу. Закономі-
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рно, що захист прав, свобод і законних інтересів особи, а також суспі-
льства та держави від кримінальних правопорушень у сучасних умовах 
неможливо забезпечити без ефективного врахування європейського та 
міжнародного досвіду кримінального судочинства, а його імплемента-
ція у вітчизняне законодавство є особливо необхідною [9, с. 114-115], 
чому мають сприяти порівняльно-правові дослідження, що дозволить 
врахувати як позитивний, так і негативний досвід зарубіжних країн в 
сфері кримінального провадження.  

Окремого дослідження потребують питання щодо критеріїв нау-
ковості методів, якими можуть виступати наступні їх якості: ясність 
(ефективна впізнаваємість); детермінованість (відповідність методів 
та правил їх застосування); спрямування (підпорядкованість визна-
ченій меті); плідність (спроможність забезпечувати евристичну 
функцію вчення); надійність (спроможність з найбільшою вірогідні-
стю забезпечувати отримання шуканого результату); економічність 
(здатність давати результати з найменшими затратами засобів та 
часу) [докладніше: 6, с. 55]. 

Таким чином, можливість отримання результатів наукових дослі-
джень проблем кримінального процесу, які будуть мати теоретичне та 
практичне значення, залежить від застосування належної методології 
наукових досліджень, яка має забезпечити комплексний розвиток 
кримінально-процесуальної науки, раціональне застосування раніше 
отриманих результатів, вироблення нових науково обґрунтованих 
теоретичних положень, а також пропозицій та рекомендацій, спрямо-
ваних на вдосконалення кримінального процесуального законодавства 
та практики його застосування.  
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Національний університет «Одеська юридична академія», 
старший викладач кафедри кримінального процесу, кандидат юридичних наук 

 

ЩОДО ОБМЕЖЕНОСТІ ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ 

 
Презумпція невинуватості є однією з фундаментальних ідей пра-

вової держави та невід’ємною складовою права людини на справед-
ливий судовий розгляд. Презумпція визнається як на міжнародному 
рівні (зокрема Загальною декларацією з прав людини, Конвенцією 
про захист прав людини та основоположних свобод (далі – Конвен-
ція), Римським статутом Міжнародного кримінального суду), так й 
у національному праві України (ст. 62 Конституції України та ст. 17 
КПК України).  

Відповідно, презумпція невинуватості, зазвичай, розуміється не ли-
ше як припущення щодо невинуватості особи, а й певний комплекс 
прав особи, що обвинувачується (підозрюється) у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, серед яких можна виокремити тягар та стандарт 
доказування. Конструкції тягаря та стандарту доказування є взаємо-
пов’язаними та утворюють ядро принципу невинуватості.  

Посилання на тягар та стандарт доказування у кримінальному про-
цесуальному законодавстві України чітко виражене у ст. 17 ч. 2 КПК 
України, а саме, що: 1) ніхто не зобов’язаний доводити свою невину-
ватість; 2) тягар доведення винуватості особи покладений на сторону 
обвинувачення; 3) тягар є виконаним, якщо вина особи доведена 
стороною обвинувачення поза розумним сумнівом. Тобто очевидним є 
зв’язок тягаря та стандарту доказування, де перший визначає суб’єкта, 
який має довести певне твердження (вину особи у вчиненні криміна-
льного правопорушення), а стандарт доказування визначає до якого 
ступеня, позначки має здійснюватися така діяльність, аби суб’єкт 
прийняття рішення визнав таке твердження як достовірне, прийняв 
кримінально-процесуальне рішення. 
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Будучи загальновизнаною, сама ідея обмеження презумпції не-
винуватості виглядає, щонайменше незаконною, та такою, що йде в 
розріз з загальновизнаними ідеями побудови справедливого кримі-
нального провадження. Втім, одним з яскравих прикладів такого 
обмеження є положення ст. 3682 КК України, у якому прямо перед-
бачено перекладення тягаря доказування на особу, яка має підтвер-
дити доказами законність підстав набуття неї у власність активів 
значного розміру. Тобто після встановлення стороною обвинува-
чення факту володіння особою таким майном, проти особи починає 
діяти презумпція незаконності набуття такого майна, яку необхідно 
спростувати. В протилежному випадку така особа буде визнана 
винною у вчиненні даного злочину. 

Очевидно, що в такому разі дія принципу презумпції невинуватості 
є обмеженою, в частині перекладання тягаря доведення, що в її буква-
льному тлумаченні йде в розріз з положеннями ст. 62 Конституції 
України та ст. 17 ч. 2 КПК України. При цьому важко погодитись з 
позиціями окремих дослідників, що трактують вказане положення як 
«суб’єктивне юридичне право, можливість для особи, наявні активи 
якої явно перевищують її законні доходи, підтвердити доказами закон-
ність їх походження» [1, c. 11, 40]. По-перше, право особи брати участь 
у процесі доказування, окрім іншого, шляхом надання доказів не 
залежить від характеру обвинувачення особи й є складовою частиною 
права на захист; та по-друге, як вже зазначалося, факт наявності 
активів у особи, будучи доведеним, встановлює презумпцію незакон-
ності набуття такого майна, неспростування якої буде мати наслідком 
визнання такої особи винної у вчиненні злочину. Втім спростування 
такої презумпції не повинно стати надмірно обтяжливим тягарем, бо 
відповідно до ст. 17 ч. 2 КПК України, достатньо розумного сумніву, 
щоб визнати особу невинною; в протилежному випадку таке рішення 
суду буде винесене на підставі нижчого стандарту доказування аніж 
«поза розумним сумнівом», що, на нашу думку, буде істотним пору-
шенням вимог кримінального процесуального закону. 

Можливість обмеження презумпції невинуватості шляхом перекла-
дення тягаря доведення та встановлення певних фактичних чи право-
вих презумпцій, загалом, відповідає світовій практиці. При чому по-
няття тягаря доказування в окремих юрисдикціях (наприклад у країнах 
системи загального права) є складним та не відповідає його вітчизня-
ному аналогу. Так, в рамках доктрини та судової практики англо-
американської системи права, тягар доказування може розглядатися у 
двох значеннях, або як два окремих тягаря: 1) тягар переконання або 
правовий тягар; та 2) тягар надання доказів або доказовий тягар [2; 3]. 
Важливою відмінністю між ними, є те, що перший встановлюється 
матеріальним правом, та не може бути перекладений з однієї сторони 
на іншу у ході судового розгляду, на відміну від другого, який є части-
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ною процедурного права, а тому є змінним тягарем, і передбачає 
наявність prima facie доказів для його виконання.  

Так, наприклад, у разі оголошення заяв, що спростовують обвину-
вачення (affirmative defence) на сторону покладається доказовий тягар 
надання достатніх доказів, щоб питання було розглянуто судом. 
В певних випадках, такі заяви потребують виконання також й правово-
го тягаря, тобто необхідності досягнення певного стандарту доказуван-
ня (найчастіше це «перевага доказів»). При чому покладення доказово-
го тягаря не розглядається судами системи загального права як перек-
ладення тягаря доведення, оскільки правовий (кінцевий) тягар покла-
дений на сторону обвинувачення [4]. 

Проте випадки перекладення правового тягаря не обмежуються зая-
вами, що спростовують обвинувачення. Відповідно до §11 (d) Канадсь-
кої хартії про права та свободу (далі – Хартія) передбачено принцип 
презумпції невинуватості, проте в §1 зазначено, що права та свободи 
гарантовані Хартією можуть бути обмежені у випадку, якщо це може 
бути виправдано у вільному та демократичному суспільстві. Даний тест 
був неодноразово застосований Верховним судом Канади (далі –  
ВС Канади) при розгляді справ про порушення презумпції невинувато-
сті. Так, у справі R v. Oakes предметом розгляду ВС Канади стало 
положення Акту про боротьбу з наркотиками (Narcotic Control Act) від 
1961 року, відповідно до Секції 8 якого, особа, у якої знаходяться 
наркотичні засоби, визнається такою, що мала їх з метою збуту, якщо 
не доведено інше особою. У даній справі ВС Канади застосувавши 
принцип пропорційності визнав, що дане положення порушує презум-
пцію невинуватості та не задовольняє вимогу §1 Хартії, враховуючи 
при цьому фактичні обставини справи (у особи було 8 флаконів з 
коноплею, та особі загрожувало довічне позбавлення волі) [5, § 78, 
§ 80]. Втім, в окремих випадках ВС Канади було визнано такі обме-
ження презумпції невинуватості виправданими [6]. 

Аналогічну позицію щодо можливості обмеження дії презумпції не-
винуватості можна зустріти й у рішеннях Європейського суду з прав 
людини (далі – ЄСПЛ). Загалом, відповідно до положень до принципу 
субсидіарності держави користуються певною мірою свободи розсуду 
при забезпеченні прав гарантованих Конвенцією. Відповідно питання 
розподілу тягаря доказування та можливості його перекладення на 
сторону обвинувачення є питанням відання держав. Так ЄСПЛ у своїх 
рішеннях визнав, що право кожного обвинуваченого у кримінальній 
справі вважатись невинуватим і покладати на сторону обвинувачення 
обов’язок довести усі твердження щодо наявності вини, не є абсолют-
ним, оскільки у кожній юридичній системі є презумпції факту і права, 
щодо яких Конвенція, в принципі, не заперечує [7].  

Наприклад, у справі Pham Hong v. France ЄСПЛ заявник скаржився 
на порушення ст. 6 Конвенції, оскільки його було визнано винуватим 
у контрабанді наркотиків, на підставі дії презумпції закріпленої у 
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ст. 373 Митного кодексу Франції, відповідно до якої у будь-якому 
провадженні, що стосується вилучення предметів, тягар доведення 
того, що особа не вчинила кримінальне правопорушення, покладається 
на особу. ЄСПЛ встановив відсутність порушення ст. 6 § 2 Конвенції, 
врахувавши при цьому що місцевий суд не ухвалюючи обвинувальний 
вирок дослідивши обставини справи, врахував сукупність фактичних 
даних, що підтверджували винуватість особи; суд застосувавши відпо-
відні положення Митного Кодексу зробив це не порушуючи положен-
ня ст. 6 Конвенції [8, § 35, 36].  

У справі Radio France and others v. France предметом розгляду ЄСПЛ 
стала інша презумпція наявна у національному праві Франції, а саме, те, 
що головний редактор зобов’язаний відповісти у кримінальному порядку 
за повідомлення дифамаційних заяв у разі, коли було проведено «попе-
редній запис передачі», у якій така дифамаційна інформація прозвучала. 
Ця презумпція відповідальності зазвичай поєднується, з іншою презумп-
цією, що особа, котра робить дифамаційну заяву, тобто поширює непра-
вдиві відомості, робить це зі «злим умислом». Проте і в цьому випадку 
ЄСПЛ визнав відсутність порушення ст. 6 § 2 Конвенції, зазначивши, 
що дана презумпція враховуючи важливість запобіганню поширення 
дифамаціних заяв відповідала вимозі «розумних (обґрунтованих) меж» 
встановленої ЄСПЛ у рішенні Salabiaku v. France, та увагу, яку приділив 
суд аргументам заявника [9, § 24]. 

Таким чином, обмеження презумпції невинуватості в частині пере-
кладення тягаря доведення є достатньо поширеним явищем. Таке 
обмеження має місце не лише в країнах англо-американської системи 
з її складним поняттям тягаря доведення, а й у країнах континенталь-
ної системи права та практики ЄСПЛ. Подальше дослідження такої 
практики та доктрини видається необхідним. 
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ФЕДОСОВА ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА 

Харківський національний університет внутрішніх справ,  
головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії  

з проблем протидії злочинності, кандидат юридичних наук,  
старший науковий співробітник 

 

ЩОДО ПОДОЛАННЯ ПРОТИДІЇ  
ВИЯВЛЕННЮ І РОЗСЛІДУВАННЮ  

КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ,  
ВЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ 

 
Останнім часом підрозділи Національної поліції все частіше стика-

ються з цілеспрямованою, заздалегідь спланованою протидією вияв-
ленню і розслідуванню корисливо-насильницьких злочинів, зокрема 
вчинених неповнолітніми. Незважаючи на те, що проблему протидії 
розслідуванню злочинів не можна назвати новою, однак сьогодні, у 
зв’язку з ускладненням криміногенної ситуації в Україні, вона набула 
досить гострого соціального значення.  

Дослідженню особливостей протидії розслідуванню приділялася пе-
вна увага фахівцями з криміналістики, кримінального процесу, кримі-
нології та теорії оперативно-розшукової діяльності. Цю проблему 
розглядали у своїх наукових роботах О.В. Александренко, О.М. Банду-
рка, Р.С. Бєлкін, В. Д Берназ, А. Ф. Волобуєв, О.Г. Кальман, 
В.П. Корж, М.В. Корнієнко, О.М. Литвинов, І. А. Ніколайчук, 
І. М. Осика, М. А. Погорецький, В.Д. Пчолкін, Р. Л. Степанюк, 
В. В. Трухачов, В. М. Цимбалюк, В. В. Шендрик, В. Ю. Шепітько, 
Р. М. Шехавцов, О. Ю. Шостко, Б. В. Щур, О. О. Юхно та ін. Науко-
вцями зроблено значний внесок у дослідження поняття, сутності та 
форм протидії розслідуванню злочинів. Теоретична і практична значу-
щість проведених досліджень є безсумнівною. Однак, вивчення тільки 
сутності протидії розслідуванню є недостатнім для обрання необхідно-
го рівня тактичного арсеналу криміналістичних, оперативно-
розшукових та кримінальних процесуальних засобів діяльності праців-
никами правоохоронних органів. 
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До теперішнього часу сформувався досить широкий спектр неодно-
значних, різних за обсягом і змістом визначень протидії розслідуванню 
злочинів, що свідчить про продовження процесу її теоретичного осми-
слення. Однак зі змінами криміногенної обстановки в державі та 
реформуванням кримінального процесуального законодавства постала 
потреба у новому методологічному підході в дослідженні цієї пробле-
ми, який би дозволив удосконалити тактичні основи усунення та 
подолання такої протидії підрозділами Національної поліції України. 

Аналіз проведених досліджень свідчить, що серед науковців існують 
різні погляди щодо визначення протидії розслідуванню, класифікації 
форм та прийомів протидії, а також відповідних засобів їх нейтралізації 
та подолання. Пояснюється це, на нашу думку, розбіжностями не 
тільки в поглядах учених на протидію, але й у розумінні способів її 
здійснення, особливо на етапі досудового розслідування. 

На думку певної групи науковців, для слідчої практики найбільше 
значення мають класифікації форм протидії розслідуванню окремих 
видів злочинів. Так, при розслідуванні злочинів, що вчинюються 
організованими групами, В. П. Корж пропонує виділяти протидію 
розслідуванню конкретного провадження та протидію діяльності 
правоохоронних органів у цілому. За визначенням вченої, протидія 
розслідуванню конкретного кримінального провадження може виража-
тися у формі застосування способів приховування злочинів – інсцену-
вання, утаювання, знищення, маскування, фальсифікації, і в застосу-
ванні способів ухилення від притягнення до кримінальної відповідаль-
ності – вплив на слідчого, оперативних працівників, експертів (підкуп, 
шантаж), вплив на доказову базу (підкуп свідків, застосування до них 
психічного й фізичного впливу) [1, с. 253].  

Заслуговують уваги результати проведеного Б. В. Щуром анкету-
вання оперативних та слідчих працівників МВС України, які свідчать 
про те, що практичні працівники у більшості випадків вірно розуміють 
сутність протидії розслідуванню. На поставлене запитання: «Як Ви 
розумієте термін «протидія розслідуванню»?» – були отримані такі 
відповіді: протиправна діяльність зацікавлених осіб (зазначили 24% 
опитаних); діяльність і поведінка певних осіб щодо приховування 
злочинів (12%); діяльність, спрямована на перешкоджання розсліду-
ванню (36%); вид цілеспрямованої активності суб’єктів злочину (2%); 
спосіб (форма) перешкоджання реальному чи потенційному розсліду-
ванню (26%). Враховуючи це вважаємо за необхідне погодитись з 
думкою Б. В. Щура, що за своєю сутністю протидія може бути визна-
чена як діяльність зацікавлених осіб, спрямована на перешкоджання 
виявленню та розслідуванню злочинів за допомогою створення переш-
код на шляху встановлення істини у кримінальному провадженні 
[2, с. 129–133]. 



331 

Серед найбільш поширених форм протидії виявленню та розсліду-
ванню корисливо-насильницьких злочинів, зокрема тих, що вчиняють-
ся неповнолітніми, слід виділити: 

– підкуп, залякування та інший вплив на потерпілого і свідків, 
щоб змусити їх відмовитися чи змінити показання; 

– установлення нелегальних каналів зв’язку з заарештованими для 
узгодження лінії поведінки; 

– наймання висококваліфікованих адвокатів; 
– переховування підозрюваних за межами держави; 
– приховування, знищення слідів, зброї та засобів злочинної дія-

льності; 
– симуляція захворювань; 
– тиск через засоби масової інформації шляхом використання по-

милок, допущених на стадії досудового розслідування; 
– цілеспрямована дискредитація оперативних і слідчих працівни-

ків Національної поліції; 
– спроби вербування співробітників поліції під погрозою викорис-

тання проти них компрометуючих матеріалів; 
– підкуп слідчих, співробітників прокуратури та суду. 
Маючи в своєму розпорядженні знання про конкретні прийоми 

протидії, слідчий може виявити нові невідомі раніше епізоди злочин-
ної діяльності та осіб, які їх вчинили, перешкодити виробленню єдиної 
лінії поведінки злочинців; запобігти обмові осіб, які не брали участі у 
вчиненні злочину, здійснити пошук джерел інформації і, зокрема, 
встановленню невідомих раніше потерпілих і свідків; диференціювати 
роль кожного обвинуваченого і підозрюваного, визначивши лідера 
злочинної групи, підбурювача, а також обставин, що пом’якшують або 
обтяжують відповідальність кожного з них; з’ясувати причини та 
умови, що сприяли вчиненню злочинів. 

Враховуючи викладене, до числа спеціальних заходів нейтралізації 
протидії необхідно виділити наступні: 

– вміле використання оперативної інформації стосовно задумів 
злочинної групи неповнолітніх з протидії слідству, щодо передбачува-
них дій її членів у цьому напрямку; 

– активне і продумане використання в ході контактів із затрима-
ними членами злочинних груп ефекту раптовості і розроблених для 
цієї ситуації тактичних прийомів; 

– проведення в разі потреби тактичних операцій щодо захисту сві-
дків і потерпілих від тиску на них злочинців, організація їх безпеки; 

– використання телевізійних та інших інформаційних засобів в 
режимі відео-конференції, що виключають безпосередній контакт 
свідків і потерпілих з підозрюваними і обвинуваченими, при проведен-
ні окремих слідчих (розшукових) дій (допит, огляд, пред’явлення на 
впізнання і т. ін.);  
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– проведення негласних слідчих (розшукових) дій з виявлення і 
нейтралізації осіб, які сприяють витоку інформації спрямованої на 
дезорієнтацію злочинців щодо намірів працівників поліції; 

– проведення оперативних комбінацій з метою введення в зло-
чинне середовище дезінформації, що дозволяє зашифрувати справжні 
джерела інформації, що надходить, а також створення ситуації підозри 
і недовіри між учасниками злочинної групи неповнолітніх; 

– відсторонення слідчих і оперативних працівників, відносно яких 
є підозра у неформальних зв’язках з членами злочинних груп, від 
розслідування і передача кримінального провадження слідчим іншого 
територіального слідчого підрозділу і т. ін. 

Перелічені способи і прийоми нейтралізації кримінальної протидії, 
їх значущість для теорії і практики виявлення і розслідування корисли-
во-насильницьких злочинів не викликають сумніву, оскільки забезпе-
чують реалізацію кримінальної процесуальної функції. Виходячи з 
викладеного протидію кримінального середовища варто визначати як 
систему взаємозв’язаних і взаємообумовлених прийомів кримінального 
впливу, застосування яких у певній послідовності й різних комбінаціях 
спрямована на ухилення винних від кримінальної відповідальності або 
пом’якшення відповідальності шляхом нейтралізації діяльності правоо-
хоронних органів щодо виявлення і розслідування злочинів, а також 
перешкоджання діяльності суду щодо здійснення правосуддя.  
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БАБЧИНСЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 

Національний університет «Одеська юридична академія»,  
здобувач кафедри кримінального процесу 

 

ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗАХИСТ  

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 
На сучасному етапі, основною метою розвитку будь-якого цивілізо-

ваного суспільства є утвердження прав людини, забезпечення гідних 
умов її життя, честі і гідності, прав і свобод. В свою чергу, Основний 
закон України чітко вказує, що права і свободи людини та їх гарантії 
визначають зміст та спрямованість діяльності держави. І логічним би 
завершенням даного закріплення на законодавчому рівні вказаних 
положень, безперечно має виступати їх реалізація.  

На сьогоднішній день міжнародні стандарти відображають найвищі 
досягнення цивілізації та, таким чином, становлять взірець законодав-
чого забезпечення прав людини, у тому числі – у сфері кримінальної 
процесуальної діяльності. Виходячи з цього гостро постає питання 
приведення національного законодавства у відповідність до світових 
взірців, які мають назву «міжнародні стандарти».  

Відповідно до одного з визначень, що наведені в тлумачних слов-
никах англійської мови, «стандарт» – це ознаки певного явища, що 
встановлені компетентним органом, звичаєм або за загальною згодою 
як модель чи приклад. Зазначається, що слово стандарт (standart) 
утворює синонімічний ряд із словом критерій (criterion), яке застосову-
ється до будь-яких ознак (характеристик), що можуть використовува-
тись для перевірки якості певного об’єкта, незалежно від того, чи 
сформульовано такі характеристики, як правило або принцип, чи ні. 
За тлумачними словниками термін «стандарт» визначається як типовий 
вид, зразок, якому повинно відповідати будь-що за своїми ознаками, 
рисами, якістю; мірило, основа будь-чого [5, с. 662; 11, с. 480]. Отже, 
стандарт – це певний належний зразок, еталон, якому надається статус 
загальновизнаного і на який бажано усім орієнтуватися. При цьому, 
стандарту бажано відповідати не просто у зв’язку із волею того, хто 
цей стандарт винайшов, а тому, що він є, можна сказати, найкращим 
способом вирішення того чи іншого питання, організації певного 
процесу тощо.  

Що ж до категорії міжнародного стандарту, в юридичній літературі 
немає його однозначного визначення. За дефініцією, яка подана в 
Юридичній енциклопедії, міжнародні стандарти – це міжнародно-
правові норми і принципи, що закріплюють стандартизовані правила 
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поведінки суб’єктів міжнародного права у тих чи інших сферах міжна-
родного співробітництва. [12, с. 650].  

П.М. Рабінович такими стандартами називає закріпленні у міжна-
родних актах та інших міжнародних документах певні показники прав 
людини, до досягнення яких заохочується або зобов’язуються держави. 
Тобто іншими словами це є певні взірці (зразки, еталони), на які 
покликані орієнтуватися у своїй діяльності різні держави та інші 
учасники суспільного життя [7, с. 19].  

Відомий учений М. Орзіх стверджує, що хоча «основні права, сво-
боди і обов’язки громадян встановлюються найвищими органами 
державної влади у формі конституційного закону…вони не можуть бути 
вужчими за змістом від міжнародно-правових стандартів. Це – завдан-
ня, до виконання якого повинні прагнути усі народи» [6, с. 9]. На 
думку В. Г. Буткевича, це є стандарти, що регламентують права і 
свободи людини у конкретній сфері її життєдіяльності, визначаючи, в 
який спосіб загальновизнані норми міжнародного права можуть бути 
там застосовані, і які зобов’язання держави можуть чи мають брати на 
себе для забезпечення людських прав, якими міжнародними гарантія-
ми підкріпленні ці права і свободи, ступінь обов’язковості закріплення 
їх вимог у національно-правових актах [1, с. 208].  

Більш вдалим видається визначення, що дали В.І. Борисов, 
Н.В. Глинська, В.С. Зеленецький та О.Г. Шило, які під міжнародними 
стандартами розуміють закріпленні в міжнародних нормах загальнови-
знані положення, що встановлюють мінімальний «поріг» забезпечення 
прав людини в демократичному суспільстві та визначають їх нормати-
вний зміст на рівні національного законодавства держав-учасниць 
міжнародного договору [3, с. 199]. 

Отже, можна зробити висновок, що міжнародні стандарти у сфері 
кримінального процесу це стандарти, які являють собою норми, що 
базуються на загальних принципах міжнародного права і регулюють 
відносини, що складаються у ході їх реалізації у різних сферах кримі-
нального судочинства [4]. 

Варто звернути увагу на думку Т.В. Садової, яка влучно зауважила, 
що більшість авторів тлумачать визначення міжнародних стандартів як 
кінцеву мету, ідеальну модель, до досягнення якої мають прагнути 
держави-учасники міжнародного договору, що в свою чергу, не відпо-
відає сутті міжнародних стандартів. [9, с. 31]. Виходячи з цього вона 
дала своє поняття, в якому термін міжнародних стандартів трактувала 
як загально визначені і закріплені нормами міжнародного права міні-
мальні взірці забезпечення прав людини, дотримання та розвиток яких 
має стати головним обов’язком держави, яка називає себе правовою. 
[8, с. 209], з яким варто погодитися. 

Також варто приділити особливу увагу на систему ознак міжнарод-
них стандартів прав людини, яку виділив В. Г. Уваров. Зокрема, до них 
він відніс наступні: 
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1) такі стандарти повинні бути встановлені декількома державами 
внаслідок міжкультурного (міждержавного) консенсусу та є модельни-
ми, «взірцевими» для відповідних держав; 

2) вони мають встановлювати мінімальну та окреслювати мак-
симальну межу їх змісту. При цьому, мінімальна межа розуміється 
як така, що не може бути порушеною за будь-яких обставин, мак-
симальна – як орієнтир, для досягнення якого слід докладати усіх 
зусиль. Вказаний підхід є характерним для міжнародно-правових 
договорів, прийнятих у межах ООН; 

3) міжнародні правові стандарти прав людини мають бути 
обов’язково закріплені у відповідних національних законодавчих і 
нормативно-правових актах. При цьому, необхідно зберігати їх 
первинний зміст, який не повинен суперечити конституційних 
положенням і міжнародним договором, ратифікованих Верховною 
Радою України; 

4) впровадження у правозастосовну діяльність таких стандартів по-
винно забезпечуватись з чітким правовим механізмом реалізації, що 
надасть можливість уникнути множинності їх праворозуміння та не 
правильного застосування; 

5) при розробці та впровадженні стандартів прав людини мають 
враховуватися регіональні особливості шляхом прийняття регіональних 
угод та створення механізмів їх реалізації, що дозволить виокремлюва-
ти основні ознаки стандартів та інтегрувати регіональні положення в 
єдину універсальну систему. [2, с. 57-58]. 

В цілому з цим підходом варто погодитися, оскільки автором звер-
тається увага не тільки на, так би мовити, теоретичні ознаки міжнаро-
дних стандартів прав людини (перша, друга і п’ята), а й на практичні – 
зокрема, це третя і четверта ознаки. Практичне призначення міжнаро-
дних стандартів розкривається у тому, що вони мають бути передбачені 
не тільки на міжнародно-правовому рівні, а й закріплюватися на 
національному законодавчому рівні, набуваючи деталізації та конкре-
тизації у ньому. При цьому, необхідно передбачати конкретні механіз-
ми процедурної реалізації відповідних норм. 

З урахуванням всього вищевказаного, на нашу думку, варто виок-
ремити визначення, що міжнародно-правові стандарти реалізації права 
на захист в кримінальному провадженні можна визначити як систему 
ратифікованих міжнародних нормативно-правових положень та міжна-
родно-правових гарантій, які є результатом міждержавного консенсусу 
та закріплюють основоположні норми і принципи, відповідно встанов-
люють «мінімальний стандарт» забезпечення прав людини, зокрема 
права на захист особи в кримінальному провадженні, дотримання яких 
є головним завданням держав-учасниць міжнародного договору, зок-
рема, шляхом деталізації та конкретизації цих положень у національ-
ному законодавстві та їх практичного забезпечення. 
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Адже, реалізація та ратифікація міжнародно-правових стандартів на 
рівні національного законодавства встановлює спільний правовий 
механізм дотримання права на захист на всьому європейському спів-
просторі, до якого прагне належати і Україна. 
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БОЙКО ІВАН ІВАНОВИЧ 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
аспірант кафедри кримінального процесу 

 

ПИТАННЯ ЮРИСДИКЦІЇ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 
У провадженнях, пов’язаних із реалізацією процесуальних форм мі-

жнародного співробітництва, досить часто виникають проблеми визна-
чення юрисдикції держав. Необхідність чіткого визначення останньої 
зʼявляється, зокрема, й за необхідності втручання в основоположні 
права і свободи і застосування примусу в більшій чи меншій мірі. 

Юрисдикція – термін, що використовується в різних аспектах, сфе-
рах правової науки і правозастосовної діяльності, тому, беззаперечно, 
він є складним за змістом. Як правило, термін «юрисдикція» стосуєть-
ся повноважень, які здійснює держава щодо осіб, майна і подій. Але, 
зазначається в науковій літературі, в цьому випадку він є гібридним, 
оскільки це можуть бути повноваження ухвалювати закони стосовно 
осіб, майна або подій, про які йдеться (законодавча юрисдикція), 
повноваження заслуховувати справи, що стосуються майна, подій, про 
які йдеться (судова юрисдикція) або повноваження на фізичне втру-
чання, здійснюване виконавчими органами [1, с. 126-159]. 

В доктрині процесуального права існує думка про поділ судової 
юрисдикції на такі види: цивільна юрисдикція, кримінальна юрисдик-
ція (здійснюється судами в кримінальних провадженнях) та конститу-
ційна юрисдикція єдиного органу конституційної юрисдикції [2]. 
Також виділяється адміністративна юрисдикція. 

Термін «юрисдикція» у кримінальному провадженні, як правило, 
стосується підвідомчості, підсудності, іноді й підслідності криміналь-
них проваджень. 

Аналізуючи наукові джерела, можна дійти висновку щодо певних 
значень юрисдикції: 

1) юрисдикція, як компетенція судових органів щодо вирішення 
кримінального провадження; 

2) юрисдикція, як компетенція судових органів щодо вирішення 
будь-яких інших справ; 

3) юрисдикція, як компетенція будь-яких (включаючи судові) ор-
ганів (посадових осіб) щодо вирішення спорів про право; 

4) юрисдикція, як юридично оформлене право уповноважених ор-
ганів (посадових осіб) здійснювати свої функції щодо встановлення 
об’єктів, структури [3]. 

Досліджуване поняття є категорією і національного, і міжнародного 
права, оскільки активно використовується і в міжнародному праві, і в 
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національному законодавстві, в тому числі й у кримінальному проце-
суальному. Так, у Конституції України він використовується для 
визначення повноважень і предмета діяльності визначених, відповідно 
до законодавства України, судів. Як зазначає у своїй статті Баулін 
О.В.,[4, с. 11], визначаючи поняття «юрисдикції» у КПК України, 
законодавець вживає його в різних за змістом конструкціях (п. 20 ч. 1 
ст. 3; ч. 3 ст. 4; ч. 1 ст. 32; ч. 4 ст. 33 та інш.) і зазначає, що законода-
вець повʼязує визначення територіальної підсудності у кримінальних 
провадженнях з територіальною юрисдикцією суду [4, с. 11]. 

Юрисдикція – це суверенне право кожної держави здійснювати 
свої виняткові владні повноваження у сфері як правотворчості, так і 
правозастосування у цивільних, кримінальних та адміністративних 
справах. У теорії права, як правило, вважається, що юрисдикція дер-
жави обмежується її територією і поширюється на всіх фізичних осіб, 
що перебувають на ній. Слід зазначити, що з цього правила є винятки. 
Так, один із них стосується просторової сфери, коли юрисдикція може 
поширюватись за певних обставин і за межі території власної держави. 
Також слід мати на увазі загальну норму міжнародного права, відпові-
дно до якої судна держави та інші об’єкти, які перебувають у відкри-
тому морі чи в космосі, не підпадають під юрисдикцію жодної держави 
за винятком держави прапора. Інший виняток стосується осіб, на яких 
поширюється юрисдикція цієї держави.  

Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 р., відпові-
дними положеннями Кримінального (КК) та Кримінального процесуа-
льного кодексів (КПК) України, Положенням про дипломатичні 
представництва та консульські установи іноземних держав в Україні 
передбачено так зв. імунітет від кримінальної юрисдикції. На практиці 
він означає повне вилучення певної групи осіб з-під юрисдикції судо-
вих і слідчих органів приймаючої держави. Так, проти таких осіб не 
може бути розпочате кримінальне провадження, дипломатичний агент 
не зобов’язаний давати показання як свідок, однак на добровільній 
основі в усній чи письмовій формі останній може це робити. КК 
України закріплює, що з юрисдикції України виключаються диплома-
тичні представники іноземних держав (ч. 3 ст. 6 КК України). Відпові-
дно до ч. 2 ст. 6 КПК України, кримінальне провадження за правила-
ми КПК України здійснюється щодо будь-якої особи, крім випадків 
здійснення кримінального провадження щодо окремої категорії осіб. 
Кримінальне провадження щодо особи, яка користується дипломатич-
ним імунітетом, може здійснюватися за правилами КПК України лише 
за згодою такої особи або за згодою компетентного органу держави 
(міжнародної організації), яку представляє така особа, у порядку, 
передбаченому законодавством України та міжнародними договорами 
України. Перелік таких осіб визначено вищевказаною Віденською 
конвенцією про дипломатичні зносини і Положенням про дипломати-
чні представництва та консульські установи іноземних держав в Украї-
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ні. До них відносяться: глави дипломатичних представництв іноземних 
держав, члени дипломатичного персоналу цих представництв, а також 
члени їх сімей, якщо вони проживають разом з ними і не є громадя-
нами України; співробітники адміністративно-технічного персоналу 
дипломатичних представництв і члени їхніх сімей, що проживають 
разом з ними, якщо ці співробітники і члени їхніх сімей не є громадя-
нами України і не проживають в Україні постійно; глави дипломатич-
них представництв, члени дипломатичного персоналу представництв 
іноземних держав у третій країні; консульські посадові особи, члени 
спеціальних місій та їх дипломатичного персоналу, які проїзджають 
транзитом через територію України, і члени їхніх сімей, які супрово-
джують вказаних осіб або слідують окремо, щоб приєднатися до них 
або повернутись до своєї країни; члени спеціальних місій та їх дипло-
матичного персоналу. Співробітники обслуговуючого персоналу дип-
ломатичних представництв, які не є громадянами України або не 
проживають в Україні постійно, глави консульських установ та інші 
консульські посадові особи користуються імунітетом від кримінальної 
юрисдикції лише щодо дій, вчинених ними при виконанні службових 
обов’язків. Слід зазначити, що право цього виду імунітету не є довіч-
ним, оскільки зазначені особи можуть підлягати юрисдикції України в 
тому разі, якщо відповідна іноземна держава або міжнародна організа-
ція дадуть на це згоду за дипломатичними каналами. Тобто в такому 
випадку, аккредитуюча держава може відмовитись в деяких випадках 
від юрисдикції щодо вищезазначених осіб.  

Кримінально-процесуальний примус є методом державного впливу, 
що знаходить свій прояв в правових обмеженнях особистого, майново-
го або організаційного характеру учасників кримінально-процесуальної 
діяльності внаслідок застосування до них за наявності визначених 
законом підстав слідчо-прокурорськими та судовими органами проце-
суально-правових засобів (мір) присікання, що представляють загрозу 
інтересам правосуддя діянь, а також в цілях забезпечення умов успіш-
ного вирішення завдань кримінального судочинства [5, с. 11]. 

Для визначення суті кримінального процесуального примусу в науці 
визначено основні ознаки останнього. Так, в основі кримінального 
процесуального примусу лежить спеціальний предмет і метод правово-
го регулювання тих суспільних відносин, які формуються при 
здійсненні кримінального провадження. Наступна характеристика – 
державно-владний характер дій і відносин, що зʼявляються та розвива-
ються при застосуванні конкретних заходів кримінально-
процесуального примусу, що виступають у вигляді «владовідносин». 
Іншою ознакою є специфічне коло субʼєктів, що мають повноваження 
на застосування кримінального процесуального примусу, а також 
субʼєктів, до яких такий примус може застосовуватися. Він виражається 
у фізичному, матеріальному, психологічному чи моральному впливі. 
Наступною ознакою є наявність правообмежувального критерію, який 
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означає, що кримінальноий процесуальний примус завжди повʼязаний 
із певними правовими обмеженнями у особистого, майнового чи 
організаційного характеру, в тому числі особистої недоторканості, 
свободи пересування і вибору занять, недоторканістю житла, тайни 
переписки, можливістю свободно розпоряджатися майном, що знахо-
диться в правомірному володінні. Кримінально-процесуальний при-
мус – додатковий захід, що вступає в дію тоді, коли авторитету закону 
і переконання недостатньо. Обмеження правового статусу субʼєктів є 
можливими тільки за умови невиконання ними тих чи інших право-
вих установ. Ще однією важливою ознакою є наявність специфічної 
мети – сприяння здійсненню кримінального судочинства та вирішення 
завдань, поставлених передж кримінальним судочинством. Ця загальна 
мета конкретизується відповідно до безпосередніх завдань окремих 
видів і заходів кримінально-процесуального примусу [5, с. 12]. 

Аналіз норм кримінального процесуального закону дозволяє дійти 
висновку про можливість застосуваня кримінального процесуального 
примусу під час міжнародного співробітництва. Зокрема це стосується 
екстрадиційного провадження, в межах якого допустими є застосуван-
ня затримання (ст. 582 КПК), тимчасового та екстадиційного арештів 
(ст.ст. 583, 584 КПК), а також застосування запобіжного заходу, не 
повʼязаного із триманням під вартою, для забезпечення видачі особи 
(ст. 585 КПК). Такж, реалізуючи процесуальну форму співробітництва 
щодо кримінального провадження у порядку перейняття, законом 
передбачається можливість тримання під вартою особи до отримання 
запиту про перейняття кримінального тпровадження (ст. 597 КПК ). 

Таким чином, у провадженнях, повʼязаних із здійсненням 
міжнародного співробітництва, коли міжнародний договір та/або 
національне законодавство передбачають допустимість застосування 
кримінального процесуального примусу (навіть до отримання запиту та 
прийняття рішення уповноваженим органом щодо нього), запитуюча 
держава передає частину своїх суверенних прав, повʼязаних із 
здійсненням юрисдикції примусу запитуваній державі, а остання, в 
свою чергу, реалізує такий примус відповідно до процедури, 
передбаченої національним законодавством. 

 

Список використаної літератури: 

1. Young I.M. The Legal status of of Submarine Area beneath the High Seas / 
I.M. Young // American Journal of International Law – 1995- # 1/ – P. 126-159. 

2. Кравчук В.М. Методи вирішення юрисдикційних проблем / В.М. Кравчук // 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.vasu.gov.ua/nkr/ 
nauk_praci/metodi_virish_yurisdikc_problem/ 

3. Адміністративне право України: Підручник [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: http: // www. Pravoxnavec.com.ua /books/252/18604/13/ 



341 

4. Баулін О.В. Поняття юрисдикції і новий кримінальний процесуальний 
кодекс України / О.В. Баулін // Юридичний часопис Національної Академії 
Внутрішніх справ, № 2, 2013. – С. 11 (с. 9-13). 

5. Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальное принуждение и его эффектив-
ность: вопросы терии и практики. – Казань: Казан. Ун-т, 1981. – С. 11. 

 
 
 

ВОЛОШАНІВСЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
аспірант кафедри кримінального процесу 

 

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА ПІДОЗРЮВАНОГО, 
ОБВИНУВАЧЕНОГО ЯК ГАРАНТІЇ ЇХ ПРАВА  

НА ЕФЕКТИВНИЙ ЗАХИСТ 

 
В процесуальній літературі все частіше гарантіями прав учасників 

кримінального провадження визнаються власне права цих учасників. 
Тобто одні права особи розглядаються як гарантії реалізації інших її 
прав [1, с. 251]. Як відзначає М.М. Видря, наявність права в певній 
мірі можна розглядати як гарантію [2, с. 7]. 

З такими твердженнями не погоджується С.О. Александров, за сло-
вами якого розуміння суб’єктивного права як міри можливої (дозволе-
ної) поведінки дозволяє зробити висновок, що названа категорія слугує 
лише підставою кримінального процесуального гарантування [3, с. 13]. 
В.Д. Адаменко взагалі вважає, що ототожнювати гарантії з правами у 
корені невірно, оскільки це призводить до змішування і підміни одно-
го поняття іншим [4, с. 156]. 

Все ж таки видається, що думка про визнання одних прав учасників 
кримінального провадження гарантіями інших прав має право на 
існування. Як вірно пояснила цей феномен Е.Ф. Куцова, пов’язано це 
з тим, що учасник кримінального провадження володіє не одним 
правом, а їх сукупністю. Відповідно право особи виступає як гарантія у 
тих випадках, коли воно діє як засіб забезпечення іншого (інших) 
права цієї особи [5, с. 129].  

Важливими гарантіями права на ефективний захист є окремі права, 
надані підозрюваному, обвинуваченому чи будь якій іншій особі, права 
чи законні інтереси якої зазнають обмежень у кримінальному прова-
дженні. Зокрема, такі гарантії права на захист на міжнародному рівні 
закріплені у п. 3 ст. 6 ЄКПЛ. Слід відзначити, що відповідні положен-
ня Конвенції знайшли своє закріплення безпосередньо в тексті націо-
нальних джерел права. Так, права кожного обвинуваченого у вчиненні 
кримінального правопорушення, гарантовані п. 3 ст. 6 Конвенції, в тій 
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чи іншій мірі відтворюються в ст.ст. 42, 48, 49, 290 та інших нормах 
КПК України, а саме: 

а) право бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для 
нього мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти 
нього (пп. «а» п. 3 ст. 6 ЄКПЛ) – право підозрюваного, обвинувачено-
го знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підоз-
рюють, обвинувачують (п. 1 ч. 3 ст. 42 КПК України); ознайомлювати-
ся з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому 
статтею 221 КПК, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 
290 КПК (п. 14 ч. 3 ст. 42 КПК України); одержувати копії процесуа-
льних документів та письмові повідомлення (п. 15 ч. 3 ст. 42 КПК 
України); 

б) право мати час і можливості, необхідні для підготовки свого за-
хисту (пп. «b» п. 3 ст. 6 ЄКПЛ) – право на достатній час для ознайом-
лення з матеріалами, до яких надано доступ… (ч. 10 ст. 290 КПК 
України); 

в) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу 
захисника, вибраного на власний розсуд (пп. «с» п. 3 ст. 6 ЄКПЛ) – 
право на захист, яке полягає у наданні можливості надати усні або 
письмові пояснення з приводу підозри чи обвинувачення, право збира-
ти і подавати докази, брати особисту участь у кримінальному прова-
дженні, користуватися правовою допомогою захисника (ч. 1 ст. 20 
КПК України); право на першу вимогу мати захисника і побачення з 
ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфі-
денційність спілкування, а також після першого допиту – мати такі 
побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисни-
ка у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову від 
захисника в будь-який момент кримінального провадження (п. 3 ч. 3 
ст. 42 КПК України); 

г) право за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомо-
ги захисника одержувати юридичну допомогу безоплатно, коли цього 
вимагають інтереси правосуддя (пп. «с» п. 3 ст. 6 ЄКПЛ) – право на 
отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випад-
ках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання 
безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв’язку з відсутністю 
коштів на її оплату (ч. 3 ст. 20, п. 3 ч. 3 ст. 42 КПК України); 

д) право допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх 
допитали, а також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих 
самих умовах, що й свідків обвинувачення (пп. «d» п. 3 ст. 6 ЄКПЛ) – 
рівне зі стороною обвинувачення право на збирання та подання до 
суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг (ч. 2 ст. 22 
КПК України); право обвинуваченого брати участь під час судового 
розгляду у допиті свідків обвинувачення або вимагати їхнього допиту, а 
також вимагати виклику і допиту свідків захисту на тих самих умовах, 
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що й свідків обвинувачення, право збирати і подавати суду докази (п. 1 
і 2 ч. 4 ст. 42 КПК України); 

е) право одержувати безоплатну допомогу перекладача (пп. «е» 
п. 3 ст. 6 ЄКПЛ) – право підозрюваного, обвинуваченого користу-
ватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів 
рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності 
користуватися послугами перекладача за рахунок держави (п. 18 ч.  3 
ст. 42 КПК України). 

Як вбачається з наведеного вище, норми ЄКПЛ щодо гарантій пра-
ва на захист знайшли своє розширене відображення у КПК України, 
що можна пояснити тим, що при рецепції положень до вітчизняного 
процесуального закону використовувались не лише нормативні поло-
ження ЄКПЛ, але й практика ЄСПЛ щодо їх тлумачення та застосу-
вання. Пункт 3 ст. 6 ЄКПЛ передбачає обов’язковий мінімум прав 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, які стано-
влять зміст його права на захист і водночас виступають гарантіями 
права на справедливий судовий розгляд. 

В свою чергу ЄСПЛ розширив та конкретизував вказані права ря-
дом додаткових гарантій. При цьому Суд неодноразово наголошував на 
тому, що Конвенція покликана гарантувати права, які є «практичними 
і ефективними», а не просто «теоретичними і ілюзорними» [6], і що 
обвинувачений має бути в змозі «брати ефективну участь» у процедурах 
кримінального процесу [7].  

Тому на сьогодні як перед законодавцем, так і перед практичними і 
науковими працівниками стоїть завдання вдосконалення механізму 
реалізації права на захист особи від кримінального переслідування 
шляхом закріплення додаткових гарантій цього права з метою забезпе-
чення можливості особи ефективно його реалізовувати. 
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ОСКАРЖЕННЯ РОЗМІРУ ЗАСТАВИ,  
ВИЗНАЧЕНОЇ СУДОМ ПРИ ОБРАННІ ЗАПОБІЖНОГО 

ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ 

 
Досить актуальним є питання необхідності оскарження рішень слі-

дчих судів, якими при застосуванні запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою, визначається розмір застави без врахування 
вимог ч. 5 ст. 182 КПК України, та є недостатнім для забезпечення 
виконання підозрюваним обов’язків, передбачених КПК України. 

Відповідно ч. 3 ст. 183 КПК України слідчим суддею, судом при ро-
згляді питання про застосування запобіжного заходу у вигляді триман-
ня під вартою в обов’язковому порядку має визначатися розмір заста-
ви, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов’язків, 
передбачених КПК України, за виключенням випадків, передбачених 
ч. 4 ст. 183 Кодексу.  

Згідно ч. 4 ст. 183 КПК при постановленні ухвали про застосування 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя, 
враховуючи підстави та обставини, передбачені ст.ст. 177, 178 КПК, 
має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: 
1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою 
його застосування; 2) щодо злочину, який спричинив загибель люди-
ни; 3) щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався 
запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею. 

Ухвала слідчого судді, суду, зокрема, має містити обґрунтування об-
раного розміру застави (ч. 3 ст. 183 КПК України). 

Однак, окремими суддями допускаються випадки маніпулювання 
положеннями кримінального процесуального законодавства при об-
ранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в частині 
визначення розміру застави, який є недостатнім для забезпечення 
виконання підозрюваним обов’язків, передбачених Кримінальним 
процесуальним кодексом України, та не є співмірним з обставинами та 
тяжкістю вчиненого злочину. 
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З положень ч. 5 ст. 182 КПК України вбачається, що у виключних 
випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених 
межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у 
вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї 
обов’язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує 
вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб відповідно. 

У той же час, мають місце випадки, коли судом не в повній мірі 
враховуються вищевказані положення КПК України при визначенні 
розміру застави до осіб, які підозрюються у вчиненні тяжких або 
особливо тяжких злочинів, особливо у службових, корупційних злочи-
нах, які отримали значний суспільний резонанс. 

Відповідно до ч. 3 ст. 392 КПК України в апеляційному порядку 
також можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, перед-
бачених цим Кодексом. Перелік таких ухвал визначено у статті 309 
КПК України, згідно частини 1 якої під час досудового розслідування 
можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді. 

Положення ст. 309 КПК України передбачають, що оскаржити в 
апеляційному порядку можливо лише ухвали слідчого судді про засто-
сування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, домашньо-
го арешту або відмову у цьому. 

Попри це з положень ч. 1 ст. 309 КПК України вбачається відсут-
ність можливості оскарження рішення судді про задоволення клопо-
тання про тримання під вартою, у разі якщо прокурор вважає, що 
розмір визначеної застави не забезпечить уникнення ризиків за ст. 177 
КПК України та оскарження рішення про застосування застави у разі 
якщо прокурор вважає, що розмір визначеної застави не забезпечить 
уникнення ризиків за ст. 177 КПК України. 

Позиція Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ з цього питання відображена в узагальненні 
судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про засто-
сування заходів забезпечення кримінального провадження від 
07.04.2014, згідно підпункту 6 підрозділу 3.5 якого, застосування слід-
чим суддею запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою перед-
бачає обов’язок слідчого судді визначити в ухвалі розмір застави, 
достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов’язків, 
передбачених КПК, крім випадків, передбачених ч. 4 ст. 183 КПК. 
Визначення розміру застави у такому випадку здійснюється у порядку 
визначеному ст. 182 КПК. 

Оскарження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання 
під вартою в частині визначення розміру застави не можна визначати 
як оскарження запобіжного заходу у вигляді застави. Тому апеляційні 
суди повинні приймати такі скарги до розгляду як оскарження засто-
сування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою [2]. 
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По суті оскарженню в такому випадку підлягає застава як альтерна-
тивний запобіжний захід. 

Правозастосовувачі, які заперечують можливість оскарження заста-
ви, як альтернативи триманню під вартою, наводять такі аргументи. 
По-перше, КПК України не передбачає оскарження застосування 
застави як самостійного запобіжного заходу, а тому нелогічним є 
оскарження застави як альтернативи триманню під вартою. По-друге, 
згідно з ч. 3 ст. 407 КПК України за наслідками апеляційного розгляду 
за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має 
право:1) залишити ухвалу без змін; 2) скасувати ухвалу і постановити 
нову ухвалу. Тобто, апеляційний суд не вправі змінювати ухвалу слід-
чого судді (на відміну від його повноважень за наслідками апеляційно-
го розгляду за скаргою на вирок або ухвалу суду першої інстанції – 
п. 3 ч. 1 ст. 407 КПК України). По суті, якщо предметом оскарження в 
апеляційній скарзі є розмір застави як альтернативи триманню під 
вартою, то має бути передбачено в КПК України повноваження суду 
апеляційної інстанції змінити ухвалу слідчого судді. 

Зрозуміло, що зміна ухвали та постановлення нової ухвали є різни-
ми за змістом процесуальними рішеннями апеляційного суду. Втім, 
практика свідчить, що у деяких випадках апеляційні суди залишають 
ухвали слідчого судді без змін, хоча визначають розмір застави як 
альтернативи триманню під вартою і покладають на підозрюваного 
конкретні обов’язки [3, с. 141]. 

Або, змінюючи розмір застави як альтернативи триманню під вар-
тою, апеляційні суди скасовують ухвалу слідчого судді і постановлюють 
нову ухвалу.  

Як приклад, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду  
м. Одеси частково задоволено клопотання слідчого прокуратури Оде-
ської області про застосування до підозрюваного запобіжного заходу в 
частині тримання останнього під вартою строком на 2 місяця. Проте, в 
частині застосування до підозрюваного застави 1 000 000 гривень, 
слідчому відмовлено, та встановлено заставу у розмірі 150 розмірів 
мінімальної заробітної плати, що на момент застосування склало 
182 700 гривень. 

У зв’язку з тим, що при визначенні розміру застави слідчим суддею 
не враховано всі обставини та ризики, процесуальним керівником у 
даному кримінальному провадженні на ухвалу суду першої інстанції 
подано апеляційну скаргу з вимогами постановити нову ухвалу, якою 
обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вар-
тою, з альтернативою внесення застави у розмірі 821 мінімальних 
розмірів заробітних плат, що складає 999 978 гривень. 

Апеляційний суд Одеської області дійшов висновку, що апеляція 
прокурора підлягає частковому задоволенню та ухвалив нову ухвалу 
щодо застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою. Розмір застави, як запобіжного заходу, достат-
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нього для забезпечення виконання ним обов’язків, передбачених КПК 
України, визначив у розмірі 300 розмірів мінімальної заробітної плати, 
що склало 365 400 гривень [4]. 

Враховуючи викладене, вважаю такими, що потребують удоскона-
лення на законодавчому рівні положення КПК України, які визнача-
ють порядок обрання слідчим суддею, судом запобіжного заходу у 
вигляді застави як альтернативи триманню під вартою.  

Зокрема, доцільно доповнити підпункт 2 пункту 1 статті 309 КПК 
України положенням щодо можливості оскарження в апеляційному 
порядку ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою або відмову в його застосуванні, визна-
чення розміру застави без врахування вимог ч. 5 ст. 182 КПК України 
при застосуванні запобіжного заходу. 
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ДОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗІВ, ОТРИМАНИХ  
ПІД ЧАС ЗАТРИМАННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ 

СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ БЕЗ УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ 

 
Проголошення у КПК України серед завдань кримінального прова-

дження забезпечення повного, швидкого, неупередженого розслідуван-
ня та судового розгляду, під час якого жодна особа не повинна бути 
піддана необґрунтованому примусу, зумовив формування концептуаль-
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но нових підходів до підстав та порядку застосування примусових 
заходів, а також гарантій прав осіб під час провадження відповідних 
правових процедур. 

Одним із таких заходів є затримання особи без ухвали слідчого суд-
ді та суду, нормативному врегулюванню якого КПК України присвячує 
окремий параграф у Главі 18 КПК України. Не зважаючи на те, що 
затримання особи відноситься до традиційних інститутів кримінально-
го процесуального права, має під собою вагоме доктринальне підґрунтя 
та багаторічний досвід практичної реалізації відповідних норм, дискусії 
щодо можливості вдосконалення його окремих положень не вщухають 
і залишаються предметом численних наукових досліджень. 

Загалом, така увага до відповідних положень КПК України є абсо-
лютно справедливою. Адже затримання, за своєю суттю та норматив-
ною моделлю є заходом, що застосовується під час або одразу після 
вчинення особою кримінального правопорушення. Саме в цей промі-
жок часу, уповноважена службова особа має можливість зібрати мак-
симальну кількість доказів, які стануть підставою для висунення підоз-
ри та обвинувачення. Тому, надзвичайно важливим є дотримання 
належної правової процедури затримання особи без ухвали слідчого 
судді, аби забезпечити допустимість даних доказів, і як наслідок, 
судову перспективу кримінального провадження. 

Відповідно до ч.1 ст. 208 КПК України, уповноважена службова 
особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, 
підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у 
виді позбавлення волі, лише у випадках: 1) якщо цю особу застали під 
час вчинення злочину або замаху на його вчинення; 2) якщо безпосе-
редньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, 
або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують 
на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин; 3) якщо є обґрунтова-
ні підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від криміна-
льної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого або 
особливо тяжкого корупційного злочину, віднесеного законом до 
підслідності Національного антикорупційного бюро України. 

Уповноважена службова особа, слідчий, прокурор можуть здійс-
нити обшук затриманої особи (ч. 3 ст. 208 КПК України), а також 
застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигля-
ді тимчасового вилучення майна (ч. 1 ст. 168 КПК України). Влас-
не, саме під час проведення цих процесуальних дій потенційно 
можуть бути зібрані докази.  

При чому, положення ст. 208 КПК України логічно розраховані на 
здійснення відповідних процесуальних дій до моменту внесення відомо-
стей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Водночас, 
ст. 214 КПК України не передбачає можливість здійснення затримання 
та супутніх слідчих дій до внесення відомостей у ЄРДР. У зв’язку із цим, 
М.М. Стоянов указує на формування поширеної практики, за якої, з 
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метою забезпечення допустимості доказів, затримана особа спочатку 
доправляється до органу досудового розслідування, здійснюється вне-
сення відомостей у ЄРДР, і лише потім проводяться усі інші процесуа-
льні дії [1, c. 92]. Саме тому, видаються доволі обґрунтованими пропо-
зиції доповнити ч.3 ст. 214 КПК України положеннями, які нормативно 
встановлять можливість здійснення затримання особи у порядку ст. 207, 
208 КПК України, обшуку затриманого, а також тимчасового вилучення 
у нього майна та документів, що посвідчують користування спеціальним 
правом до внесення відомостей у ЄРДР [2, c. 308]. 

Інший аспект допустимості доказів, отриманих під час затримання 
уповноваженою службовою особою пов’язаний із дотриманням належ-
ної процедури проведення даного заходу. Так, наприклад, Д.В. Поно-
маренко вказує на необхідність визнавати недопустимими докази, які 
отримані під час затримання, що здійснюється всупереч встановленого 
законом порядку, зокрема, якщо особу затриману не безпосередньо під 
час вчинення злочину, як того вимагають приписи ст. 208 КПК Украї-
ни, а, наприклад, на наступний день після його вчинення [3]. Можливі 
й інші порушення процесуального порядку затримання, що потенційно 
потягнуть за собою недопустимість відповідних доказів. Наприклад, це 
може бути вчинення процесуальних дій із збирання доказів, 
суб’єктами, які не мають на це встановлених законом повноважень. 
Так, відповідно до ч.1 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення 
майна може здійснити будь-яка особа, яка затримала особу (тобто під 
час законного затримання, передбаченого ст. 207 КПК України), в той 
час як провести обшук затриманого можуть лише уповноважена служ-
бова особа, слідчий та прокурор під час затримання в порядку ст. 208 
КПК України.  

Ще один аспект, пов’язаний із забезпеченням допустимості доказів, 
зібраних під час затримання уповноваженою службовою особою, 
виникає у ситуаціях, коли приводом для первісного затримання є 
підстави не кримінально-правового характеру. Наприклад, уявімо 
ситуацію, за якої особа затримана через вживання алкогольних напоїв 
у громадських місцях (ст. 178 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення), на вимогу службових осіб органу Національної 
поліції надала документ, що посвідчує особу. Під час ознайомлення із 
ним, було помічено, що документ має явні ознаки підробки, особу 
затримують і надалі розпочинається досудове розслідування криміна-
льного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 Кримінального 
кодексу України.  

Наведений приклад яскраво ілюструє, що підстава початкового за-
тримання особи не охоплюється колом підстав, визначеними ст. 208 
КПК України. В цьому контексті положення ст. 208 не достатньо 
корелюються із положеннями інших законів України і дещо не розра-
ховані на затримання за підозрою у вчиненні триваючих злочинів. При 
вирішені питання про допустимість доказів, що отримані таким шля-
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хом, на нашу думку, слід звертати увагу на те, чи відповідало первісне 
затримання положенням Кодексу України про адміністративні право-
порушення та ст. 30-35 Закону України «Про Національну поліцію». 
Крім того, враховуючи практику Європейського суду з прав людини, 
зокрема рішення у справі «Праді проти Німеччини», «Яллох проти 
Німеччини», слід встановлювати, чи не були докази, здобуті під час 
або одразу після затримання, одержані шляхом застосування катуван-
ня, жорсткого або такого, що принижує людську гідність поводження. 
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ЗІНЬКОВСЬКИЙ ІГОР ПЕТРОВИЧ 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
аспірант кафедри кримінального процесу 

 

АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ УХВАЛ СЛІДЧИХ СУДДІВ 
ЩОДО ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ СЛІДЧОГО 

 
Слідчий є тим учасником кримінального провадження, який має 

визначене КПК України коло повноважень при обранні, продовженні, 
зміні, скасуванні заходів забезпечення кримінального провадження. 
Повноваження слідчого під час обрання, зміни та скасування заходів 
забезпечення кримінального провадження, що застосовуються за 
ухвалою слідчого судді поділяються на: самостійні повноваження; 
повноваження, які реалізуються за погодженням із прокурором; пов-
новаження, які реалізуються під час розгляду слідчим суддею клопо-
тання; повноваження, які реалізуються на підставі ухвали слідчого 
судді. Разом з тим, у КПК України чітко не визначено, чи має слідчий 
повноваження щодо оскарження ухвал слідчого судді за результатами 



351 

розгляду клопотань стосовно заходів забезпечення кримінального 
провадження.  

У відповідності до ст. 309 КПК України, під час досудового розслі-
дування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчо-
го судді про: 1) відмову у наданні дозволу на затримання; 2) застосу-
вання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або відмову в 
його застосуванні; 3) продовження строку тримання під вартою або 
відмову в його продовженні; 4) застосування запобіжного заходу у 
вигляді домашнього арешту або відмову в його застосуванні; 5) продо-
вження строку домашнього арешту або відмову в його продовженні; 
6) поміщення особи в приймальник-розподільник для дітей або відмо-
ву в такому поміщенні; 7) продовження строку тримання особи в 
приймальнику-розподільнику для дітей або відмову в його продовжен-
ні; 8) направлення особи до медичного закладу для проведення психіа-
тричної експертизи або відмову у такому направленні; 9) арешт майна 
або відмову у ньому; 10) тимчасовий доступ до речей і документів, 
яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують корис-
тування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, 
за відсутності яких фізична особа – підприємець чи юридична особа 
позбавляються можливості здійснювати свою діяльність; 11) відсторо-
нення від посади або відмову у ньому. 

Відмітимо, що слідчий має повноваження: звернутися з клопотан-
ням про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу; 
за погодженням із прокурором звернутися до слідчого судді із клопо-
танням про арешт майна (ч. 1 ст. 171 КПК України); брати участь у 
розгляді слідчим суддею клопотання про арешт майна (ч. 1 ст. 172 
КПК України); за погодженням із прокурором звернутися до слідчого 
судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів 
(ч. 1 ст. 160 КПК України); брати участь у розгляді слідчим суддею 
клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 4 ст. 163 
КПК України); за погодженням із прокурором звернутися до слідчого 
судді із клопотанням про відсторонення особи від посади (ч. 1 ст. 155 
КПК України); брати участь у розгляді слідчим суддею клопотання 
про відсторонення особи від посади (ч. 1 ст. 156 КПК України); за 
погодженням із прокурором звернутися до слідчого судді із клопо-
танням про направлення особи до медичного закладу для проведення 
стаціонарної психіатричної експертизи; брати участь у розгляді 
слідчим суддею клопотання про направлення особи до медичного 
закладу для проведення стаціонарної психіатричної експертизи. У 
разі, якщо відмовлено у задоволенні клопотання слідчого, постає 
питання, як він може відреагувати на незаконну та необґрунтовану 
ухвалу слідчого судді. Ні у ст. 309, ні у ст. 393 КПК України слідчий 
не зазначений як суб’єкт апеляційного оскарження. П. 10 ст. 393 
КПК України не може бути застосований, адже, прямо у КПК Укра-
їни, на жаль, слідчий ніде не вказаний як суб’єкт апеляційного 
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оскарження. У Інформаційному листі ВССУ «Про деякі питання 
порядку здійснення судового провадження з перегляду судових рі-
шень у суді апеляційної інстанції відповідно до Кримінального про-
цесуального кодексу України» від 21.11.2012 р. слідчий також не 
вказаний як суб’єкт апеляційного оскарження.  

У доктрині це питання викликало дискусію. Як зазначає Н.Р. Бобе-
чко, не вправі оскаржити судове рішення слідчий [1, c. 96]. На думку 
Д.І. Клепки, КПК України не передбачає оскарження судових рішень 
слідчим [2, c. 140], проте, у слідчого, який несе за свої рішення повну 
відповідальність і є процесуально самостійною особою, має бути право 
на оскарження судових рішень до апеляційного суду незалежно від 
позиції прокурора із цього питання, у силу чого пропонується допов-
нити ч. 1 ст. 40 КПК України пунктом наступного змісту: «оскаржува-
ти ухвали слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, 
дії чи бездіяльність слідчого під час досудового розслідування. Та 
питань, які можуть вплинути на ефективність досудового розслідуван-
ня» [2, c. 141]. Зазначимо, що у частині мотивування повноваження 
слідчого на апеляційне оскарження ухвал слідчого судді слід повністю 
підтримати думку автора, проте, запропоновані доповнення до КПК 
України не вирішать питання щодо оскарження ухвал, які стосуються 
заходів забезпечення кримінального провадження.  

При вирішенні питання про можливість визначення слідчого 
суб’єктом апеляційного оскарження слід виходити з загальних поло-
жень кримінально-процесуальних функцій та кримінально-
процесуальної компетенції слідчого. Як зазначає І.В. Гловюк, слідчий 
є суб’єктом реалізації функцій розслідування, кримінального переслі-
дування; забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним 
правопорушенням, міжнародного співробітництва та реабілітаційної 
функції [3, c. 29]. При реалізації цих функцій дієвість кримінального 
провадження не може бути забезпечена без застосування заходів 
забезпечення кримінального провадження. Слідчий, являючись 
ініціатором їх застосування, відстоюючи у випадках, передбачених 
КПК України, обґрунтованість клопотання перед слідчим суддею, 
позбавлений за чинних норм КПК України довести до логічного 
завершення свою правову позицію стосовно необхідності застосуван-
ня заходів забезпечення кримінального провадження, що ставить під 
сумнів ефективність подальшого досудового розслідування. А це 
перешкоджає реалізації публічного інтересу, який є основою кримі-
нально-процесуальної компетенції та діяльності слідчого. Тому оче-
видно, що слідчий не може розглядатися як особа, прав і свобод, 
законних інтересів якої стосується ухвала слідчого судді, оскільки у 
випадку незгоди з ухвалою слідчого судді необхідність її оскарження 
пов’язана із відстоюваним слідчим публічним інтересом у забезпе-
ченні дієвості кримінального провадження.  
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Саме тому необхідно прямо передбачити у КПК України, що слід-
чий є суб’єктом апеляційного оскарження ухвал слідчого судді стосов-
но заходів забезпечення кримінального провадження у випадках, коли 
він подавав слідчому судді клопотання та / або брав участь у його 
розгляді.  
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КАВЕЦЬКА ВАЛЕРІЯ СЕРГІЇВНА 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
аспірант кафедри кримінального процесу 

 

ДОПИТ НЕПОВНОЛІТНЬОГО  
У СТАДІЇ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 

 
У 1996 р. Україною ратифіковано Конвенцію ООН про права дити-

ни (прийняту резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї Організації 
Об’єднаних Націй від 20 листопада 1989 р.), загальним принципом 
якої є те, що дитина з огляду на її фізичну і розумову незрілість потре-
бує спеціального правового і соціального захисту. Згідно з ст. 4 цієї 
Конвенції наша держава зобов’язана вжити всіх необхідних правових 
та інших заходів щодо забезпечення цих прав. У зв’язку з цим особли-
вого значення набуває питання забезпечення прав та законних 
інтересів неповнолітніх. 

Допит, як важлива та практикована судова дія, є однією з форм 
отримання доказової інформації, процесуальним засобом збирання і 
перевірки доказів. У результаті допиту здобувається і перевіряється 
значна частина відомостей про злочин, встановлюються мотиви та 
мета злочину, а також умови, за яких він відбувався та які сприяли 
його вчиненню. 
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Ця судова дія багатопланова, складна, вона охоплює процесуаль-
ний, організаційний, психологічний і етичний аспекти. Проведення 
допиту вимагає не тільки знань вимог кримінально-процесуального 
закону та творчого його переосмислення, а й уміння інтерпретувати і 
використовувати різні законні заходи впливу на особу з урахуванням її 
індивідуальних, вікових та інших особливостей [1]. 

Допит малолітнього свідка і, за розсудом суду, неповнолітнього сві-
дка проводиться в присутності законного представника, педагога чи 
психолога, а за необхідності – лікаря. Як законні представники можуть 
бути залучені батьки (усиновлювачі), а в разі їх відсутності – опікуни 
чи піклувальники особи, інші повнолітні близькі родичі чи члени сім’ї, 
а також представники органів опіки і піклування, установ і організа-
цій, під опікою чи піклуванням яких перебуває неповнолітній. Про 
залучення законного представника суд постановляє ухвалу, копія якої 
вручається законному представнику [3, c. 710]. 

Кримінальний процесуальний кодекс розмежовує неповнолітніх 
учасників кримінального провадження. Стаття 354 регламентує особ-
ливості допиту неповнолітнього свідка або потерпілого, а стаття 491 
регламентує допит неповнолітнього підозрюваного або обвинувачено-
го. Допит неповнолітнього свідка чи потерпілого проводиться в прису-
тності законного представника, педагога чи психолога, а за необхідно-
сті – лікаря, за розсудом суду. Допит неповнолітнього підозрюваного 
чи обвинуваченого, який не досяг шістнадцятирічного віку або якщо 
неповнолітнього визнано розумово відсталим, на його допиті за рі-
шенням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду або за клопотанням 
захисника забезпечується участь законного представника, педагога чи 
психолога, а у разі необхідності – лікаря. 

Допит неповнолітніх під час судового розгляду також має свою 
психологічну та тактичну специфіку. Окрім усього іншого слід 
пам’ятати, що вимоги до допиту в суді за часом такі ж, як і під час 
досудового розслідування. Допит малолітньої або неповнолітньої особи 
не може перевищувати одну годину, а загалом – дві години на день. 
Як зазначає Є. Г. Коваленко, абсолютно незвичний та дивний для 
неповнолітнього антураж публічного судового допиту пригнічує його, 
заважає зосередитися та зрозуміти, що від нього хочуть та що він 
повинен говорити [6, c. 632]. 

До початку допиту неповнолітнього свідка чи потерпілого суд має 
встановити особу законного представника, педагога, психолога, лікаря 
(якщо суд визнав за необхідне його присутність), перевірити докумен-
ти, що посвідчують їхню особу, а також факт спорідненості зі свідком, 
потерпілим – для законних представників, компетентність – для 
педагога, психолога, лікаря, а також роз’яснити їм їх обов’язок бути 
присутнім під час допиту свідка, право заперечувати (протестувати) 
проти запитань, які будуть ставитися неповнолітньому, та особисто 
ставити йому запитання [4, с. 95].  
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Якщо необхідно для об’єктивного з’ясування обставин відповідного 
кримінального правопорушення або захисту прав малолітнього чи 
неповнолітнього свідка, чи потерпілого, суд приймає ухвалу про про-
ведення допиту таких осіб поза залом судового засідання в іншому 
належним чином обладнаному приміщенні з використанням відеокон-
ференції (дистанційне судове провадження) (ст. 336 КПК). 

Після закінчення допиту малолітній або неповнолітній свідок чи 
потерпілий видаляються із залу судового засідання, крім випадків, 
коли за клопотанням учасників судового провадження або з ініціативи 
суду буде визнана необхідною його присутність на деякій час в залі 
судового засідання. 

Проаналізувавши статті 354 та 491 КПК можна підвести підсумки, що 
більше процесуальних гарантій у неповнолітнього свідка чи потерпілого.  

Процесуальною гарантією неповнолітнього обвинуваченого є те, що 
він забезпечується законним представником тільки за клопотанням 
захисника або з власної ініціативи суду. Можна дійти висновку, що 
положення неповнолітнього обвинуваченого щодо участі його закон-
ного представника у ст. 491 КПК суперечать ст. 488 КПК. Так як 
стаття 488 КПК регламентує загальні особливості щодо участі законно-
го представника, тому доречніше у статті 491 КПК не вказувати віко-
вих особливостей неповнолітнього, а особливо якщо його визнано 
розумово відсталим, для участі законного представника.  

Проаналізувавши частину 1 статті 491 КПК, можна стверджувати, 
що обвинувачений неповнолітній за рішенням суду або за клопотан-
ням захисника забезпечується участю педагога або психолога, законно-
го представника, а у разі необхідності – лікаря. Рішення або клопо-
тання про участь лікаря у допиті потребує додаткової аргументації та 
він залучається на розсуд суду, якщо внаслідок вчинення кримінально-
го правопорушення неповнолітній отримав тимчасові психічні чи 
фізичні розлади здоров’я. Також суд повинен уважно підійти до вибору 
кваліфікаційного психолога або педагога, щоб не погіршити психічний 
стан неповнолітнього.  
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КЕДИК ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
аспірант кафедри кримінального процесу 

 

ОКРЕМІ ПІДСТАВИ  
ПОВЕРНЕННЯ ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТУ ПРОКУРОРУ 

 
Процесуальним рішенням є обвинувальний акт, яким прокурор ви-

суває обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення і 
яким завершується досудове розслідування (ст. 110 Кримінального 
процесуального кодексу України (далі – КПК України). Це рішення 
повинно відповідати вимогам, передбаченим у ст. 291 КПК України. 
Де, у ч. 1 ст. 291 КПК України визначено, що обвинувальний акт 
складається слідчим, після чого затверджується прокурором. Даний акт 
може бути складений прокурором, зокрема якщо він не погодиться з 
обвинувальним актом, що був складений слідчим. Тобто, обвинуваль-

ний акт – це процесуальний документ на досудовому розслідуванні, 
який підводить його підсумки та фіксує його результати.  

Як і будь-який документ, обвинувальний акт може містити недолі-
ки. Недоліки можуть мати процесуальний або фактичний характер. 
Існує серед захисників два підходи до того, яким чином використову-
вати такі недоліки: 

– використовувати недоліки з метою спростування обвинувачення 
після призначення справи до розгляду; 

– подавати клопотання про повернення справи та приведення у 
відповідність до вимог КПК України, вказавши на окремі недоліки; 

– подавати клопотання про повернення справи та приведення у 
відповідність до вимог КПК України, вказавши на всі недоліки. 

При обранні конкретного підходу потрібно враховувати ряд факто-
рів та наслідків, які залежать від підстав.  

Окремі підстави повернення обвинувального акту прокурору можна 
виділити, систематизувавши більшість порушень норм КПК України: 
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1) неналежне надання копії обвинувального акту (ч. 1 ст. 293 КПК 
України); 

2) невідповідність обвинувального акту статусу офіційного докуме-
нту (ч. 1 ст. 291 КПК України); 

3) порушення конкретизації злочину та невідповідність обвинува-
льного акту вимогам КПК України (ст. 110 КПК України, ч. 1 ст. 91 
КПК України, п. 5 ч. 2 ст. 291 КПК України); 

4) обставини, які вказують на те, що обвинувальний акт підписа-

ний особою, яка не наділена повноваженнями (п. 13 ч. 2 ст. 36 КПК 
України); 

5) невідповідність реєстру матеріалів досудового слідства (п. 2 ч. 2 
ст. 109 КПК України).[1] 

О. Б. Комарницька вивчивши ухвали районних та апеляційних су-
дів, наукові джерела з підстав повернення обвинувальних актів проку-
рору виділяє такі групи підстав:  

1) організаційно-формального характеру;  
2) невідповідність нормам КПК України (ст. ст. 291, 293, 109, 110 

КПК України);  
3) неузгодженість між собою рівних за значенням законодавчих актів;  
4) різне праворозуміння та правозастосування норм КПК України 

[2, с. 74];  
5) усунення перешкод для оперативної, якісної та ефективної під-

готовки справи до судового розгляду [3]. 
Таким чином, виявлення і розуміння факторів, які сприяють форму-

ванню підстав для повернення обвинувального акту прокурору є фунда-
ментом їх недопущення і уникнення на досудовому розслідуванні. 
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ЛЬОШЕНКО ОЛЕНА ЮРІЇВНА 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
аспірант, адвокат 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ  
ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД  

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 
Можливість належної реалізації права на справедливий суд є одним 

із головних принципів кримінального процесуального судочинства 
будь-якої правової держави. У ст. 8 Загальної декларації прав людини 
зазначено, що кожна людина має право на ефективне поновлення у 
правах компетентними національними судами в разі порушення її 
основних прав, наданих їй конституцією або законом [3]. 

Це питання є актуальним особливо в умовах зміни і, у зв’язку з 
цим, недостатнього практичного застосування кримінального процесу-
ального законодавства, а саме Кримінального процесуального кодексу 
України 2012 року (далі – КПК України). Докорінна зміна форми 
кримінальної процесуальної діяльності від радянського типу до євро-
пейського типу викликає багато запитань і проблем застосування, що 
вимагає у свою чергу теоретичного обґрунтування та практичного 
застосування механізмів реалізації права на справедливий суд. 

Проблематика у даній галузі висвітлювалася у роботах О. Я. Беляєв-
ської, С. А. Голубок,, О. В. Лемака, М. А. Погорецького, Т. О. Подко-
венка, Т. В. Сахнова, Н. П. Сизої, О. Г. Шило, С. М. Ягофарова та 
інших вчених. Поняття «доступ до правосуддя» є складним, що обумо-
влює це питання одним із пріоритетних серед науковців. 

Ми погоджуємося і повністю підтримуємо думку О. Г. Шило про 
те, що право на судовий захист має складний зміст. Вона визначає це 
право як конституційно-процесуальне право–гарантію, яке має абсо-
лютний характер [5, с. 179]. До його структури вчена включає елемен-
ти–права та нормативні вимоги. До числа перших відносяться: право 
кожного на захист у суді суб’єктивного права або законного інтересу; 
право на розгляд справи судом у розумний строк; право на участь у 
розгляді своєї справи і рівні можливості сторін щодо доведення суду 
своєї позиції; право на оскарження судового рішення; право на право-
ву допомогу; право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності 
державних органів чи службових осіб; право на звернення за захистом 
своїх прав до міжнародних судових установ. У свою чергу, норматив-
ними вимогами, що входять до структури права на судовий захист, 
О. Г. Шило вважає: здійснення захисту незалежним і неупередженим 
судом, утвореним відповідно до закону; відкритість судової процедури; 
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доступність судового захисту; обов’язкове виконання судових рішень 
[6, с. 179]. 

М. М. Ясинюк вважає, що інститут доступу до правосуддя не регу-
люється якимось окремим законодавчим актом, оскільки це поняття є 
не лише правовим, а і соціальним. Кожен законодавчий акт, який у тій 
чи іншій мірі стосується правосуддя, ким би він не був прийнятий, має 
виходити з того, що доступ до правосуддя є природним правом люди-
ни, а тому на це право ніхто не може спокушатись, якими б благими 
намірами це не мотивувалось [7, с. 79–80]. 

Саме судовому захисту належить провідна роль у механізмі забезпе-
чення прав і свобод людини, а рівень судового захисту є основним 
показником правового характеру держави і демократичності суспільст-
ва [8, с. 48]. 

Право на справедливий суд закріплено у таких міжнародно-правових 
актах, як ст. 10 Загальної декларації прав людини, ст. 14 Міжнародного 
пакту про громадянські і політичні права, ст. 6 Конвенції та ін.  

Конституція України у ст. 55 встановлює, що права і свободи  
людини і громадянина захищаються судом. Безпосереднє належне 
виконання цієї вимоги вимагає забезпечення відповідних процедур 
галузевого судочинства, зокрема і у кримінальному процесі [1].  

У ст. 7 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» закріплено 
право на справедливий суд. Зокрема, визначено, що «кожному гаран-
тується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незале-
жним, безстороннім і справедливим судом, утвореним законом» [4]. 

У відповідності до ч. 1 ст. 21 КПК України, кожному гарантується 
право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки 
незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону. При 
цьому це не обмежується лише судовим розглядом у суді першої інстан-
ції, а характеризує всі судові стадії кримінального провадження [2].  

Специфічною галуззю кримінальної процесуальної діяльності є 
стадія досудового розслідування, на якій не суд, а уповноважені 
особи органів досудового розслідування (прокурор і слідчий) у 
межах своїх повноважень здійснюють свої функції, спрямовані на 
виконання вимог пов’язаних із повним, всебічним і неупередженим 
дослідженням обставин кримінального провадження, передбачених 
у ст. 2 КПК України. 

Питання забезпечення права особи, чиї права, порушені в ході 
досудового розслідування, повинні бути урегульовані можливістю 
безперешкодного негайного звернення до суду за захистом та відно-
вленням своїх прав.  

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслі-
дування, передбачене Главою 26 КПК України, є головним способом 
захисту порушених прав особи. Судовий контроль на даній стадії є 
особливим видом здійснення правосуддя, а відновлення порушених 
прав – найважливішою функцією судової влади [12]. 
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У рішенні ЄСПЛ у справі «Голдер (Golder) проти Об’єднаного Ко-
ролівства» вказано, що: «На думку Суду, було б немислимо, щоб стаття 
6 п. 1 містила докладний опис наданих сторонам процесуальних гаран-
тій в цивільних справах і не захищала б в першу чергу того, що дає 
можливість практично користуватися такими гарантіями – доступу до 
суду. Усе вищезгадане призводить до висновку, що право доступу до 
правосуддя є однією з невід’ємних складових права, гарантованого 
статтею 6 п. 1» [9].  

Рішенням ЄСПЛ у справі «Ейрі проти Ірландії» встановлено, що 
права, які гарантує Конвенція, повинні бути не теоретичними чи 
нереальними, а такими, що мають реальну силу і можуть бути здійсне-
ні на практиці, особливо це стосується права доступу до суду з огляду 
на визначне місце, яке в демократичному суспільстві належить праву 
на справедливий судовий розгляд [10]. Зазначимо, що виконання 
зобов’язань за Конвенцією полягає не лише в усуненні перешкод для 
реалізації прав, але і у здійсненні певних позитивних дій, спрямованих 
на забезпечення доступу до правосуддя. 

Право доступу до суду є складовою права на справедливий суд, про 
що наголошується у справі «Плахтєєв та Плахтєєва проти України», де 
зазначено, що «Воно може підлягати законним обмеженням, таким, 
наприклад, як передбачені законом строки давності, заходи забезпе-
чення позову, нормативне регулювання такого права стосовно непов-
нолітніх та психічно хворих осіб». Якщо доступ до суду обмежено 
внаслідок дії закону або фактично, Суд має з’ясувати, чи не порушило 
встановлене обмеження саму суть цього права і, зокрема, чи мало воно 
законну мету, чи існувало відповідне пропорційне співвідношення між 
застосованими засобами і поставленою метою («Ашинґдейн проти 
Сполученого Королівства» (Ashingdane v. the United Kingdom) від 28 
травня 1985 року, серія А, № 93, сс. 24–25, п. 57)» [11]. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що доступ 
до суду є складовою частиною права на справедливий суд, і містить у 
собі багатогранну структуру, основним елементом якої є можливість 
особи, яка вважає, що її права порушені, звернутись до суду, який 
вирішить її питання по суті та прийме відповідне рішення. Доступ до 
правосуддя може бути обмежений законним шляхом, а діяльність 
правоохоронних органів, зокрема на досудовому розслідуванні має 
підлягати оцінці компетентними судами. 
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МАІЛУНЦ БЕЛЛА ЕРІКІВНА 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
аспірант кафедри кримінального процесу 

 

ПРАВА ЦИВІЛЬНОГО ПОЗИВАЧА  
ЯК СУБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ  

ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 
В доктрині кримінального процесу історично виділяють лише 3 фу-

нкції кримінального процесу: функцію обвинувачення, захисту та 
правосуддя. Однак все частіше наковці окремо виділяються функцію 
кримінального переслідування (або в якості складової функції обвину-
вачення). Відповідно, з урахуванням того, що під функцією криміна-
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льного процесу слід вважати певний напрям кримінальної процесуаль-
ної діяльності, кримінальне переслідування повинно реалізуватися 
певним колом суб’єктів. І одним з таких суб’єктів кримінального 
переслідування слід вважати цивільного позивача. Такий висновок 
можна зробити, проаналізувавши подібність кінцевих процесуальних 
цілей цивільного позивача, адже діяльність цивільного позивача, так 
само, як і потерпілого (який безсумнівно відноситься до суб’єктів 
кримінального переслідування) також направлена на викриття особи, 
яка вчинила кримінальне правопорушення, та на доведення її винува-
тості. Саме це дає змогу зробити висновок, що цивільний позивач 
повинен бути віднесений до суб’єктів кримінального переслідування. 

Згідно з ч. 3 ст. 61 КПК, цивільний позивач має такі саме права та 
обов’язки, як і потерпілий, проте в частині, «що стосуються цивільного 
позову». Крім того, цивільний позивач має право підтримувати цивіль-
ний позов або відмовитися від нього до видалення суду в нарадчу 
кімнату для ухвалення судового рішення. Відповідно, представники за 
законні представники цивільного позивача користуються усіма права-
ми цивільного позивача (адже даний суб’єкт кримінального пересліду-
вання не має прав, реалізація яких може здійснюватися виключно 
цивільним позивачем). 

Одразу варто зауважити, що право подавати цивільний позов та ві-
дмовлятися від цивільного позову не можна вважати формою реалізації 
кримінального переслідування, адже сам факт наявності або відсутнос-
ті претензії щодо відшкодування майнової та/або моральної шкоди 
ніяким чином не впливає на доведеність вини особи. Тому в даному 
випадку увагу слід зосередити на інших правах. І одразу впадає у вічі 
те, що законодавець не вказав чіткого переліку прав, якими наділений 
цивільний позивач у кримінальному провадженні. Нажаль, відсильна 
норма, які відсилає до ст. 56 КПК, де перелічені права потерпілого у 
кримінальному провадженні, не дає змоги чітко встановити, що може 
робити цивільний позивач у кримінальному провадженні, а що робити 
йому заборонено, адже встановити, які права потерпілого можуть 
стосуватися цивільного позову, досить важко. Тому необхідно провести 
такий аналіз самостійно. 

Так, дослідивши ст. 56 КПК, можна дійти висновку, що протягом 
кримінального провадження цивільний позивач має майже всі права 
потерпілого. До прав, які не можуть належати цивільному позивачу, 
можна віднести право на негайне прийняття і реєстрацію заяви про 
кримінальне правопорушення, визнання його потерпілим та право 
отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав заяву, 
документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію. Поряд з цим 
деякі права цивільного позивача потребують уточнення (або навіть 
законодавчих змін). 

Так, цивільний позивач має право подавати слідчому, прокурору 
докази для доведення цивільного позову. Поряд з цим КПК фактично 
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не наділяє цивільного позивача жодними процесуальними можливос-
тями щодо фактичного отримання таких доказів. Так, в ч. 3 ст. 93 
КПК цивільний позивач, його представник та законний представник 
не визначені як суб’єкти, які можуть збирати докази. В той же час з 
точки зору процесуальних можливостей в частині отримання нових 
доказів потерпілий та цивільний позивач не відрізняються один від 
одного: збирання доказів вказаними суб’єктами, як правило, здійсню-
ється їх представниками, адже реальних прав щодо збирання доказів 
вони не мають. А з урахуванням того, що представником цивільного 
позивача може бути адвокат, то в такому кримінальному провадженні 
можуть бути наявні докази, отримані за допомогою адвокатського 
запиту. І якщо шляхом подачі адвокатського запиту нові докази може 
отримувати представник потерпілого, то не зрозуміло, чому КПК 
ігнорує таке права представника цивільного позивача. 

Крім того, згідно з чинним КПК, цивільний позивач, його предста-
вник та законний представник обмежений у праві подавати слідчому та 
прокурору клопотання про проведення процесуальних дій. Наприклад, 
згідно з ч. 1 ст. 220 КПК, клопотання сторони захисту, потерпілого і 
його представника чи законного представника, представника юридич-
ної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-
яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов’язані розглянути в 
строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за 
наявності відповідних підстав.  

Однак, виходячи із тексту даного положення, можна зробити ви-
сновок, що КПК чітко не забороняє цивільному позивачу подавати 
клопотання до слідчого та прокурора, адже у зазначені статті вказано 
на обов’язок розглянути клопотання інших учасників кримінального 
провадження протягом чітко встановленого періоду часу. Таким чи-
ном, подача клопотань цивільним позивачем, його представником та 
законним представником теоретично можлива. Проте відсутність 
вказаних осіб у переліку суб’єктів ініціювання слідчих (розшукових) 
дій фактично унеможливлює такого роду ініціативу.  

Очевидно, що цивільному позивачу дійсно варто обмежити право 
подавати клопотання про проведення значної кількості слідчих (роз-
шукових) дій, адже вони не будуть стосуватися цивільного позову. 
Проте не можна забувати про експертизу, яка, як правило, є ключовим 
доказом щодо встановлення та доведення розміру шкоди. Поряд з цим 
законодавець жодним чином не регулює питання проведення експер-
тизи в рамках розгляду та вирішення питання про цивільний позов. 
Фактично, єдиним положенням, яке стосується даного питання, є п. 6 
ч. 2 ст. 242 КПК, де передбачено, що для визначення розміру матеріа-
льних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподі-
яної кримінальним правопорушенням, слідчий та прокурор зобов’язані 
звернутися до експерта. Проте такого роду експертиза проводиться 
перш за все для встановлення розміру шкоди, і питання для такої 
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експертизи будуть формулювати лише слідчий та прокурор. Відповід-
но, цивільний позивач сам подати клопотання про проведення експер-
тизи слідчому судді не може. 

Також КПК не дозволяє цивільному позивачу залучити експерта до 
договірних умовах. Тому, з огляду на наявність особистого інтересу у 
вирішення кримінального провадження, з метою більш повного забез-
печення реалізації прав та законних інтересів цивільного позивача, 
необхідно внести зміни до чинної редакції КПК, та передбачити, що 
цивільний позивач, його представник та законний представник мають 
право подавати клопотання слідчому судді про проведення експертизи.  

Таким чином, до прав цивільного позивача, пов’язаних із здійснен-
ням кримінального переслідування під час досудового розслідування, 
відносяться подання до слідчого, прокурора доказів та можливість 
заявлення клопотань (в тому числі щодо проведення слідчих (розшуко-
вих) дій). Поряд з цим необхідно надати цивільному позивачу можли-
вість звертатися до слідчого судді з клопотаннями про проведення 
експертиз, які стосуються цивільного позову, нарівні зі сторонами 
кримінального провадження. 

 
 
 

MARTSCHENKO T. JU. 

Aspirant der Abteilung für Strafprozess der Nationalen Universität  
«Odessa Rechtsakademie» 

 

ÜBERBLICK ÜBER DIE NATIONALEN 
RECHTSVORSCHRIFTEN ÜBER DEN GRUNDSATZ DES 

RECHTS DER VERDÄCHTIGEN, ANGEKLAGTEN, DIE ZEIT 
UND MÖGLICHKEITEN, DIE FÜR DIE VORBEREITUNG 

EINES SCHUTZES IN DER UKRAINE BENÖTIGT WERDEN 

 
Das Recht eines Verdächtigen auf die genügende Zeit und Gelegenheiten 

zur Vorbereitung der Verteidigung gemäß dem Artikel 6(3)b der Konvention 
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (weiterhin wie Kon-
vention genannt) ist eine den Bedingungen die insgesamt die Möglichkeit 
gibt, über Recht auf Verteidigung insgesamt zu sprechen. Es sollte angemerkt 

werden, dass es in diesem Stadium ein Problem der gesetzlichen Definition 
und des Verständnisses des Wesens der Begriffe «ausreichende (notwendige) 
Zeit» und «ausreichende (notwendige) Möglichkeiten» im Kontext der oben 
genannten Norm gibt. Aufgrund der Tatsache, dass diese Begriffe in der 
Praxis des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (im Folgenden 

wie EGMR, das Gericht genannt) jeweils unterschiedlich ausgelegt werden, 
bestehen Widersprüche bei der Festlegung und Feststellung der für die 
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Vorbereitung ausreichenden Zeit und Möglichkeiten zum Schutz den Ver-
dächtigen.  

Aus der Praxis des EGMR geht auch hervor, dass bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um das Recht auf ausreichende Zeit 
und Möglichkeiten für Vorbereitung der Verteidigung, wobei die Liste nicht 
erschöpfend ist, zu gewährleisten, insbesondere: die Art der Sache, die 
Komplexität der Sache, die Stufe, in der das Strafverfahren durchgeführt 
wird, die Belastung der Verteidiger; ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
der Gewährleistung des garantierten Rechts aus Artikel 6(3)b der Konvention 

in Bezug auf die ausreichende Zeit und den angemessenen Zeitrahmen und 
andere, gleich wichtige Aspekte zu wahren.  

Wiederum, Die Strafprozessordnung der Ukraine (weiterhin ist die SPO 
der Ukraine genannt) enthält doch die Bestimmungen zu diesem Thema, die 
jedoch gleichzeitig verbessert werden müssen. Darüber hinaus stellte die 
EGMR die systematische Verletzungen des durch Artikel 6(3)b der Konven-
tion garantierten Rechts fest, die eine Analyse des nationalen Strafprozess-
rechts, insbesondere der einschlägigen Bestimmungen des SGB der Ukraine 

hinsichtlich ihrer Einhaltung der Konvention und der Praxis des EGMR, 
erforderten.  

Es sei darauf hingewiesen, dass das Recht des Angeklagten im Kontext 
der Konvention das Recht sowohl des Angeklagten, als auch des Verdächti-
gen gleichermaßen einschließt. 

Dieses Recht wurde von der Kommission Can v Austria (Sache Nr. 
11/1984/83/130) wie Anforderung interpretiert, dass einem Angeklagten «die 
Möglichkeit gibt, ihre Verteidigung richtig organisieren, und ohne Behinde-

rung alle relevanten Argumente der Verteidigung vor einem Gericht vorlegen 
und damit den Verlauf des Prozesses beeinflussen».  

Die SPO der Ukraine ist der wichtigste Gesetzgebungsakt, der heute das 
Verfahren für Strafverfahren in der Ukraine definiert.  

Im Hinblick auf die nationalen Rechtsvorschriften, weisen wir darauf hin, 
dass das Recht des Verdächtigen auf Verteidigung ist in Art. 59, 63, 129 der 

Verfassung der Ukraine festgelegt. Die Verfassung der Ukraine garantiert 
jedem das Recht auf den beruflichen Rechtsbeistand; es wird angezeigt, dass 
jeder in der Auswahl des Verteidigers seinen Rechten frei ist; insbesondere ist 
dem Verdächtigen das Recht auf Schutz garantiert.  

Die SPO der Ukraine enthält eine Reihe von Normen betreffend die 

Verwirklichung des Rechts auf Verteidigung, insbesondere das Recht eines 
Verdächtigen auf ausreichende Zeit und die Möglichkeit, seine Verteidigung 
vorzubereiten, nämlich: Art. 2, Art. 7, Art. 9, Art. 10, Art. 17. Art. 20, 
Art. 21, Art. 22, Art. 28, Art. 29, T. 3 Art. 42, T. 4 und 5 Art. 46, Art. 48, 
Art. 49, Art. 52, Art. 54, Art. 87, T. 1 und 2 Art. 114, Art. 186, Art. 221, 
Art. 278, Art. 283, T. 10 Art. 290, T. 4 und 5 Art. 517 usw.  

So hat der Gesetzgeber in Art. 28 der SPO der Ukraine vorgesehen, dass 
während eines Strafverfahrens jede Verfahrenshandlung oder Verfahrensent-
scheidung innerhalb einer angemessenen Frist vollstreckt oder getroffen 
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werden müssen. Gleichzeitig sollte es betont werden, dass zwischen der 
angemessenen Zeit und der Zeit, die der Verdächtige benötigt, um seine 

Verteidigung vorzubereiten, muss ein Gleichgewichtgerhalten werden, was 
auch für den Ermittlungsbeamten, den Staatsanwalt, schwierig ist. 

Artikel 221 der SPO der Ukraine sieht die Möglichkeit vor, das Material 
der Voruntersuchung bis zum Abschluss kennenlernen. Der 
Ermittlungsbeamte, der Staatsanwalt ist verpflichtet, auf Antrag der Partei 
der Verteidigung, ihnen Untersuchungsmaterial für Überprüfung, mit 
Ausnahme von Materialien über Anwendung von Sicherheitsmaßnahmen für 

in Strafverfahren verwickelte Personen, sowie jene Materialien, zur 
Verfügung zu stellen, die Bekanntschaft damit in dieser Stufe des 
Strafverfahrens die Voruntersuchung verletzen können. Unter Ausschluss 
solcher Materialien muss deren mögliche Bedeutung für die Verwirklichung 

des im Art. 6(3)b der Konvention vorgesehenen Verdachtsrechts 
berücksichtigt werden. 

Im T. 10 des Art. 290 der SPO der Ukraine hat ein Gesetzgeber 
vorgesehen, den Parteien des Strafverfahrens genügend Zeit zu geben, sich 
mit den Materialien, zu denen ihnen der Zugang gewährt wurde, vertraut zu 
machen. Im Falle eines verspäteten Zugangs zu den Materialien, zu denen 
der Zugang gewährt wurde, ist der Ermittlungsrichter auf Antrag der Partei 
des Strafverfahrens unter Berücksichtigung des Umfangs, der Komplexität 
der Materialien und der Zugangsbedingungen verpflichtet, eine Frist für die 

Bearbeitung den Materialien festzulegen, nach Auslauf dessen wird die Partei 
des Strafverfahrens als solche betrachtet, die ihr Recht auf Zugang zu den 
Materialien ausgeübt hat. Gleichzeitig sind diese Bestandteile 

Beurteilungskonzepte und erfordern nicht nur die Betrachtung des Umfangs 
der Materialien, ihrer Komplexität, ihrer Zugangsbedingungen, sondern auch 

anderer individueller Besonderheiten des Verfahrens, die gesetzlich 
festzulegen sind. 

Dieser Artikel legt auch nicht fest, dass die Parteien das Recht haben, 
gegen die Entscheidung des ermittelnden Richters über die Begründung oder 
Verweigerung einer Fristsetzung für die Bearbeitung des Materials des 
Strafverfahrens eine Berufung einzulegen. Darüber geht es auch nicht im Art. 

309 der SPO der Ukraine, die bestimmt, welche Entscheidungen des 
Untersuchungsrichters im Berufungsverfahren während der 
Ermittlungsverfahren angefochten werden können. 

Teil 3 des Artikels 295 der SPO der Ukraine sieht vor, dass eine Kopie 
der Antrag zur Verlängerung des Untersuchungszeitraums dem Verdächtigen 
und seinem Verteidiger vom Ermittler oder Staatsanwalt spätestens fünf Tage 
vor dem Tag der Einreichung der Antrag an den Staatsanwalt vorgelegt wird, 
der berechtigt ist, die Verlängerung des Untersuchungszeitraums zu prüfen. 

Gleichzeitig gibt es in der Praxis oft eine Nivellierung der Norm durch die 
Gesetzeshüter.  

Im Art. 10 des Gesetzes der Ukraine «Über die Gerichtsverfassung und 
den Zustand den Richtern» jedem ist das Recht auf berufliche 
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Rechtsberatung, einschließlich kostenlos garantiert. Jeder hat das Recht, den 
Verteidiger seinen Rechten und die Person, die Rechtshilfe leistet, frei 
wählen. Zur gleichen Zeit bieten Garantien dieses Artikels das Recht des 
Verdächtigen, die notwendigen Fähigkeiten zur Vorbereitung seiner 
Verteidigung zu haben. Hier ist das Gesetz der Ukraine «Über kostenlose 
rechtliche Hilfe» erwähnenswert. 

Im Gesetz der Ukraine «Über Rechtsanwaltschaft und Rechtsanwaltstä-

tigkeit» werden die Garantien der Rechtsanwaltstätigkeit dargestellt. Insbe-

sondere: dem Rechtsanwalt wird die Gleichheit der Rechte mit anderen 
Verfahrensbeteiligten garantiert; Eingriffe in die private Kommunikation 
eines Rechtsanwalts mit einem Mandanten sind untersagt; Eingriffe in die 
Rechtsstellung eines Anwalts sind verboten, usw. Diese Garantien sollen 
einen wirksamen Schutz gewährleisten und das durch Artikel 6 Absatz 3 
Buchstabe b der Konvention garantierte Recht gewährleisten. 

Eines der wichtigsten Gesetze, die zur allgemeinen Anwendung der 
Bestimmungen der Konvention und der Praxis eines Gerichts beitragen, ist 
das Gesetz der Ukraine «Über Vollstreckung von Entscheidungen und 
Anwendung der Praxis des Europäischen Gerichts für Menschenrechte». 
Artikel 17 dieses Gesetzes gibt den nationalen Gerichten die Möglichkeit, 
das Übereinkommen und die Praxis des Gerichts als Rechtsquelle bei der 
Überprüfung von Sachen anzuwenden. Aber da gemäß Teil 5, Artikel 9 der 
Strafprozessordnung der Ukraine das Strafprozessrecht der Ukraine im Licht 
der Praxis des Gerichtshofs relevant sein wird, ist es nötig, mehrere 
Entscheidungen aufzuzeigen, die oft von nationalen Gerichten verwendet 
werden: die Sache «Iglin gegen Ukraine», die Sache «Kornew und Karpenko 
gegen der Ukraine», die Sache «Gawaschuk gegen der Ukraine», die Sache 
«Schupnyk gegen der Ukraine», die Sache «Pelisie und Sassi gegen 
Frankreich», die Sache «Mattozia gegen Italien», «Ojalan gegen der Türkei», 
die Sache «Maysit gegen Russland». 

Daher wird das Strafprozessrecht der Ukraine in geringerem oder 
höherem Maße, im Hinblick auf die Praxis des EGMR angewandt und es 

kann sicher argumentiert werden, dass die Anforderungen der SPO der 
Ukraine und anderer normativer Rechtsakte mit Artikel 6(3)b der 
Konvention übereinstimmen. Gleichzeitig ist es jedoch möglich, bestimmte 
problematische Aspekte, die eine operative Lösung erfordern, zu 
unterscheiden. 
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МОГИЛА ВАДИМ СЕРГІЙОВИЧ 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
аспірант кафедри кримінального процесу 

 

СУДОВА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 233  
КПК УКРАЇНИ У СЛІДЧІЙ ПРАКТИЦІ 

 
Проблемні питання нормативного формулювання ч. 1 та 3 ст. 233 

КПК України вже неодноразово ставали предметом дослідження 
вчених та практичних працівників, зокрема, у частині мети проник-
нення, тлумачення підстав проникнення, процесуальних дій, які 
можуть бути проведені в результаті проникнення, легалізації проник-
нення та проведеної процесуальної дії, кореляції із ст. 234 КПК Украї-
ни та ст. 237 КПК України тощо. Проте, слід зупинитися на аналізі 
судової оцінки проникнення до житла та іншого володіння особи та 
виявленні на її основі проблем застосування у практичній діяльності 
вказаної норми.  

Судова практика демонструє різні підходи щодо того, які процесуа-
льні дії можуть бути проведені у результаті проникнення до житла та 
іншого володіння особи у порядку ст. 233 КПК України. Зокрема, 
зазначається: «ч.1 ст.233 КПК України… регламентує, не порядок 
огляду, а знаходження особи в помешканні чи іншому володінню за 
згодою володільця» [1]; «відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, 
проникнення до житла чи іншого володіння особи може бути здійсне-
но за добровільної згоди особи, яка ним володіє. Однак усі пошукові 
дії у цих приміщеннях можуть здійснюватися лише за правилами 
проведення обшуку і на визначених для нього правових підставах» [2]. 
Тобто у наведених вище випадках фактично заперечується можливість 
проведення процесуальних дій після проникнення до житла та іншого 
володіння особи, хоча при цьому виникає питання: як чином можна 
врятувати життя людей, майно, знайти переслідувану особу, якщо 
після проникнення не можна проводити пошукові дії? Який тоді сенс 
цієї норми КПК України? 

Є і інші приклади з практики, які визнають можливість проведен-
ня, зокрема, огляду у порядку ст. 233 КПК: «дозвіл слідчого судді … як 
форма рішення про дозвіл на проникнення до житла чи іншого воло-
діння особи з метою проведення огляду, є обов’язковим у випадку, 
коли власник добровільної згоди на проведення не надав. Як зазнача-
лося вище один із власників житла надав добровільну згоду на огляд 
приміщення» [3]; «огляд місця події проведено з дотриманням поло-
жень ст. 233 КПК України 2012 року за згодою близької родички 
загиблої, а саме матері загиблої(т. 1 а.с. 10), яка не заперечувала проти 
проведення огляду АДРЕСА_1, яка належить її дочці ОСОБА_9, а тому 
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вважати вказаний доказ недопустимим… підстав немає» [4]. Таким 
чином, у судовій практиці, навіть у межах одного кримінального 
провадження, наявні різні тлумачення ст. 233 КПК України, зокрема, у 
частині «заміни» дозволом володільця ухвали слідчого судді, та щодо 
можливості пошукових дій при застосуванні ч. 3 ст. 233 КПК України. 

Хоча юридичну техніку викладу ст. 233 КПК України і складно ви-
знати вдалою, її знаходження у розділі 20 КПК України побічно вка-
зує, що вона має застосовуватися у першу чергу саме для збирання та 
перевірки доказів, що є метою слідчих (розшукових) дій. Загальний 
характер ст. 233 КПК України дає можливість дещо розвинути позицію 
Т.В. Лукашкіної про те, що за умови згоди в житлі можливе проведен-
ня не тільки огляду, слідчого експерименту, але й обшуку [5, c. 116]. 
Телеологічне тлумачення положень ст. 233 КПК України дає змогу 
стверджувати, що якщо б законодавець передбачав лише проникнення 
до житла за згодою володільця або у невідкладних випадках, сенсу у 
окремому існуванні такої норми, за наявності положень ст.ст. 234, 237, 
240 КПК України не було б.  

Тому, на основі аналізу кримінального процесуального законодав-
ства, практики його застосування та доктринальних джерел, слід 
виділити такі правові режими проникнення до житла чи іншого воло-
діння особи: 

1) консенсуальний, який дає можливість проникнути до житла чи 
іншого володіння особи за згодою володільця та проводити там усі 
передбачені главою 20 КПК України слідчі (розшукові) дії; тоді, відпо-
відно, слід більш чітко у спеціальних нормах ст. ст. 234, 237, 240 КПК 
України передбачити, що вони застосовуються лише у випадку незгоди 
володільця або неможливості отримати згоду володільця; 

2) дозвільно-зобов’язуючий, який дає можливість проникнути до 
житла чи іншого володіння особи за судовим рішенням; 

3) дискреційний, який дає можливість приникнути до житла чи 
іншого володіння особи у невідкладних випадках і проводити лише 
обшук (оскільки ч. 3 ст. 233 КПК передбачає саме звернення з клопо-
танням про обшук після проникнення у невідкладних випадках). 
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ПИЛИПЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
аспірант кафедри кримінального процесу 

 

ВЛАСТИВОСТІ УХВАЛ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 
Правозастосовна діяльність офіційних суб’єктів кримінального про-

вадження відображається у юридичному документі – вироку, ухвалі. 
Ухвали постановляють суди загальної юрисдикції в Україні у криміна-
льному, цивільному, господарському і адміністративному провадженні. 
Судовий розгляд, яким справа вирішується по суті, закінчується ухва-
ленням рішення суду іменем України; інші випадки закінчення розг-
ляду справи (зокрема, закриття провадження у справі, залишення 
заяви без розгляду) оформляються постановленням ухвали. 

Ухвала є процесуальним документом, у якому суд вирішує інші, 
крім обвинувачення по суті, питання, пов’язані з підготовчим судовим 
засіданням та судовим розглядом (ст. 369 КПК). 

Загальновизнано, що властивостями ухвали як кримінального про-
цесуального акту є законність, обґрунтованість і вмотивованість (ч. 2 
ст. 369 КПК). Разом із тим, існують і інші уявлення про властивості 
ухвал у кримінальному провадженні.  

У дисертаційному дослідженні Н. В. Глинської [1, c. 30-31] предста-
влено перелік ознак кримінальних процесуальних рішень, до яких, на 
нашу думку, належать і ухвали. Тому, представлена дослідницею низка 
ознак може бути застосована і до ухвал, як властивостей, що утворю-
ють характер ухвал як правозастосовного акту. Спираючись на класи-
фікацію Н. В. Глинської, виведемо наступні властивості ухвал у кримі-
нальному провадженні: 

1. Ухвали мають правовий характер, оскільки їх зміст відповідає 
основним правовим чи процесуальним питанням, які виникають під 
час провадження. Але, на відміну від інших актів провадження, ухвали 
містять припис до застосування правової (процесуальної) норми.  
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2. Ухвали мають владний характер. Ця властивість проявляється 
виключними можливостями уповноважених державних органів і поса-
дових осіб приймати рішення та застосовувати законодавчі норми, 
діючи та беручи участь у правовідносинах від імені держави та закріп-
люючи це правозастосовним актом – ухвалою. 

3. Розпорядча природа ухвал у кримінальному провадженні відо-
бражена тим, що вони містять припис певної поведінки учасника 
кримінального провадження та вказівку на необхідні правомірні дії, 
тим самим детермінуючи хід провадження.  

4. Обов’язковість виконання для фізичних та юридичних осіб, яких 
ухвала стосується, а також для органів, які виконують ухвалу, або 
діяльність яких пов’язана з ухвалою. З іншого боку, обов’язковість 
ухвали поширюється і на правозастосовувачів, які мають дотримувати-
ся приписів, які містяться у виданих ними ухвалах.  

5. Гносеологічний характер полягає у вираженні ухвалою рівня  
пізнання обставин кримінального провадження на момент її видання, 
а також фіксування цього рівня.  

6. Ініціативність – властивість ухвали щодо спонукання учасників 
кримінального провадження до певних правомірних дій у межах кри-
мінального провадження, або утримання від інших (неправомірних, 
процесуально не значущих) дій.  

7. Усталена форма – ухвали мають бути постановлені у визначеній 
законом формі без відходу від неї.  

8. Ухвали своєю метою мають виключно вирішення завдань кримі-
нального провадження.  

9. Взаємозв’язок між ухвалами – як процесуальний документ,  
ухвали у певному кримінальному провадженні так чи інакше пов’язані 
між собою, оскільки мають єдине коло учасників, суб’єкт походження 
та суб’єкти виконання тощо.  

Отже, як акти застосування права, ухвали є своєрідними юридич-
ними фактами, з якими пов’язується виникнення, змінення або при-
пинення відносин у кримінальному провадженні. Ухвали індивідуалі-
зовані та є засобом конкретизації норм кримінального процесуального 
права для певних фізичних або юридичних осіб. Крім того, ухвали 
мають характер формалізованого акту, який несе змістовне наванта-
ження державного примусу.  

Разом з тим, слід визнати, що діяльність із винесення ухвал у кри-
мінальному провадженні є багатогранною, тому важливо мати на увазі 
не тільки властивості ухвал, але й їх функції, які фактично забезпечу-
ють практичне втілення завдань кримінального провадженні через 
функціональний прояв властивостей.  
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СКОРОМНИЙ ДАНИЛО АНАТОЛІЙОВИЧ  

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка 
В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, 

аспірант відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою 

 

ПРИЙНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ 
РІШЕНЬ У РАЗІ КОЛІЗІЇ НОРМ ПРАВА 

 
Важливим та невід’ємним елементом кримінального судочинства є 

кримінальні процесуальні рішення. Процес їх прийняття можна 
охарактеризувати, як законодавчо врегульовану діяльність уповнова-
женого на це суб’єкта із застосування кримінальних процесуальних 
норм. Проте, поруч із загальним порядком прийняття рішень існують 
й нетипові ситуації, однією із яких є колізія кримінальних процесуа-
льних норм. 

Питання колізії правових норм було предметом дослідження бага-
тьох наукових праць. Серед фахівців, котрі ґрунтовно займались зазна-
ченою проблемою варто назвати А. С. Пілогкіна, В. В. Лазарева, 
В. М. Сирих, З. О. Незнамову, І. І. Лукашука, М. М. Марченка, 
П. М. Рабіновича, С. П. Погребняк, Ю. М. Тодику та багатьох інших. 

Проблема колізії норм при прийнятті кримінальних процесуальних 
рішень може виникати на етапі пошуку та застосування належних норм 
матеріального та процесуального права. У такій ситуації правозастосувач, 
знайшовши декілька норм, що регулюють одні і ті ж відносини по-
різному, має обрати ту, яка відповідно до законодавства підлягає застосу-
ванню. Проте, існують випадки коли правильне рішення прийняти немо-
жливо. Як приклад можна розглянути ситуацію колізії норм національно-
го законодавства та положень рішень Європейського суду з прав людини 
(далі – Суд), де Україна не є стороною спору.  

Можливість застосування судами при розгляді справ положень рі-
шень Суду як джерела права передбачена статтею 17 Закону України 
«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду 
з прав людини» (далі – Закон). З іншого боку, як відомо, рішення 
Суду в оригіналі написані англійською (французькою) мовою. І для їх 
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застосування вітчизняною правоохоронною системою у практичній 
діяльності необхідна наявність офіційного українського перекладу.  

Однак, визначення поняття «офіційний переклад» щодо рішень  
Суду в чинному законодавстві немає. Тому варто звернутись до «По-
рядку здійснення офіційного перекладу багатосторонніх міжнародних 
договорів України на українську мову». Пункт 1 згадуваного порядку 
дає нам визначення поняття «офіційний переклад», під яким слід 
розуміти автентичний виклад українською мовою тексту багатосторон-
нього міжнародного договору України, складеного мовою, іншою, ніж 
українська. Таким чином, статус офіційного перекладу передбачає 
відповідність двом вимогам: змістовій – автентичність, та формаль-
ній – засвідчення уповноваженим державою суб’єктом. 

Попри це, у статті 18 Закону передбачена можливість суду користу-
ватися оригінальним текстом рішення Суду у випадку відсутності 
офіційного перекладу. Однак думки науковців з цього приводу неодно-
значні. Одні науковці (Ю. Зайцев) стверджують, що наявність чи 
відсутність офіційного перекладу рішення Суду жодним чином не 
обмежує його застосовності українськими судами. Інші (П. Рабінович, 
О. Соловйов), говорять про значну декларативність цих положень 
Закону, з чим ми також погоджуємось. Вони наполягають на тому, що 
лише та практика Суду може бути застосована, яка доведена до відома 
населення України у зрозумілій йому формі.  

За таких умов, при прийнятті процесуального рішення може склас-
тись ситуація коли, з одного боку, положення національного законо-
давства суперечать міжнародній практиці, а з іншого боку, рішення 
Суду, яке необхідно застосувати, немає офіційного перекладу. Таким 
чином має місце ієрархічна (субординаційна) колізія, котра виникає 
внаслідок регулювання одних фактичних відносин нормами, що мають 
різну юридичну силу. Подолання такої колізії неможливе без 
з’ясування ієрархічної (вертикальної) структури законодавства України.  

Відповідно до статті 19 Закону України «Про міжнародні договори 
України», якщо міжнародним договором України, який набрав чинності 
в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передба-
чені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються 
правила міжнародного договору. Відтак, у наведеній ситуації пріоритет 
слід надавати положенням рішення Суду. Проте його неможливо засто-
сувати, оскільки немає офіційного перекладу українською мовою.  

Отже, можемо вести мову про «патову» ситуацію з якої, на перший 
погляд, немає виходу. З одного боку, рішення Суду застосувати немо-
жливо допоки не з’явиться офіційний переклад. З іншого боку, поло-
ження національного законодавства не відповідають міжнародним 
стандартам, а тому рішення, що прийняте на його основі буде немину-
че оскаржене у міжнародній інстанції і, відповідно, скасоване. Безумо-
вно, є ще і третій варіант – не приймати рішення, проте згідно зі 
статтею 124 Конституції України, юрисдикція судів поширюється на 
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будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення, 
саме тому бездіяльність буде протиправною. 

Попри це, вихід із вказаної ситуації є. Для того, щоб суб’єкти прийн-
яття рішень могли використати належні норми матеріального та процесу-
ального права, необхідно передбачити в законодавстві України механізм 
перекладу рішень Суду у яких Україна не є стороною спору. Як один із 
можливих варіантів вирішення поставленого завдання, ми пропонуємо 
доповнити чинне кримінальне процесуальне законодавство «проваджен-
ням щодо здійснення офіційного перекладу рішення Суду», яке являє 
собою процесуальні дії уповноважених на те учасників кримінального 
провадження на досудовому розслідуванні чи у судовому провадженні, 
спрямовані на здійснення офіційного перекладу рішення Суду.  

Перевагами функціонування зазначеного провадження є: 1) процес 
офіційного перекладу рішень Суду буде враховувати потреби практики 
(відбуватиметься переклад саме тих рішень Суду які є затребуваними 
для вирішення конкретного кримінального провадження); 2) таке 
провадження є механізмом виконання обов’язків держави Україна 
перед міжнародним співтовариством та власними громадянами; 
3) органи правозастосування в кримінальному провадженні не зможуть 
аргументувати відмову застосувати положення практики Суду, посила-
ючись на відсутність його офіційного перекладу чи незнання іноземної 
мови; 4) застосування провадження на практиці не потребує значних 
додаткових матеріальних ресурсів; 5) кінцевим результатом проваджен-
ня є офіційний переклад рішення Суду, яке надалі може бути викорис-
тане правозастосовними органами як джерело права, незалежно від 
галузі юридичного процесу. 
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ТІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Національний університет «Одеська юридична академія»,  
завідувач кафедри криміналістики, 

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України 

 

ЩОДО ЗМІСТУ І СТРУКТУРИ ТЕОРІЇ КРИМІНАЛІСТИКИ 

 
Криміналістична наука пройшла шлях від аналізу, накопичення 

та узагальнення емпіричного матеріалу до науково аргументованих 
рекомендацій, які отримали теоретичне і методологічне обґрунту-
вання та дістали відповідну практичну апробацію. Увага до теорети-
чних основ криміналістики стала виявлятися з кінця 30-х років 

минулого сторіччя завдяки роботам С.О. Голунського, Б.М. Шавера, 
С.М. Потапова, а надалі – А.І. Вінберга, С.П. Мітричева, Р.С. Бєл- 

кіна, О.М. Васильєва, О.Н. Колесніченка, В.П. Колмакова, 
І.М. Лузгіна, О.О. Ейсмана, М.О. Селіванова та ін. У криміналісти-
ки з’явилось теоретичне підґрунтя, стали вивчатися закономірності 
механізму злочинної діяльності, механізму слідоутворення, техноло-
гії слідчої діяльності, виокремлюватися поняття і категорії, теорії і 
вчення, утворюватися методологічні підходи. 

Проте погляди на зміст, структуру і місце теоретичних положень 
криміналістики значно різняться, що вбачається при вивченні різних 
сучасних наукових джерел, серед яких монографії Р.С. Бєлкіна 

(2001), І.А. Возгріна (2003), Г.О. Зоріна (2001), Г.М. Мухіна, 
Д.В. Ісютіна-Федоткова (2012), В.О. Образцова (1995), О.О. Ексархо- 

пуло (1992), В.М. Тереховича (2015), та навчальна література. 
В підручниках з криміналістики теоретичні положення розміщуються 
у першому розділі, який має різні назви, зокрема: «Теоретичні основи 
криміналістики», «Теоретичні і методологічні основи криміналісти-
ки», «Криміналістична методологія», «Теоретико-методологічні 
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засади криміналістики» або «Вступ до криміналістики». Цей розділ 
має різне наповнення і крім питань предмету, системи, методів 
криміналістики інколи включає й погляди на природу криміналісти-
ки, її взаємозв’язок з іншими юридичними і неюридичними науками, 
історію та інші теоретичні і наукознавчі проблеми. Теоретичні поло-
ження розглядаються і в інших розділах криміналістики: в криміналі-
стичній техніці, в криміналістичній тактиці та в криміналістичній 
методиці розслідування. Більш того, навіть окремі підрозділи кримі-
налістики (наприклад, трасологія, документознавство) містять відпо-
відні теоретичні засади й термінологічні роз’яснення. 

Виникає питання: чи потрібно зосередити всі теоретичні положення 
криміналістики в одному розділі цієї науки, чи певним чином їх сис-
тематизувати, визначивши їх відповідний рівень і зв’язки? 

Вважаємо, що перший розділ криміналістики може називатися «Те-
оретичні засади (основи) криміналістичної науки», куди включаються 
положення загальної теорії криміналістики і окремі теорії, а також 
вчення, що мають значення для дослідження злочинної діяльності, 
закономірностей слідоутворення (слідів у широкому їх розумінні) та 
діяльності з розслідування злочинів, тобто всієї об’єктно-предметної 
сфери криміналістики. Загальна теорія криміналістики являє собою 
систему світоглядних принципів, теоретичних концепцій, категорій і 
понять, методів і зв’язків, визначень і термінів, що відбивають весь 
предмет криміналістики [1, c. 27]. Вона включає, на думку 
Р.С. Бєлкіна, наукові положення щодо предмета, природи, завдань, 
принципів і законів розвитку криміналістики, її мову (понятійно-
категоріальний апарат), вчення про методи криміналістичної науки та 
криміналістичну систематику. Разом з тим, до елементів загальної 
теорії відносяться також положення, що стосуються закономірностей 
механізму злочину, виникнення інформації про злочин і злочинця, 
збирання, оцінки і використання доказів [1, c. 34]. На базі вказаних 
положень формуються окремі теорії, що висвітлюють суттєві теоретич-
ні положення скрізного їх використання у різних розділах криміналіс-
тики та криміналістичної діяльності. До таких окремих теорій можна 
віднести теорію криміналістичної ідентифікації і криміналістичної 
діагностики, вчення про криміналістичну версію, про організацію і 
планування розслідування, про криміналістичні технології, криміналіс-
тичне прогнозування і криміналістичну профілактику, теорію криміна-
лістичного моделювання, вчення про використання спеціальних знань 
у розслідуванні та деякі інші [2, c. 35-97]. 

Виникає питання про систематизацію окремих криміналістичних 
теорій, оскільки простий їх перелік не дає можливості усвідомити їх як 
результат віддзеркалення елементів предмету криміналістики, які 
нерозривно пов’язані між собою. Систему окремих теорій і вчень 
пропонується подати у такому вигляді. 
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1. Криміналістичне вчення про злочин, яке включає такі окремі 

теорії: 1) про механізм і технологію злочину (злочинної діяльності); 
2) про спосіб підготовки, вчинення і приховування злочину; 3) про 
навички і звички; 4) про ознаки злочину 

2. Теоретичні положення, що відображують інформаційні процеси, 
які утворюють основу для пізнання сутності, обставин злочину і вста-
новлення особи злочинця: 1) вчення про механізм слідоутворенн; 
2) вчення про виявлення, сприйняття, дослідження і використання 
криміналістичної інформації; 3) теорія криміналістичної ідентифікації; 
4) теорія криміналістичної діагностики; 5) вчення про фіксацію дока-
зової інформації. 

3. Криміналістичні вчення про засоби і методи розслідування: 
1) про криміналістичну версію; 2) про планування розслідування; 
3) про організацію і технологію розслідування; 4) про встановлення і 
вивчення особи злочинця; 5) про вивчення особи потерпілого; 6) про 
криміналістичне прогнозування.  

Вказаний перелік окремих криміналістичних теорій може бути допо-
внено з урахуванням суттєвих ознак, які, власне, дозволяють певні 
теоретичні положення звести на рівень теорії або вчення. До таких ознак 
слід віднести достатню наукову і практичну апробацію, специфічні 
функції, методологічну забезпеченість, конкретні завдання, які вирішу-
ються окремою теорією або вченням. Слід погодитися з тими авторами, 
які вважають, що до загальної теорії криміналістики слід віднести тільки 
ті окремі теорії, положення яких використовуються в різних розділах 
криміналістика, а не тільки в одному з них [ 3, c. 28; 4, c. 66].  

Крім того, кожен розділ криміналістики – криміналістична техніка, 
криміналістична тактика і методика розслідування в своїх загальних 
положеннях містять ті теоретичні положення, які віддзеркалюють 
специфіку їх предмета дослідження. Так, в трасології розробляються 
теоретичні проблеми механізму утворення матеріальних слідів-
відображень, в криміналістичній тактиці – вчення щодо тактичних 
прийомів і тактичних комбінацій тощо. Ці теоретичні положення 
недоцільно переносити в загальну теорію криміналістики [5, c. 81]. 

Таким чином, теорію криміналістичної науки складають загальна і 
окремі теорії, які доцільно розглядати в її першому розділі, а також 
теоретичні положення, які викладаються у кожному з подальших 
розділів криміналістики. 
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РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ  
ПОШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПО ВИЯВЛЕННЮ ОЗНАК 

ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Виявлення організованих кримінальних структур, їх злочинної дія-

льності практично в переважній більшості випадків здійснюється 
оперативно-розшуковим шляхом, тобто шляхом спостереження за 
криміногенним середовищем; викриття в цьому середовищі стійких 
кримінальних зв’язків і, відповідно тих організованих структур, що 
створюються чи вже сформовані; встановлення організаторів, виконав-
ців і інших осіб, які у тій чи іншій формі сприяють даній структурі в 
здійсненні її злочинної діяльності. 

Базуючись на цьому, повне розкриття проблем методики виявлення 
організованої злочинної діяльності обумовлено необхідністю аналізу з 
криміналістичних позицій загальних напрямів і тактики діяльності 
оперативно-розшукових підрозділів, особливо якщо це виходить з того, 
що загальнотеоретичні основи такої діяльності були закладені криміна-
лістичною наукою. 

У зв’язку з тим, що дані, які характеризують конкретні організацій-
но-тактичні методи проведення оперативно-розшукових заходів, а 
також специфічні організаційно-тактичні прийоми, що застосовують 
суб’єкти оперативно-розшукової діяльності, мають гриф «Таємно», 
розглянемо тільки загальні наукові криміналістичні підходи щодо 
організації і тактики оперативно-розшукової діяльності у протидії 
організованій злочинній діяльності. 

Ефективність діяльності оперативних підрозділів по виявленню 
ознак організованої злочинної діяльності, у вирішальній ступені зале-
жить від рівня її організації. 

Базуючись на визначених поняттях організації, приведених у літера-
турі [2, с. 34, і ін.], а також на твердженнях фахівців галузі організації 
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розслідування злочинів [див.: 1, с. 27; 2, с. 34; 3, с. 295-303; 4, с. 230, 
5, с. 246-248, і т. ін.], можна дійти до висновку, що організація пошу-
кової діяльності з виявлення злочинних організацій, їх корумпованих 
зв’язків і даних про їх протиправну діяльність повинна враховувати і 
містити в собі наступні необхідні умови: 

- забезпечення комплексного підходу що передбачає координацію 
і взаємодію всіх сил і засобів не тільки правоохоронних органів, але і 
інших державних закладів, покликаних брати участь чи сприяти у 
протидії організованій злочинній діяльності; 

- визначення і планування основних напрямів пошукової діяльно-
сті з прогнозуванням її результатів; 

- використання всіх передбачених законом правових заходів в ін-
тересах одержання необхідної інформації; 

- застосування різноманітних тактичних прийомів використання 
оперативно-розшукових заходів з метою виявлення даних про наяв-
ність організованої злочинної діяльності; 

- документальне оформлення, перевірка і прийняття рішень по 
використанню отриманих первинних даних у протидії організованій 
злочинній діяльності. 

Можливо виділити шість рівнів організації пошукової діяльності з 
виявлення злочинних організацій: 

Перший рівень має своїм об’єктом виявлення як специфічну форму 
діяльності всіх компетентних державних органів (тобто представників 
різних відомств). Це найбільш загальний рівень організації, який 
можна визначити як систему заходів, що забезпечують ефективність 
функціонування елементів системи і досягнення поставлених перед 
ними цілей, з урахуванням відсутності структурної єдності елементів 
цієї системи і їх відомчої роз’єднаності. 

Другий рівень являє собою організацію пошукової діяльності за до-
помогою використання функцій правоохоронних органів, фіскальних 
органів, пенітенціарних закладів, контрольно-ревізійних органів, з 
метою виявлення і систематизації даних про організовану злочинну 
діяльність. 

Третій рівень організації можна визначити як систему заходів, що 
забезпечують ефективність функціонування окремих оперативних 
підрозділів правоохоронних органів з метою виявлення організованої 
злочинної діяльності,  

Четвертий рівень являє собою організацію пошукової діяльності як 
основну функцію підрозділів, завданням яких повинна бути безпосере-
дньо протидія організованій злочинній діяльності. У даному випадку 
організація являє собою комплекс заходів, що забезпечують оптималь-
ну структуру даних органів, необхідний рівень управління ними, 
ефективність їх діяльності і удосконалювання її засобів і методів. 

Основну ударну частину цієї системи до недавнього часу складали 
спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю, що 



380 

представляли собою єдиний, добре керований і деякою мірою автоно-
мний організм. 

П’ятий рівень організації – це комплекс заходів для створення оп-
тимальних умов для визначення і застосування найбільш ефективних і 
доцільних у конкретній ситуації рекомендацій з метою досягнення 
максимальних результатів при мінімальних витратах часу, сил і засобів.  

Шостим рівнем організації є організація виявлення окремих конк-
ретних первинних даних; окремого оперативно-розшукового заходу 
(тактичної операції, оперативно-тактичної комбінації).  

У висновку можливо зазначити, що аналіз матеріалів слідчої та опе-
ративної практики свідчить про необхідність поновлення діяльності 
підрозділів, які б спеціалізувалися на протидії проявам організованої 
злочинної діяльності. На наш погляд, досвід, накопичений в результаті 
існування спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю 
(БОЗ), повинен бути використаний при реформуванні правоохоронної 
системи та створенні нових правоохоронних структур. 
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Злочини, пов’язані з отриманням неправомірної вигоди, належать 

до загального масиву злочинів, пов’язаних з корупцією та виокремлю-
ються з них за групою ознак. 

Злочини, пов’язані з отриманням неправомірної вигоди, окреслені 
наступними статтями Кримінального кодексу України: ст. 354 «Підкуп 
працівника підприємства, установи чи організації», ст. 368 «Прийняття 
пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 
особою», ст. 3682 «Незаконне збагачення», ст. 3683 «Підкуп службової 
особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-
правової форми», ст. 3684 «Підкуп особи, яка надає публічні послуги», 
ст. 369 «Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій 
особі», ст. 3692 «Зловживання впливом» [1].  

Аналізуючи причини високого рівня латентності та складності до-
казування обставин злочинів досліджуваної категорії Шепітько В.Ю. 
виділяє наступні: 1) специфічність характеру злочину, пов’язану з 
конфіденційністю спілкування двох осіб; 2) відсутність або недостат-
ність традиційних слідів скоєння злочину; 3) одномоментністю та 
нетривалістю дій, що здійснюються під час передачі неправомірної 
вигоди; 4) завуальованістю та маскуванням предмету злочину; особли-
востями предмету доказування; 5) складностями у фіксації дій осіб, що 
дають та приймають неправомірну вигод [7]. На нашу думку, до таких 
причин можливо додати специфічність суб’єкту отримання неправомі-
рної вигоди, яка полягає у наявності у останнього різноманітних 
владних та службових посадових повноважень, пов’язаних з цим 
додаткових прав та обов’язків цієї особи, а також те, що суб’єкти 
злочинів, пов’язаних з отриманням неправомірної вигоди, завдяки 
наявності певних вимог до осіб, що займають керуючи посади та 
проведеному певному відбору, зазвичай мають високий рівень освіти, 
досвід роботи, професійну підготовку та добре обізнані з особливостя-
ми функціонування установ та підприємств, на яких вони працюють. 

Досліджуючи способи одержання неправомірної вигоди більшість 
науковців, узагальнюючи власні здобутки та роботи інших дослідників, 
виділяють два основних способи одержання неправомірної вигоди: 
простий, який полягає у безпосередньому отриманні предмета непра-
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вомірної вигоди, так би мовити «передавання з рук у руки» та замаско-
ваний чи прихований, який полягає у тому, що факт одержання не-
правомірної вигоди маскується під інші, зовні правомірні дії з боку 
особи яка надає, або яка отримує (а також посередника) неправомірну 
вигоду. Прикладом такого маскування (приховування) факту отриман-
ня неправомірної вигоди може бути придбання суб’єктом отримання 
неправомірної вигоди у особи, яка її дає, коштовної речі, наприклад 
квартири, дорогоцінностей, побутової техніки, за ціну, яка завідомо є 
значно дешевшої від ринкової, або виконання ремонтних робіт без 
проведення фактичної сплати за них та інші [2].  

Визначаючи одержання неправомірної вигоди, як прийняття 
суб’єктом одержання неправомірної вигоди, неправомірної вигоди для 
себе чи третьої особи, законодавець декларує, що не має значення те, як 
цим суб’єктом було фактично використано предмет неправомірної 
вигоди. Дії щодо подальшого розпорядження прийнятим предметом 
неправомірної вигоди знаходяться за межами об’єктивної сторони 
досліджуваної категорії злочинів, тобто кримінальна відповідальність 
настає незалежно від того, коли саме було отримано неправомірну 
вигоду – до чи після вчинення певних дій, обумовлених між тим хто дає 
та хто отримає неправомірну вигоду, коли саме проводилось це обумов-
лення, чи було таки дії взагалі вчинено та чи збиралась або намагалась 
ця особа вчиняти ці дії. Злочин, пов’язаний з отриманням неправомір-
ної вигоди вважається закінченим з моменту прийняття суб’єктом 
отримання неправомірної вигоди хоча б частини такої вигоди. Якщо 
суб’єкт отримання неправомірної вигоди виконав певні дії, спрямовані 
на її отримання, але по незалежним від його волі причинам не зміг таку 
неправомірну вигоду отримати, то його дії мають бути кваліфіковані як 
замах на одержання неправомірної вигоди.  

Окреслюючи межі визначення терміну предмет неправомірної виго-
ди, насамперед, звернемось до безпосереднього тлумачення терміну 
предмет, який новий тлумачний словник української мови визначає як:  

1) будь-яке конкретне матеріальне явище, що сприймається орга-
нами чуття;  

2) логічне поняття, що становить зміст думки, пізнання і т. ін.;  
3) те, на що спрямована пізнавальна, творча, практична діяльність 

кого –, чого-небудь [3 с. 867]. 
Після внесення у 2013 році низки змін у законодавство України, 

присвячене протидії корупції та хабарництву, термін «хабар» було не 
тільки технічно замінено на термін «неправомірна вигода», але й було 
розширено предмет цього злочину, а саме додано до нього вигоди 
нематеріального чи не грошового характеру: неправомірна вигода – це 
грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріа-
льні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового 
характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без 
законних на те підстав [4].  
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Після описаних нами вище змін у законодавстві України, присвя-
ченому протидії корупції та хабарництву, суб’єктом злочину, 
пов’язаного з отриманням неправомірної вигоди може бути не тільки 
службові особи, а й інші категорії громадян, а саме:  

1) У статтях 368 та 3682 Кримінального кодексу України суб’єктом 
злочину є службові особи, службові особи, які займають відповідальне 
становище та службові особи, які займають особливо відповідальне 
становище [1]; 

2) Суб’єктом злочинів, передбачених ч. 1 та 2 статті 3683, ч. 1 та 2 
статті 3684, 354, 369 та 3692 Кримінального кодексу України є загаль-
ний суб’єкт, тобто фізична осудна особа, якій на момент вчинення 
злочину виповнилося 16 років [1]; 

3) Суб’єктом злочинів, передбачених ч. 3 та 4 статті 3683 Криміна-
льного кодексу України є службовій особі юридичної особи приватно-
го права незалежно від організаційно-правової форми [1]; 

4) Суб’єктом злочинів, передбачених ч. 3 та 4 статті 3684 Криміна-
льного кодексу України є особи, які надають публічні послуги, до яких 
законодавець відносить аудиторів, нотаріусів, приватних виконавців, 
експертів, оцінювачів, третейських судій або інших осіб, які провадять 
професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, а також 
незалежних посередників чи арбітрів під час розгляду колективних 
трудових спорів [1]; 

5) Суб’єктом правопорушень, передбачених статтею 3693 Криміна-
льного кодексу України є особи, зазначені в частині другій статті 
17 Закону України «Про запобігання впливу корупційних правопору-
шень на результати офіційних спортивних змагань» [1]. 

Підсумовуючи вищенаведене можемо зробити висновок про те, що 
криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних з одержанням 
неправомірної вигоди, є важливою, динамічною та впорядкованою 
системою ознак наведеної категорії злочинів, чітке визначення та 
розуміння яких дозволить значно покращити статус та стан вирішення 
головних завдань, що постають перед правоохоронними органами в 
частині протидії корупції та хабарництву.  
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ЩОДО ІНТЕГРАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ  
АНТРОПОДЖЕРЕЛЬНОЇ НЕВЕРБАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

В КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

 
Інтеграція положень антроподжерельної невербальної інформації в 

кримінальне провадження є функціональною та системною потребою у 
боротьбі зі злочинністю. На теоретичному рівні синтез загальних 
теорій криміналістики, психології і фізіології, який здійснюється з 
метою підвищення ефективності практичного вирішення завдання 
кримінального провадження, об’єктивно затребуваний і обумовлений 
безсумнівною близькістю об’єктно-предметних відносин цих сфер 
знань, однак в специфічному для кожної аспекті (криміналістичний, 
психологічний, фізіологічний). 

Антроподжерельна невербальна інформація в кримінальному прова-
дженні використовується завдяки виконанню двох основних функцій:  

1) доповнення змістом доказів, сприяючи, тим самим, повноті і 
всебічності криміналістичного пізнання (відбувається інформаційне 
збагачення, тобто доповнення, заміщення, уточнення);  

2) систематизації різнобічної криміналістичної інформації, сприя-
ючи, тим самим дослідженню обставин кримінально-релевантної події 
новими, більш ефективними методичними рекомендаціями і тактич-
ними прийомами.  

Зазначені функції антроподжерельна невербальна інформація вико-
нує не тільки по відношенню до криміналістичної інформації, а й в 
криміналістичній освіті як найбільш дієвому напрямку впровадження 
цього синтезованого знання в кримінальне провадження. У розвиток 
цієї гіпотези під невербальною компетентністю слідчо-
го/прокурора/судді/експерта/спеціаліста слід розуміти їх обізнаність у 
сфері теоретичних і прикладних невербальних знань, а також володін-
ня відповідними вміннями і навичками їх застосування. 

Інтеграція положень антроподжерельної невербальної інформації в 
кримінальне провадження впливає на формування комплексу пропо-
зицій, спрямованих на розвиток і вдосконалення:  

1) тактики проведення процесуальних дій з використанням поло-
жень невербальної інформації, що розкривають закономірності проявів 
антроподжерельної інформації у міжособистісній взаємодії учасників 
кримінального провадження;  
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2) методів і прийомів подолання протидії досудовому розслідуван-
ню на основі аналізу проявів антроподжерельної інформації учасників 
кримінального провадження; 

3) процесу взаємодії учасників кримінального провадження на ос-
нові аналізу проявів антроподжерельної інформації;  

4) методів і засобів вивчення особистості на основі аналізу проявів 
антроподжерельної інформації учасників кримінального провадження;  

5) процесу та змісту професійної підготовки фахівців у сфері пра-
возастосування щодо положень антроподжерельної невербальної 
інформації. 

Теоретичне і практичне значення інтеграції положень антроподже-
рельної невербальної інформації визначається комплексним системним 
підходом до вивчення проблеми використання антроподжерельної 
невербальної інформації в кримінальному провадженні та місцем, яке 
займає предмет дослідження в ряду концептуальних основ діяльності 
по розслідуванню злочинів, а також його актуальністю в аспекті опти-
мізації та підвищення ефективності практики виявлення, розслідуван-
ня і розкриття злочинів. 

Зазначеній меті інтеграції у відповідності до криміналістичного за-
безпечення кримінального провадження, служать конкретні пропози-
ції, що спрямовані на:  

1) формування синтезованого криміналістичного знання;  
2) його впровадження в практику боротьби зі злочинністю;  
3) висунення пропозицій щодо організаційного, методичного та 

тактичного забезпечення формування невербальної компетентності у 
слідчого/прокурора/судді/експерта;  

4) вдосконалення професійної підготовки фахівців у сфері правоза-
стосування. 

Володіння конкретними положеннями антроподжерельної неверба-
льної інформації є досить важливими складовими в тактичному відно-
шенні при проведенні процесуальних дій. Обґрунтуванню цього твер-
дження сприяє і висновок, зроблений на основі анкетування слід-
чих/прокурорів/суддів/експертів про реальну необхідність і фактичне 
використання ними знань антроподжерельної невербальної інформації 
в процесі професійної діяльності. 
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ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ:  
ТАКТИКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ 

 
Огляд – слідча (розшукова) дія, яка полягає в безпосередньому по-

шуку, виявленні, фіксації та аналізі слідчим ознак, властивостей, стану 
і взаємного розташування об’єктів, що мають значення для криміналь-
ного провадження [2, с. 118]. Як науковці, так і законодавець розгля-
дають дану слідчу (розшукову) дію як невідкладну, тобто таку, прове-
дення якої відповідно до ст. 214 Кримінального процесуального кодек-
су України дозволяється до внесення відомостей про подію злочину в 
ЄРДР та фактичного відкриття кримінального провадження. В основі 
даної норми кримінального процесуального законодавства лежить 
багатовіковий досвід практики слідчої діяльності різних поколінь 
слідчих. Більше того, вчені та практики завжди сходилися на тому, що 
дана слідча (розшукова) дія є найбільш інформативною для розсліду-
вання, адже перед нею завжди ставляться важливі тактичні завдання, 
зокрема: вивчення й фіксація обстановки місця події з метою виявлен-
ня характеру та механізму злочину; виявлення й вилучення слідів 
злочину, які в подальшому можуть бути джерелом доказової інформа-
ції; виявлення ознак, що характеризують осіб, які брали участь у 
вчиненні злочину; фіксація особливостей, що притаманні потерпілій 
особі та іншим об’єктам посягання; установлення обставин, що відо-
бражають об’єктивну сторону злочину (тобто часу, способу його вчи-
нення, дій злочинця на місці події, наслідків злочинних дій); виявлен-
ня ознак, що вказує на мотиви та мету вчинення злочину; установлен-
ня обставин, що сприяли вчиненню злочину тощо [3, с. 13]. 

Коло зазначених завдань є досить широким, а успішність їх вирі-
шення впливає на швидкість та результативність розслідування. Разом 
з тим саме місце події є надзвичайно інформаційно містким, так як 
несе у собі безпосереднє відображення самої злочинної події, злочинця 
та особливостей його поведінки. Тобто вивчення місця події у ході 
проведення такої слідчої (розшукової) дії, як огляд, дозволяє зібрати 
слідчому значний обсяг доказової та орієнтуючої інформації. Тому не 
викликає сумніву необхідність якісного проведення даної слідчої 
(розшукової) дії як слідчим, так і всіма іншими учасниками даної 
слідчої (розшукової) дії в силу своїх обов’язків. Відповідно, багато в 
чому якість проведення огляду залежить від якісного рівня підготовки 
до його проведення. Однак, як показує практика слідчої діяльності, у 
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слідчого не завжди є достатньо часу для ретельної та обдуманої підго-
товки до проведення огляду. Досить часто він володіє занадто малим 
обсягом інформації щодо місця та обставин проведення огляду, поки 
безпосередньо не прибуде на місце проведення даної слідчої (розшуко-
вої) дії. Саме тому дуже важливим є забезпечення слідчого системою 
якісних та універсальних криміналістичних рекомендацій у вигляді 
положень суто технологічного та тактичного характеру. 

Тактика підготовки та проведення огляду багато в чому залежить від 
учасників даної слідчої (розшукової) дії, часу та місця її проведення. 
Разом із тим така слідча (розшукова) дія, як огляд, характеризується 
наявністю широкого кола положень, що мають технологічний характер. 
Положення тактичного та технологічного характеру спрямовані на 
забезпечення швидкого й ефективного вирішення завдань огляду.  

Технологічний аспект даної слідчої (розшукової) дії має свою реалі-
зацію саме в системі поетапного послідовного й планомірного обсте-
ження різноманітних об’єктів – безпосередньо самого місця події, 
окремих його частин (вузлів), предметів, документів, слідів, які вияв-
лені на місці події та мають інтерес для слідства. 

Крім того, саме в рамках проведення огляду отримують свою реалі-
зацію положення, що стосуються технології застосування техніко-
криміналістичних засобів. Фактично їх застосування прямо залежить 
від об’єктів дослідження, які виявлені під час проведення огляду і 
мають інтерес та значення для розслідування. При цьому технологія 
застосування техніко-криміналістичних засобів поєднується з тактико-
криміналістичними положеннями огляду, вивченням й оцінкою таких 
об’єктів на місці їх виявлення. Діяльність з огляду, вивчення й оцінки 
об’єктів алгоритмічно пов’язана із застосуванням техніко-
криміналістичних засобів. 

Разом з тим поряд із тактичними та технологічними аспектами 
огляду місця події необхідно приділити увагу психологічному аспекту 
даної слідчої (розшукової) дії. Психологічні основи огляду місця події 
проявляються в аналітичній діяльності слідчого, коли йдеться не лише 
про пошук доказів, але й про їх оцінку (чи стосується певна інформа-
ція розслідуваної події; чи наявні на місці події певні сліди, що можуть 
бути розцінені як негативні обставини; на скільки певна інформація 
може бути достовірною), зіставлення один з одним та з іншою інфор-
мацією, якою володіє слідчий (наприклад, щодо особи потерпілого, 
умов учинення злочину, особи злочинця тощо), висунення версій 
щодо події злочину та окремих її елементів. Крім того під час прове-
дення огляду місця події слідчий може звертатися до застосування 
методу рефлексії. Г.О. Зорин вказує на те, що технологія застосування 
даного методу полягає в тому, що слідчий, прокурор, криміналіст, 
суддя чи адвокат начебто займають місце злочинця і з цієї точки зору 
розглядає самого себе, свою поведінку на місці події та окремі дії у 
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ході вчинення злочину, тобто аналізую минуле та прогнозує перспек-
тиву майбутніх дій [1, с. 7].  

Також, у світовій практиці слідчої діяльності під час розслідування 
тяжких та особливо тяжких злочинів, що посягають на життя, здо-
ров’я, статеву свободу чи статеву недоторканість особи, застосовується 
метод профілювання, тобто метод побудови психолого-
криміналістичного портрету особи злочинця. В основі як методу 
рефлексії, так і методу профілювання лежать академічні знання загаль-
ної психології та слідчої психології. Разом з тим застосування даних 
методів у слідчій діяльності передбачає поєднання знань психології з 
практичними навичками застосування положень криміналістичної 
тактики, спрямованих на повне та об’єктивне дослідження обстановки 
місця події, виявлення слідів злочину та їх вивчення. 

 

Список використаної літератури: 

1. Зорин Г.А. Криминалистическая рефлексия в процессах расследования, 
обвинения и защиты: Учеб. пособие / Г.А.Зорин. – Гродно: ГрГУ, 2003. – 
109 с.  

2. Криміналістична тактика: навч. посіб. /за ред. М.А. Погорецького та  
Д.Б. Сергєєвої. Київ: Алерта, 2016. 244 с.  

3. Осмотр места происшествия: практическое пособие / под ред. 
А.И. Дворкина. Москва: Юристъ, 2001. 336 с.  

 
 
 

DYNTU V. 

National University «Odessa Academy of Law», 
associate professor of the Criminalistic’s department, 

Ph.D. in Law  

 

THE ROOTS OF CRYPTOCURRENCIES 

 
Nowadays, because of the high speed of globalization the issue of 

«Global currency» 1, is very relevant. Currently, modern society is 

witnessing «The Forth Industrial Revolution» 2, which causes a 
transformation in different fields, including world economy. The Internet 
and new technologies have started the era of digital economy. Digital 
economy is a series of economic, social and cultural activities that are 
performed online and are related to the use of information and 

communication technology 3. It includes activities like banking, buying and 
selling, and accessing education or entertainment using the Internet and 

connected devices 4. Digitalization of economy changed its framework 
establishing boundless space with new rules of game for trading. Back into 
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1999 Milton Friedman in his interview mentioned that «…the Internet is 
going to be one of the major forces for reducing the role of government. The 
one thing that’s missing, but that will soon be developed, is a reliable e-cash, 
a method whereby on the Internet you can transfer funds from A to B 
without A knowing B or B knowing A, the way I can take a USD 20 bill and 

hand it over to you and then there is no record of where it came from» 5. 
He was right, digested assets and innovative financial channels, instruments 
and systems are creating new paradigms for financial transactions and forging 

alternative conduits of capital 6. So, as far as existing bank system could 
not satisfy escalating demand of digital trade market, the necessity of 
creation of the appropriate tool for high-speed transactions via the Internet 
regardless any jurisdictions was obvious. This role of such means of payment 
was occupied by virtual currency. 

According to the report of the Financial Action Task Force virtual 
currency is a digital representation of value that can be digitally traded and 
functions as (1) a medium of exchange; and/or (2) a unit of account; and/or 
(3) a store of value, but does not have legal tender status (i.e., when 
tendered to a creditor, is a valid and legal offer of payment) in any 
jurisdiction. It is not issued nor guaranteed by any jurisdiction, and fulfils the 
above functions only by agreement within the community of users of the 

virtual currency 7. Virtual currencies represent both the emergence of a 
new form of currency and a new payment technology to purchase goods and 

services 8. Its value is founded on the agreement between the users of the 

system operating on the Internet and with confidence 9. Unlike gold or 
silver virtual currencies have no non-monetary use or value – they are just 

bits of data 5. One of the most modern form of virtual currency is 
cryptocurrency.  

Cryptocurrency refers to a math-based, decentralised convertible virtual 
currency that is protected by cryptography. – i.e., it incorporates principles 
of cryptography to implement a distributed, decentralized, secure 

information economy 7. Currently, hundreds of cryptocurrencies exist in 
the online market for trade purposes. The common element of these 
different cryptocurrency systems is the public ledger (‘blockchain’) that is 
shared between network participants and the use of native tokens as a way to 
incentivise participants for running the network in the absence of a central 

authority 6. Unlike the fiat currency where the federal banks or 
governments are responsible for the generation and printing of money, the 
cryptocurrency is generated by a process called mining. Cryptocurrencies use 
complex hashing and time stamping methodologies to uniquely identify each 

coin within that currency 10. The key innovation is the implementation of 
cryptographic identification techniques into a «distributed ledger,» i.e., a 
digital record that allows the tracking and validation of all payments to be 
made. This allows cryptocurrencies to be used in a decentralized payment 

system while avoiding the possibility of «double spending» 8. Moreover, 



390 

cryptocurrencies provide certain anonymity of a user – «pseudonymous».  
It is reached by following features: it is not attached to the user’s personal 
information; for transactions via blockchain networking, users do not have to 
submit any personal information, which means that transactions do not 
contain identifying information about their participants. So, «the public can 
see that someone is sending an amount to someone else, but without 

information linking the transaction to anyone» 11. 
It should be noticed, that classical money performs several basic 

functions: a measure of value, a means of payment, a medium of circulation 
and a means of accumulation. However, what is now understood by 
cryptocurrency, in fact is a software-digital complex consisting of a payment 
system, in which transactions can be made, cryptocurrency tokens – 
exchange units of value in the blockchain system and at the same time, data 
transfer protocols and transaction verification codes, and also the public 
database of all transactions that have ever been committed in this system. 
The database is maintained by all participants and is updated on all 
computers after each transaction. 

So, cryptocurrency is not money in a classical understanding, but it has a 
market value determined by the demand and supply of account units and an 
internal cost equivalent to the price of services or goods obtained in this 
exchange chain. Thus, two of the four main functions of money 
cryptocurrency fulfils: means of circulation and payment, since they act as 
an intermediary in the circulation of goods and services and as a registrar of 
the fact of payment. 

As an example, Bitcoin can be taken as the most known and costly, 
based on blockchain cryptocurrency. Its occurrence coincided with the world 
economic crises in 2008, when the world observed insolvency of the world 
banking system. Despite sustainable position, which dollar occupied at that 
time, its trustability was reduced in consequence of the economic crisis. 
Dollar’s fluctuation affected most of fiat currencies, which precipitated 
instability of the world economy. Moreover, it became more obvious that 
global monetary and bank system was totally dependent and guided by 
governmental institutions, which were not able to prevent the formation and 
repercussion of the economic crisis. The centralized global system of 
financial management failed. As a result, people lost their credence in the 
reliability of the banking system. Currently, the value of currency is based on 
the population’s trust. Apparently, if citizens do not trust a government, they 
will not trust its currency. So, eventually the central challenge appears: how 
to design a system that most effectively facilitates the exchange of goods and 
services and generates prosperity while preventing the institutions, that 

manage that system, from abusing the trust that comes with that role 12. 
Most likely, the emergence of Bitcoin was a response to the existing 

social demand for a currency independent from the influence of banking 
institutions, as far as they lost their reliability. While the world economy was 
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suffering from the effect of economic crisis, Satoshi Nakamoto (still 
unknown person or group of people) released an article «Bitcoin: A Peer-to-
Peer Electronic Cash System». He had proposed anonymous payment 
network, served by its users without central authorities and agents, which can 

be used as a system for electronic transactions without relying on trust 12, 
which year after began to be exploited as a currency via the Internet. 
Nowadays it is an information technology breakthrough that facilitates both 
a secure, decentralized payment system and a tool for the storage, 

verification and auditing of information 13. 
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ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ  
ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

 
Загальною метою створення і використання електронних (МЗН), і 

КП навчального призначення можна вважати наступне:  
З метою визначення місця МЗН і КП в навчальному процесі розг-

лядатимемо їх як систему. Справа у тому, що педагогічна наука трактує 
навчання як процес управління засвоєнням знань, тобто, як процес 
управління пізнавальною діяльністі студіюючих осіб. Цей процес 
реалізується у замкненій системі управління, якій притаманні наступні 
характерні риси: мета, завдання, об’єкт (студіюючі особи), суб’єкт 
(викладач), зворотній зв’язок. 

Розглядаючи процес навчання як систему, слід відокремити групові, 
індивідуальні заняття і самостійне навчання, визначити існуючі цикли 
управління навчальною діяльністю, місце і ступінь впливу електронних 
засобів навчання на ефективність навчання.  

Процес групових занять може проходити без зворотного або част-
кового зворотного зв’язку. Це, як правило, лекційні заняття, на яких 
викладач однобічно передає інформацію і вводить корективи до змісту 
і форм її подачі (зворотний зв’язок) лише на підставі візуальних або 
асоціативних факторів. Практичні та лабораторні заняття як групові 
проходять з більш вираженим зворотним зв’язком, зрозуміло, при 
наявності більшої кількості запитань. 

Процес самостійної роботи студента, або індивідуальних занять 
проходить під контролем та за участю викладача при наявності зворот-
ного зв’язку. Це можуть бути заняття зі студентом відокремлено або у 
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складі групи, коли вони переходять до категорії індивідуально-
групових занять.  

Процес самостійного навчання необхідно розглядати як сінергетич-
ний процесс, тобто процес самоорганізації (управління на грунті 
власної мотивації, власної активності, власного складу характеру, 
темпераменту) без участі викладача. 

Реальний процес навчання є змішаним. Так, практичні і лаборатор-
ні заняття можна розглядати як групові, у тому випадку, коли викладач 
передає інформацію і дає пояснення. При цьому він може працювати з 
окремим студентом індивідуально. Щодо субєкта навчання студента, то 
він виконуючи завдання, певну частину часу працює самостійно. 
Аналогічна ситуація має місце під час виконаня розрахункових, курсо-
вих, дипломних та інших робіт (у випадку значної питомої ваги проце-
су самостійного навчання).  

В Національному університеті «Одеська юридична академія» ство-
рене і запроваджене у навчальний процес програмне забезпечення у 
вигляді комп’ютерної програми (далі – КП) «Автоматизоване робоче 
місце слідчого, детектива та процесуального керівника (прокурора)». 
Використання цієї КП відкриває широкі можливості щодо отримання 
практичних навичок фахівцями з вищою юридичною освітою для 
органів МВС, прокуратури, НАБУ, СБУ та інших правоохоронних 
органів і судів. Концептуальна модель автоматизованої системи «Авто-
матизоване робоче місце слідчого, детектива та процесуального керів-
ника (прокурора)» – це багатофункціональний апаратно-програмний 
комплекс, який створений на базі персонального комп’ютера, що 
забезпечує запровадження комп’ютерних технологій у діяльності 
прокурора, слідчого та детектива.  

Програма створена на основі норм Кримінального процесуального 
кодексу України 2012 року. При розробці КП використовувались 
методичні рекомендації Генеральної прокуратури України, позитивний 
досвід роботи слідчих підрозділів Національної поліції України та 
наукові розробки науковців НУ «ОЮА».  

До структури комп’ютерної програми входять наступні функціона-
льні блоки:  

а) «Правова інформація», яка включає нормативно-правову базу, 
яка забезпечує процес досудового слідства;  

б) «Функціональні системи», яка включає методики організації ро-
зкриття та розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів, типові 
зразки процесуальних документів, зразки постанов про призначення 
судових експертиз тощо. 

У процесі вивчення спецкурсу, використовуючи можливості КП, 
студенти мають можливість засвоїти методику організації досудового 
розслідування, розкриття тяжких злочинів. Крім цього, у процесі 
роботи з КП, виносять постанови про призначення різноманітних 
судових експертиз, готують проекти клопотань слідчого або прокурора 
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до слідчого судді з різних підстав, складають обвинувальний акт та 
інші процесуальні документи.  

У КП враховані вимоги, що висуваються до процесуальних актів у 
кримінальному судочинстві слідчою та судовою практикою, наукою 
криміналістикою, що надає можливість формування та друку процесу-
альних документів на персональному комп’ютері. 

Кожен студент на практичних заняттях отримує «навчальну фабулу» 
щодо скоєного кримінального правопорушення і виходячи із обставин 
визначає попередню кваліфікацію, складає план досудового розсліду-
вання, а потім використовуючи базу комп’ютерної програми відпра-
цьовує всі необхідні процесуальні документи. 

Процедура формування «Навчального кримінального провадження» 
проводиться з використанням типових зразків процесуальних докумен-
тів, розміщених у базі даних КП. Процесуальні документи роздрукову-
ються, згідно нормативних документів, на папері формату А-4 без 
виправлень та прошиваються з відповідною нумерацією. Сформоване у 
зазначеному вище порядку, «Навчальне кримінальне провадження» і 
обвинувальний акт оцінюються в процесі складння заліку зі спецкурсу 
«Автоматизоване робоче місце слідчого, детектива та процесуального 
керівника (прокурора)». 

Використання вищезазначеної КП дозволяє констатувати, що саме 
такий підхід до проведення практичних занять зі студентами найбільш 
наближений до реалій майбутньої професії та дає змогу студентам 
якнайкраще проявити свії теоретичні знання та примінити практичні 
навички. 
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УЧАСТЬ СПЕЦІАЛІСТА У ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ  
НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

 
Глава 21 КПК України передбачає можливість проведення НСРД 

за тяжкими та особливо тяжкими злочинами, які за своїм змістом 
збігаються з відповідними оперативно-розшуковими заходами (ОРЗ). 
[1, 270]  

Без застосування елементів тактики підготовки та проведення 
НСРД, вказані дії позбавленні фактичної можливості досягнення мети 
їх проведення – отримання або перевірки доказів у конкретному 
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кримінальному провадженні та можливості використання у доказуванні 
отриманих фактичних даних [2, 147]. 

Здебільшого НСРД проводять уповноважені оперативні підрозділи 
(за дорученням слідчого, прокурора). При цьому вони використовують 
технічні засоби, які в одному випадку іменуються оперативно-
технічними, а в іншому – технічними засобами, залежно від сфери та 
мети застосування [3, 4]. 

Разом з тим, є багато технічних засобів, які можуть бути використані 
при проведенні різних НСРД, зокрема це засоби: встановлення місцез-
находження конкретних матеріальних об’єктів; зв’язку, оптичні прилади; 
відеоспостереження та відеофотозйомки (оптичні прилади, цифрові 
фотокамери, відеокамери, відеозакладки, телевізійні системи, ендоско-
пи, прилади бачення в темряві, тепловізори тощо); звукового контролю 
та звукозапису (акустичні закладки, диктофони, направлені мікрофони, 
стетоскопи, інфрачервоні лазерні зчитувачі); засоби отримання інфор-
мації з радіоефіру (спеціальні комплекси радіорозвідки); зняття інфор-
мації з каналів проводового зв’язку (телефонні закладки, спеціалізована 
апаратура зняття інформації з ліній зв’язку); подолання систем охорони; 
негласного проникнення в комп’ютерні системи та мережі. 

Стаття 71 КПК визначає процесуальний статус спеціаліста як учас-
ника кримінального провадження, що володіє спеціальними знаннями 
та навичками застосування технічних або інших засобів і може надава-
ти консультації під час досудового розслідування і судового розгляду.  

Спеціаліст може бути залучений для безпосередньої технічної допо-
моги сторонами кримінального провадження під час досудового розс-
лідування [4]. 

При наданні такої допомоги, спеціаліст обов’язково має дати пояс-
нення учасникам дії, що проводиться, які пристрої застосовує, наслід-
ки та результати використання спеціальних знань, вмінь та навичок. 

Крім того, є буденним питання використання в кримінальному 
провадженні як доказу результатів діяльності спеціалістів під час 
проведення дій, пов’язаних із зняттям інформації з каналів зв’язку. 
В усьому світі для прослуховування та фіксації телефонних переговорів 
створені різні технічні засоби, які застосовуються в оперативно-
розшуковій роботі поліції. У ряді країн, на відміну від вітчизняного 
законодавства, такі записи використовуються судами як докази,  

Особливого значення має положення, стосовно якого виконавцями 
НСРД мають бути вжиті необхідні заходи щодо забезпечення збере-
ження і цілісності одержаних матеріалів (захист від несанкціонованого 
втручання, деформації, розмагнічування, знебарвлення, стирання), до 
передачі їх прокурору. Згідно п. 5.1 Інструкції про організацію прове-
дення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результа-
тів у кримінальному провадженні, затвердженої міжвідомчим наказом 
№ 114/1042/516/1199/ 936/1687/5 від 16.11.2012 р., документи, 
пов’язані із проведенням НСРД підлягають засекречуванню, якщо 
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розголошення інформації, що в них міститься, створює загрозу націо-
нальним інтересам та безпеці. Вказане положення, начебто, зобов’язує 
засекречувати не всі документи, пов’язані із НСРД, однак п. 4.12.4 
Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого 
наказом СБ України № 440 від 12.08.2005 р., відносить до такої таєм-
ниці всі відомості про факт або методи проведення слідчої дії, що 
фактично зобов’язує засекречувати всі документи, пов’язані із НСРД, 
незалежно від можливої шкоди при їх розголошенні. 

Спеціаліст у певних випадках має отримати доступ до державної та-
ємниці (ст. 27 Закону України «Про державну таємницю») і мати 
допуск відповідної форми [3, 4]. 

Вказане положення може бути виправдане при використанні під час 
НСРД спеціальної таємної техніки, оперативних джерел та інших сил і 
засобів, розголошення відомостей про які може завдати шкоди націо-
нальним інтересам.  

Ураховуючи, що результати проведення НСРД, проведених в ході 
розслідування, можуть бути використані після їх перевірки іншими 
слідчими діями, можливо підтримати думку авторів коментарю чинно-
го КПК щодо можливості проведення допиту осіб, які брали участь у 
НСРД. Як приклад, такий позитивний досвід використовується у 
процесуальному законодавстві ФРН (ст. 85 закону передбачає показан-
ня свідків-фахівців як засіб доказування). Він на відміну від експерта 
не може бути замінений та не підлягає відводу [5, 127]. 

І.В.Пиріг зазначає, що довідки спеціаліста за результатами його 
участі в слідчій дії долучаються до протоколу слідчої дії з метою більш 
глибокого розкриття змісту протоколу [6, 514]. Приєднання таких 
довідок до матеріалів провадження хоча й не передбачене законом, але 
й не суперечить йому.  

Крім того, доступність комп’ютерної техніки, мережі Інтернет та 
володіння відповідними технологіями надають змогу обізнаному злов-
миснику застосовувати свої знання для вчинення кіберзлочину. 

Розслідування такого роду злочинів не є цілковитою новинкою для 
вітчизняних правоохоронних органів. Разом з тим, все ще залишається 
доволі складно виявляти, фіксувати і вилучати необхідну інформацію 
при розслідуванні вказаної категорії злочинів для використання її 
надалі як доказової. Причинами цього є і нестача кваліфікованих 
кадрів, на достатньому рівні обізнаних в інформаційних технологіях, і 
відсутність належної кількості спеціального криміналістичного облад-
нання, а також брак практики розслідування таких злочинів. 

З метою отримання доказів бази, може бути застосоване програмне 
забезпечення, яке за усіма ознаками відноситься до шкідливого, оскі-
льки фактично призначене для несанкціонованого користувачем 
втручання в роботу його комп’ютера.  

Хоча, німецький досвід, особливо щодо проведення таємних он-
лайн-обшуків персональних комп’ютерів підозрюваних, вказує на 
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ефективність застосування такого програмного забезпечення при 
розслідуванні кіберзлочинів. [7] З іншого боку, його застосування у 
даний час вітчизняним законодавством не врегульовано.  

При проведенні оперативним підрозділом НСРД, з метою виявлен-
ня приховано встановлених технічних засобів можуть залучатись 
спеціалісти відповідних підрозділів СБУ, які згідно з функціональними 
обов’язками здійснюють заходи з виявлення радіозакладних пристроїв 
та технічних каналів витоку інформації з використанням спеціалізова-
ного технічного обладнання. 

Дії спеціаліста здійснюються згідно з методами виявлення радіозаклад-
них пристроїв і технічних каналів витоку інформації та тактикою огляду 
приміщень, яка передбачає: огляд місць, придатних для прихованого 
встановлення СТЗ, для встановлення ознак їх впровадження; виявлення 
радіоканалів та інших технічних каналів витоку інформації; виявлення 
ознак прихованих засобів відеоспостереження, аудіоконтролю. 

В ході фіксації виявлених речових доказів в протоколі спеціаліст 
надає допомогу слідчому, прокурору в описі їх специфічних ознак (вид 
та кількість виявлених ознак, їх локалізація, спосіб виявлення тощо), 
встановлює та документує дані щодо його конструктивних особливос-
тей, особливості розміщення, складові тощо. Тому, використання 
допомоги спеціаліста є вкрай важливим елементом проведення НСРД, 
що забезпечить належність результатів цих дій. 
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ТАКТИЧНИЙ ПРИЙОМ ЯК ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ 
КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ 

 
В умовах сучасності надзвичайно важливим видається питання бо-

ротьби зі злочинністю. На жаль, статистика констатує факти повної 
недовіри населення до державних органів, у тому числі й до правоохо-
ронних, а тому ті методи, що використовуються ними для подолання 
злочинності, піддаються сумнівам та критиці.  

Певною мірою змінити ситуацію, що склалася, допомогло прийнят-
тя у 2012 році нового Кримінального процесуального кодексу України, 
який пропагує в першу чергу ідею гуманізації кримінального процесу. 
Однак, не менш важливе значення мають і саме безпосередньо прийо-
ми та методи, якими користуються правоохоронці при розслідуванні 
конкретних правопорушень. Безумовно, вагому нішу складає і кримі-
налістична тактика, адже одним із напрямів, що сприяють ефективнос-
ті роботи слідчих, є оволодіння тактичними прийомами і застосування 
їх у криміналістичній практиці [4, с. 45]. 

Вищевказані аспекти якраз і вказують на актуальність досліджува-
ної проблематики, адже тактичний прийом виступає одним з основних 
категорій криміналістичної тактики. 

Дане питання доволі ґрунтовно висвітлено у працях вітчизняних 
науковців. Серед них привертають увагу наукові праці Ю.В. Колесни-
ка, І.П. Кочневої, Ф.М. Сокиран, М.Ф. Сокиран, В.Ю. Шепітька та ін.  

Криміналістична тактика є відносно самостійною частиною кримі-
налістики і представляє собою систему наукових положень і рекомен-
дацій щодо організації та планування досудового розслідування і 
судового розгляду, які розробляються на основі визначення оптималь-
ної лінії поведінки осіб, прийомів провадження слідчих (розшукових) 
дій, спрямованих на збирання і дослідження доказів та встановлення 
обставин, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення 
[5, с. 131]. 

У свою чергу тактика як система вказівок і рекомендацій ґрунтуєть-
ся на наступних елементах: 
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1) тактичний прийом як спосіб здійснення процесуальної дії, 
спрямований на досягнення її мети; 

2) тактична рекомендація – науково-обґрунтована та перевірена 
практикою порада щодо обрання і застосування засобів, прийомів та 
форм поведінки; 

3) система (підсистема) тактичних прийомів – упорядкована суку-
пність взаємопов’язаних та взаємозумовлених прийомів, що мають 
цільову спрямованість у процесі її реалізації (тактична комбінація); 

4) тактика слідчої (розшукової) дії, яка охоплює весь типовий так-
тичний комплекс її можливого здійснення, реалізації; 

5) система слідчих (розшукових) дій (тактична операція), спрямо-
вана на виконання завдання розслідування у відповідній слідчій ситуа-
ції [5, с. 133]. 

Тактичний прийом є основним елементом криміналістичної такти-
ки. Однак до сьогодні визначення його є спірним, і навіть в науковій 
літературі викликає неоднозначне розуміння і тлумачення. Криміналіс-
тика виділяє два основні напрями у розумінні тактичного прийому. 
Так, наприклад, О.М. Васильєв розглядає його як своєрідну наукову 
рекомендацію, а Р.С. Бєлкін – визначає його як спосіб дії чи лінію 
поведінки [5, с. 134]. Перший з напрямів характеризується науковістю 
тактики, другий ж напрям акцентує увагу саме на слідчій практиці 
[3, с. 105]. 

Однак, безумовно, конкретні ефективні способи дій та прийоми ро-
зслідування, знайдені безпосередньо слідчим при використанні емпі-
ричного методу, не виступають тактичними прийомами, так як не 
містять відповідного наукового обґрунтування і напряму залежать від 
професіоналізму слідчого [3, с. 105]. Проте, «випробовувати» навіть ті 
тактичні прийоми, що вже склалися, слідчий матиме змогу лише на 
практиці. Тому не можна говорити про неможливість виникнення 
нових тактичних прийомів саме на практиці. Єдине, що тут дійсно має 
місце, так це необхідність наукового обґрунтування такого прийому і 
подальшої апробації його на практиці. 

Науковці говорять також про те, що сучасний стан криміналістич-
ної тактики дає змогу ставити питання щодо розробки типових систем 
тактичних прийомів під час організації слідчих (розшукових) дій. При 
цьому створення таких систем зовсім не суперечить творчому характе-
ру і вільному вибору тактичних прийомів, а полегшує обрання такої 
послідовності і комплексності останніх, яка забезпечує швидке 
розв’язання поставленого завдання в конкретній обстановці [2, с. 2]. 

Водночас тактичними прийомами можуть виступати не будь-які, а 
тільки найбільш раціональні та ефективні способи здійснення проце-
суальної дії, що є його істотними ознаками. Разом з тим вони ще не 
дають змоги відокремити тактичний прийом від інших способів дії 
(організаційних, підготовчих, технічних тощо). Таке відокремлення 
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полягає в психологічній сутності тактичного прийому та особливостях 
психологічного механізму його реалізації.  

Також на думку В.Ю. Шепітька поняття тактичного прийому вклю-
чає і таку його ознаку, як ситуаційна зумовленість. Зокрема, він від-
значає, що слідча ситуація справляє чималий вплив як на обрання 
тактичних прийомів, так і на доцільність їх застосування в тих чи 
інших умовах [5, с. 134]. 

Іноді у окремих наукових працях поняття тактичного прийому ото-
тожнюється з методами практичної діяльності, напрацьованими у 
сфері криміналістичної тактики. Так, до числа тактичних прийомів у 
діяльності слідчого деякі вчені відносять висунення версій, планування 
та інші методи організації розслідування чи підготовки проведення 
окремої слідчої дії, але це не можна вважати способами дії, така діяль-
ність не відображає лінію поведінки слідчого [2, с. 3]. 

В таких умовах під тактичним прийомом слід розуміти спосіб здій-
снення процесуальної дії, спрямований на досягнення її конкретної 
мети, заснований на психологічному механізмі його реалізації, та є 
найбільш раціональним і ефективним у певних ситуаціях [5, с. 135]. 
Поряд з цим М.Ф. Сокиран та Ф.М. Сокиран визначають тактичний 
прийом як найбільш доцільний у межах закону та етики спосіб дії 
слідчого, який з урахуванням певної слідчої ситуації спрямований на 
виконання завдань пізнання та управління у процесі розслідування 
[4, с. 46]. 

Слід також звернути увагу на те, що тактичний прийом виконува-
тиме свої функції тільки тоді, якщо він відповідатиме низці вимог, 
серед яких – законність, етичність, науковість, вибірковість, пізнава-
льна цінність. 

Важливою проблемою у криміналістичній тактиці є також визна-
чення характеру взаємозв’язку і розмежування тактичних прийомів та 
процесуального порядку провадження слідчих (розшукових) дій. Докт-
ринальні положення знову ж таки виокремлюють дві протилежні 
концепції у цьому напрямку. Прибічники однієї з них вважають, що у 
кримінальному процесуальному законі можуть міститися тактичні 
прийоми. Вони зазначають, що тактичний прийом, який став нормою 
закону, не втрачає свого криміналістичного змісту. Інші криміналісти 
стверджують, що у кримінальному процесуальному законі не можуть 
міститися жодні тактичні рекомендації чи прийоми. 

На сьогоднішній день спільними зусиллями вчених-криміналістів і 
працівників слідства розроблено тактичні прийоми розслідування, які 
слідчі застосовують у криміналістичній практиці. Деякі тактичні при-
йоми закріплено у Кримінальному процесуальному кодексі України і 
вони мають статус обов’язкових норм (як елементи слідчих (розшуко-
вих) дій) [4, с. 46]. 

Однак, погоджуючись з думкою В.Ю. Шепітька, зазначимо, що у кри-
мінальному процесуальному законі не можуть міститися тактичні прийо-



401 

ми, бо, по-перше, тактичний прийом ґрунтується на процесуальних 
нормах і не повинен суперечити їм; по-друге, процесуальна норма, навіть 
альтернативна, не може бути тактичним прийомом через те, що вона має 
розпорядчий або обов’язковий характер у певних межах; по-третє, тактич-
ний прийом є більш гнучким, його застосування визначається ситуацій-
ною зумовленістю, яку законодавець у деталях передбачити не в змозі, а 
може представити та приписати тільки загальний процесуальний порядок; 
по-четверте, тактичний прийом не може бути застосовано в «усіх випад-
ках» – тільки за певних умов, обставин, відповідних ситуацій його засто-
сування буде оптимальним [5, с. 136]. 

Тому об’єктивно викликає заперечення спроба вітчизняного законода-
вця підвести під категорію законодавчої норми тактичні прийоми прове-
дення окремих негласних слідчих (розшукових) дій. Негласність слідчих 
(розшукових) дій означає лише особливий порядок їх підготовки, прове-
дення, фіксації та зберігання і використання отриманих результатів у 
режимі прихованості до певного часу від інших осіб, які не причетні до їх 
проведення. В усьому іншому тактика проведення таких негласних проце-
суальних дій нічим не відрізняється від загальної тактики діяльності 
слідчого під час досудового розслідування, а до тактичних прийомів 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій мають бути застосовані 
загальні вимоги. Напротивагу цьому ч. 5 ст. 271 КПК України вказує на 
те, що порядок і тактика проведення контрольованої поставки, контро-
льованої та оперативної закупки, спеціального слідчого експерименту, 
імітування обстановки злочину визначається законодавством, при цьому 
яким саме законом України визначається тактика проведення цієї неглас-
ної слідчої (розшукової) дії не вказується [2, с. 4]. 

Таким чином щодо питання тактичних прийомів у сучасній криміналі-
стиці так і не склалося єдиної думки. Вважаємо за доцільне встановлення 
єдиного розуміння суті даної категорії, адже із її визначенням можна буде 
вирішити і ряд іншим проблем, зокрема, питання щодо класифікації 
тактичних прийомів та питання їх законодавчого закріплення. Лише 
розуміючи природу будь-якого явища можна говорити про віднесення 
його до якоїсь конкретної групи, утворюючи цілісну систему. Отже, 
вказуючи на беззаперечну важливість тактичного прийому для прова-
дження діяльності слідчого, вважаємо необхідним проведення подальших 
ґрунтовних досліджень стосовно окресленої проблематики.  
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Функції вчення про криміналістичну технологію (далі – КТ), як кри-

міналістичного наукового знання випливають зі змісту функцій науки 
криміналістики в цілому. Однак, так склалося історично, що проблема 
соціальних функцій криміналістики досі залишається практично не 
дослідженою, за винятком деяких наукових робіт [2, с. 157-162].  

Тому, мета дослідження полягає у визначенні функцій вчення про 
криміналістичну технологію. 

Функції є категоріями, які реалізують конкретність пізнання, ви-
значають основні види діяльності й повинні забезпечувати досягнення 
заздалегідь обумовлених мети й завдань. Завдання можуть виконувати-
ся з різних позицій, в тому числі і світоглядних, що обумовлено ідео-
логічними установками дослідника. Відповідно ідеологічні установки, 
якими керується дослідник, визначають вибір завдань, об’єктів дослі-
дження, а також необхідний обсяг, методи й засоби пізнання в рамках 
вчення про КТ. Таким чином, можна вести мову про наявність загаль-
них і окремих функцій вчення про КТ.  

Особливості функціонального змісту теоретичного знання дозволя-
ють обґрунтувати необхідність виділення у вченні про КТ сукупності 
значущих функцій. У їх числі можна виділити: світоглядну; інформа-
ційну; пояснювальну; прогностичну; синтезуючу; евристичну; адапта-
ційну; конструктивну; прикладну (практичну). 

Світоглядна функція вчення про КТ реалізується в ході пізнання 
процесів, фактів, явищ об’єктивної дійсності. Світогляд й переконання 
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суб’єкта, безсумнівно, впливають на характер пояснення явищ, проце-
сів й фактів вчення про КТ і його практичну реалізацію. 

Світоглядна функція – це показник напрямку дослідження, може 
бути обумовлений системою поглядів, принципів, переконань, що 
визначають ставлення до дійсності. Навіть в тих випадках, коли істина 
встановлена і не викликає сумнівів, дослідник може дати їй обумовле-
не його світоглядними поглядами пояснення. Що ж стосується поло-
ження, що світоглядна функція «забезпечує правильне розуміння 
предмета й змісту криміналістичної науки, її зв’язок із загальною 
методологією – матеріалістичною діалектикою, дозволяє встановити 
правильне співвідношення теорії і практики [3, с. 101]», то це не 
повинно свідчити про гегемонію світогляду.  

Спроба сформувати єдиний науковий світогляд виходячи з перева-
жаючої ролі цієї функції призведе до неможливості пояснення наявно-
сті в науці різних, нерідко протилежних позицій різних вчених по 
одній і тій же проблемі, в тому числі й у сфері вчення про КТ і його 
практичній реалізації. 

Інформаційна функція вчення про КТ проявляється в безпосеред-
ньому виробленні та систематизації реальних знань про об’єктивну 
дійсність з метою забезпечення, задоволення суспільних інтересів й 
потреб діяльності в сфері кримінального провадження в науковому 
пізнанні і практичній реалізації положень криміналістичного вчення. 
Інформаційна сутність проявляється в самому факті існування науко-
вих даних. Активні форми наукових знань реалізуються тоді, коли 
наукові рекомендації доводяться до відома за допомогою владних форм 
(закону, наказу, вказівки, розпорядження) й іншими способами впливу 
на потенційних споживачів наукової інформації. Аналогічна ситуація 
складається і при витребування інформації споживачем. Інформаційна 
функція безпосередньо пов’язана з практичною, тому що інформація, 
що відноситься до положень вчення про КТ і має значення для прак-
тики, реалізується в діяльності з виявлення, розслідування та попере-
дження злочинів через практичну функцію. 

Пояснювальна функція полягає в розкритті сутності досліджуваного 
об’єкта, роз’яснення змісту, категорій, понять вчення про КТ, їх 
властивостей, зв’язків, відносин, закономірностей функціонування і 
розвитку. Однак пояснення аж ніяк не зводиться тільки до висновку, 
під яким в логіці розуміється якась логічна операція, коли з одного або 
декількох пов’язаних між собою суджень виводиться нове знання. 
Вчення про КТ, як сфери наукового знання також пройшло традицій-
ний шлях формування, що засноване на накопиченому емпіричному 
матеріалі. При теоретичному поясненні в якості способу тлумачення 

використовується відповідна сфера знань,  теорія в цілому або її 
«концептуальне ядро» [4, с. 100]. Теоретичне пояснення визначається 
необхідністю роз’яснення різних явищ, окремих фактів, процесів й 
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закономірностей вчення про КТ. Пояснення передбачає використання 
єдності знання, в якому факти й гіпотези пов’язані в деяку цілісність. 

Нерозривно пов’язана з пояснювальною функцією прогностична фу-

нкція вчення про КТ  дозволяє встановивши реальні закономірності 
розвитку явища об’єктивної дійсності, їх стійких тенденцій, передбачити 
подальший розвиток і застосування положень вчення про КТ, передба-
чити майбутні організаційні явища й події, пов’язані із забезпеченням 
інтенсифікації та підвищенням ефективності виявлення, розслідування 
та попередження злочинів. Ця функція також надає можливість перед-
бачити динаміку генези знань про КТ, визначати перспективи розвитку 
й виділяти актуальні напрямки подальших наукових досліджень у цій 
сфері. Необхідно вести мову саме про прогностичну функцію. При 
цьому деякі автори відзначають, що ця функція є основою для теорії 
криміналістичного прогнозування і однією з форм практичного застосу-
вання науки до практики боротьби зі злочинністю [3, с. 103]. Наукове 
прогнозування можливе в силу існування об’єктивного взаємозв’язку 
явищ, закономірністю змін часових станів того чи іншого об’єкта. Однак 
виключно об’єктивних передумов для реалізації функції прогнозування 
недостатньо, необхідна теоретична основа з аналізом її закономірностей 
і взаємозв’язків між явищами. 

Синтезуюча функція, покликана «синтезувати весь накопичений 
емпіричний матеріал, узагальнити й систематизувати його, спираючись 
на основні закони й принципи», наочно проявляється і в «застосуванні 
основних законів її розвитку, а саме закону інтеграції і диференціації 
наукового знання й закону зв’язку, і, зумовленості науки й практики» 
[4, с. 102-103]. «На основі застосування, наприклад, закону інтеграції й 

диференціації відбувається синтезування в єдине ціле»  у вчення про 
КТ, окремих галузей наукових знань «з метою узагальнення всього 
передового й прогресивного», щоб в перспективі використовувати 
отримані результати, як для становлення та розвитку даного вчення, 
так і для практичної реалізації його положень. Синтезуюча функція 
характеризує загальні процеси синтезу наукового знання [1, с. 415]. 
Умовою, що забезпечує реалізацію цієї функції, є накопичення різного 
роду матеріалу – емпіричного, експериментального, теоретичного, 
загальнонаукового й спеціального в комплексному поєднанні різних 
наукових знань в єдине ціле. Це можливо при узагальненні накопиче-
ного емпіричного матеріалу й розрізнених теоретичних побудов в сфері 
теорії організації й теорії управління, загальної теорії НОП, психології 
праці, праксиології, криміналістики та інших в систему, що базується 
на єдиній методологічній концепції. 

Евристична функція вчення про КТ проявляється в узагальненні 
досвіду криміналістичної діяльності з виявлення, розслідування та 
попередження злочинів, як в минулому, так і в сучасному, а також в 
розробці оптимальних її моделей. Функція виражається в отриманні 
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нового знання шляхом формування нових ідей, підходів, розробок і т. 
д. [1, с. 529]. Евристична функція вчення про КТ не обмежується 
пізнанням й поясненням закономірностей об’єктивної реальності, 
пов’язаних із застосуванням технічних, тактичних і методичних при-
йомів, засобів, методів та рекомендацій при виявленні, розслідуванні 
та попередженні злочинів, а також особливостей їх застосування при 
розробці проблем криміналістики. Деякі автори виділяють також 
адаптаційну й навчально-методичну функції наукового знання 
[5, с. 61-62].  

Адаптаційна функція КТ полягає в аналізі інноваційних природни-
чо-наукових й технічних засобів та методів; перевірці, чи є в арсеналі 
діяльності слідчого аналоги зазначених засобів й методів, і, які їхні 
можливості; порівняння технічних параметрів, які перебувають на 
озброєнні засобів і методів, з новими; виявлення правових, соціальних, 
економічних та інших перешкод для впровадження інноваційних 
засобів й методів в діяльність слідчого; розробці рекомендацій щодо їх 
застосування, а у відповідних випадках й необхідності експеримента-
льної перевірки.  

Конструктивна функція вчення про КТ реалізується в двох напрям-
ках: 1) розробка та наукова реалізація криміналістичного наукового 
продукту – наукове знання, що має форму вчення про КТ; 2) розробка 
і практична реалізація криміналістичного прикладного (практичного) 
продукту – рекомендації з використання системи технічних, тактич-
них, методичних та інших прийомів, методів й засобів, що забезпечу-
ють ефективне і оптимальне розслідування й розкриття злочинів. 
Конструктивна функція зумовлює прояв прикладної (практичної) 
функції вчення про КТ.  

Прикладна (практична) функція обумовлена тим, що наукове знан-
ня сприяє перетворенню будь-яких сфер дійсності, впливу на них – 
найважливіший критерій діяльнісного підходу. Практична реалізація 
повинна здійснюватися шляхом розробки профільних рекомендацій за 
наступними напрямками: технологія експертної діяльності (експерто-
логія); розшукова технологія (технологія ОРД та НС(Р)Д); технологія 
обвинувачення (підтримання прокурором обвинувачення у суді); 
технологія судового розгляду кримінальних справ; технологія захисту 
(криміналістична адвокатологія) [6, с. 67-69; 7, с. 369-371] та ін. 
У зв’язку з цим мета вчення про КТ обумовлює його завдання, які 
відображають конкретизацію мети. У завданнях концентрується й 
переломлюється вплив суб’єктивних і об’єктивних факторів на розви-
ток функцій даного вчення. 

Таким чином, функції являють собою категорії, що забезпечують 
конкретність пізнання КТ, як криміналістичного вчення і як складову 
його практичної реалізації. Вони також визначають основні види 
діяльності (форми криміналістичних технологій) й забезпечують досяг-
нення заздалегідь обумовлених мети і завдань. 



406 

Список використаної літератури: 

1. Философский энциклопедический словарь [Текст]  / ред.-сост. Е.Ф. Губский 
и др. М.: ИНФРА-М, 2006. – 576 с.  

2. Тишутина И.В. Противодействие расследованию организационной преступ-
ной деятельности: теория и практика выявления и преодоления [Текст] / 
И.В. Тишутина; под общ. ред. А.Ф. Волынского. – М., 2012. – 352 с. – 
ISBN 978-5-4396-0172-1. 

3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалис-
тика [Текст]: учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Кору-
хов, Е.Р. Россинская. – М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2000, 2001. – 990 c. – 
ISBN 5-89123-302-9 (НОРМА), ISBN 5-86225-949-Х. 

4. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории [Текст] /  
Т.В. Аверьянова. – М.: Норма, 2007, 2008. – 480 с. – ISBN 978-5-89123-713-1. 

5. Прохоров-Лукин Г.В., Сегай М.Я. Общая теория судебной экспертизы: 
функции и структура [Текст] / Г.В. Прохоров-Лукин, М.Я. Сегай // Актуа-
льные проблемы судебной экспертизы и криминалистики. – Киев, 1993. – 
С. 21–36. 

6. Комісарчук Р.В. Суб’єкти технології розслідування злочинів / Р.В. Комісар-
чук // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та пер-
спективи подальшого розвитку правової системи України» (м. Харків,  
14-15 вересня 2012 р.). – Том 3. – Харків, 2012. – С. 67-69. 

7. Комісарчук Р. В. Тактика професійного захисту, як підсистема криміналіс-
тичної тактики / Р. В. Комісарчук // Правові та інституційні механізми за-
безпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції Матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса): 
у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 
2016. – С. 369-371. 

 
 
 

КНИЖЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

Харківський національний університет внутрішніх справ, 
доцент кафедри криміналістики та судової експертології,  

кандидат юридичних наук, доцент 

 

СУЧАСНІ ЗАВДАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ 

 
Однією із складових національної безпеки є своєчасне виявлення, 

запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз державним 
інтересам, у тому числі й у сфері правоохоронної діяльності. Нажаль, 
на сьогодні для нашої країни типовими є ситуації, коли здебільшого 
здійснюється лише нейтралізація шкідливих наслідків кримінальних 
правопорушень, аніж запобігання їм. 

Водночас, як правильно відзначають дослідники, кожна гривня, що 
продумано спрямована на профілактику, буде для суспільства в десять 
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разів дешевше, ніж усунення таких наслідків. Відповідно зусилля 
правоохоронних органів, спрямовані на запобігання кримінальним 
правопорушенням, повинні бути не меншими за ті, що затрачені на 
розслідування вже скоєних [1]. 

Підкреслимо, що засоби та методи профілактичного характеру зав-
жди були предметом наукового пошуку в криміналістиці. Однак у різні 
періоди розвитку доктрини задачі криміналістичної профілактики або 
необґрунтовано розширювалися, або значно звужувалися й зводилися 
лише до розробки та застосуванню засобів технічного захисту об’єктів. 

Питанням криміналістичної профілактики злочинів присвячені ро-
боти Р.С. Бєлкіна, О.А. Борідько, А.Ф. Волобуєва, М.В. Даньшина, 
С.Ф. Денисюка, Н.Ю. Дунаєвої, Г.Г. Зуйкова, І.І. Іванова, В.П. Корж, 
Г.А. Матусовського, М.Ш. Махтаєва, В.О. Малярової, В.А. Передерія, 
Л.Є. Чистової, М.П. Яблокова та інших. 

Однак і дотепер серед вчених не має єдиної точки зору щодо за-
вдань криміналістичної профілактики. Крім того, положення нового 
Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), 
прийнятого у 2012 році тільки підкреслили актуальність вказаного 
питання. 

В юридичній літературі до завдань криміналістичної профілактики 
найчастіше відносять: 

- удосконалення науково-технічних засобів, тактичних прийомів і 
методів розслідування; 

- розробку і модернізацію спеціальних криміналістичних методів і 
засобів запобігання злочинам; 

- виділення об’єктів профілактичного вивчення і здійснення від-
повідного впливу на них; 

- виявлення і дослідження особливостей типових слідчих ситуацій 
профілактичного характеру; 

- визначення комплексу профілактичних заходів, найбільш дієвих 
в кожній з конкретних ситуацій; 

- встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів 
[2, c. 217]. 

Чинний КПК України до задач кримінального судочинства не від-
носить встановлення причин та умов, що сприяють вчиненню злочи-
нів. Водночас про необхідність встановлення обставин, що впливають 
на ступінь вчинення кримінального правопорушення зазначено у п. 5 
ч. 1 ст. 91 КПК України. До того ж стаття 23 Закону України «Про 
національну поліцію» серед завдань національної поліції відзначає такі 
як здійснення профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання 
вчиненню правопорушень та виявлення причин й умов, що сприяють 
вчиненню кримінальних правопорушень і вжиття у межах своєї компе-
тенції заходів для їх усунення [3]. 

У цьому аспекті заслуговують на схвальну оцінку норми криміналь-
них процесуальних кодексів Республіки Білорусь, Республіки Узбекис-
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тан, Республіки Казахстан, Республіки Молдова, Азербайджанської 
Республіки, в яких попередження злочинів визначено у якості завдань 
кримінального судочинства та передбачено право (або обов’язок) слідчо-
го вносити подання про усунення причин та умов, що сприяли вчинен-
ню злочинів. Так, ст. 221 Кримінально-процесуального кодексу Азер-
байджанської Республіки зобов’язує слідчого встановлювати причини та 
умови, що сприяли вчиненню злочинів та за необхідності надає можли-
вість слідчому право направляти подання про їх усунення [4]. 

На відміну від кримінально-процесуального кодексу Азербайджан-
ської Республіки, кримінально-процесуальний кодекс Республіки 
Молдова закріплює обов’язок слідчого при встановленні причин та 
умов, що сприяють вчиненню злочинів вносити подання про їх усу-
нення [5]. 

Україні варто переймати досвід країн Євросоюзу, згідно з яким у 
політиці запобігання злочинам перевага надається налагодженню 
взаємозв’язків правоохоронних органів з місцевими органами влади, 
громадськістю, підприємствами, установами та організаціями щодо 
запобігання злочинності [6]. Так, в окремих країнах правоохоронні 
органи використовують соціальні мережі, мобільні додатки та здійс-
нюють перехід від кризової моделі діяльності поліції до суспільно-
орієнтованої моделі, де профілактиці надається пріоритет [7]. 

До того ж Генеральна Асамблея ООН рекомендує державам розроб-
ляти такі системи кримінального судочинства, які б включали в себе й 
запобігання злочинам [8]. 

Тому ми вважаємо за доцільне передбачити у чинному КПК Украї-
ни обов’язок слідчого під час розслідування злочинів встановлювати 
причини та умови, що сприяли їх вчиненню та вносити подання до 
відповідних суб’єктів про їх усунення. Таким чином, слідчий, при 
внесенні подання інформує громадськість й залучає її до профілактич-
ної діяльності. 

Сучасними напрямками розвитку криміналістичної профілактики є: 
- використання криміналістичного прогнозування, яке на думку 

Є.А. Миронової та Г.А. Алієвої, покликане розробляти прийоми кри-
міналістичного захисту різних об’єктів від злочинних посягань, отри-
мання інформації про злочини, що готуються [9]; 

- використання допомоги місцевих органів влади, громадськості, 
підприємств, установ та організацій, громадян; 

- використання допомоги засобів масової інформації; 
- встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів. 

У цьому контексті ми згодні з Л.Є.Чистовою в тому, що не знаючи 
дійсних причин вчинення злочину неможливо вирішувати будь-які 
задачі з їх запобігання [10, с. 3-5]; 

- розроблення тактичних прийомів окремих заходів забезпечення 
кримінального судочинства (запобіжних заходів, відсторонення від 
посади, тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом). 
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Отже, одним із напрямків розвитку України в умовах європейської 
інтеграції є ефективне залучення громадськості у запобіганні злочинам. 
Засоби та методи криміналістичної профілактики служать праксеологі-
чними інструментами запобігання злочинної діяльності. 
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Демократизація суспільства, тотальне реформування державних ор-

ганів та пов’язані з цим зміни у всіх сферах суспільного життя, в тому 
числі й в судовій системі, призвели до різкого підвищення ролі та 
значення адвокатури в Україні. Сьогодні адвокат став повноправним 
учасником судочинства. Найбільш помітно зросла роль адвокатури в 
процесі здійснення захисту з кримінальних проваджень, причому не 
лише під час судового розгляду, а й в ході досудового розслідування.  

В сучасній літературі йде активна дискусія щодо ролі та місця про-
фесійного адвокатського розслідування та визначення його в системі 
криміналістичної науки. Зазначене обумовлене введенням в Криміна-
льний процесуальний кодекс України принципу змагальності, що 
викликало великий інтерес вчених до дослідження питань адвокатсько-
го розслідування як захисної діяльності адвоката. 

О.А. Деркач вважає, що предметом криміналістики є не лише дія-
льність слідчого по застосуванню технічних засобів, тактичних прийо-
мів та методик збору, дослідження та використання інформації з 
метою встановлення істини, але й діяльність прокурора, судді, адвока-
та, які приймають участь в процесі судового пізнання [1, с. 19]. До 
числа змін сфери правосуддя, що закріпила пріоритет «захисної» 
функції юстиції над «каральною» відноситься: 1. Значне розширення 
права підозрюваного та обвинуваченого на захист; 2. Вагоме підви-
щення ролі інституту визнання доказів недопустимими; 3. Відродження 
суду присяжних; 4. Право оскарження в суді рішень органів досудового 
розслідування про арешт та продовження строків тримання під вартою; 
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про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшу-
кових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій в досудовій частині 
процесу; 5. Відмова від інституту повернення кримінального прова-
дження для додаткового розслідування [2, с. 15-16].  

Реформування у відповідності з сучасними реаліями практики ве-
дення розслідування, в тому числі й адвокатського, є задачею поточно-
го етапу судового реформування. У зв’язку з цим, наукові дослідження, 
присвячені «криміналістиці змагального процесу», «криміналістиці 
захисту», є логічними, обґрунтованими та актуальними. 

Адвокатське розслідування – це складова частина досудового розс-
лідування по кримінальним провадженням, що направлене на вияв-
лення, встановлення та закріплення обставин та доказів, підтверджую-
чих невинуватість підзахисного, направлене на пом’якшення його вини 
або обґрунтування підстав для реабілітації. Зібрані в ході адвокатського 
розслідування докази не складають окремого кримінального прова-
дження, разом з тим, після залучення їх до діючого провадження, 
являються його невід’ємною частиною. Діяльність адвоката, направле-
на на встановлення відповідних обставин та збір доказів з метою 
захисту підозрюваного чи обвинуваченого, є публічно-правовою діяль-
ністю, в силу самої суті кримінального судочинства як публічної 
діяльності держави, направленої на виявлення, розслідування та розг-
ляд кримінальних конфліктів уповноваженими на це органами та 
посадовими особами в межах наданої їм законом компетенції. По 
відношенню до досудового слідства адвокатське розслідування має 
допоміжне значення, оскільки адвокат здійснює часткове розслідуван-
ня, а не повне (обов’язок здійснення якого покладається законодавст-
вом на сторону обвинувачення), та направлене на встановлення, 
виявлення, дослідження та закріплення: вузького кола обставин, що 
мають значення для захисту; на збір доказів, підтверджуючих позицію 
адвоката та його; односторонності характеру, оскільки адвокат не 
зобов’язаний в ході свого розслідування встановлювати істину у справі. 
Він своєю процесуальною діяльністю призваний сприяти встановлен-
ню істини слідчим, прокурором, судом [3, с. 36].  

Враховуючи допоміжний та субсидіарний характер адвокатського 
розслідування по відношенню до досудового, адвокатське розслідуван-
ня базується на тих же принципах, що і вказаний вид державної діяль-
ності, направлений на розслідування кримінальних проваджень та 
боротьбу із злочинністю. Разом з тим, адвокатське розслідування як 
особливий вид кримінально-процесуальної діяльності має свої власні 
специфічні принципи, які виражають його характерні риси як нового 
інституту кримінального судочинства, а саме: забезпечення приватних 
інтересів підзахисного; односторонність дослідження обставин та 
доказів по кримінальному провадженню; не нашкодити підзахисному 
під час провадження адвокатського розслідування; таємниця адвокат-
ського розслідування; процесуальна солідарність адвоката з підзахис-
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ним; відповідальність адвоката за результати проведеного ним розслі-
дування. Вказані принципи переважно носять організаційно-правовий 
характер, а не процесуальний. Разом з тим, адвокатське розслідування 
є кримінально-процесуальною діяльністю, яка, в першу чергу, базуєть-
ся на відповідних положеннях, закріплених в чинному кримінальному 
процесуальному законодавстві [4, с. 15].  

Зазвичай всі стадії розслідування пронизані тактикою протиборства 
сторін, тому приступаючи до провадження адвокатського розслідуван-
ня, адвокат повинен мати план дій та уміло його реалізовувати. 
В самому загальному вигляді план входить до поняття стратегії, а 
спосіб його реалізації охоплюється вже поняттям тактики. Отже, 
планування є мисленнєвий процес, що виражається в письмовій чи 
графічній формі. Для складання плану мають значення базові поси-
лання, що також є його структурними елементами: визначення конк-
ретної цілі та обрання лінії захисту; коло обставин, що підлягає дока-
зуванню; джерела доказів та засоби доказування тощо. План прова-
дження адвокатського розслідування не є сталою незмінною схемою, 
під час розслідування в план необхідно вносити окремі зміни, 
пов’язані із змінами в поточній обстановці.  

Способом реалізації стратегічних завдань є адвокатська тактика, 
яка, в свою чергу, опирається на адвокатську техніку. Остання пред-
ставлена як складова частина майстерності, що має на увазі знання 
типових ситуацій та структур, необхідність знання яких, перш за все, 
обумовлена природою адвокатського розслідування, яке включає в себе 
безліч факторів. Ніхто не може краще описати природу адвокатського 
розслідування в рамках змагальності сторін, а ніж особа, яка безпосе-
редньо постійно приймає участь в цьому процесі. Макс Ейве, чемпіон 
світу по шахам, писав: «…Под стратегией мы подразумеваем составле-
ние плана, а под тактикой его выполнение. Высшим проявлением 
тактики является комбинация. Комбинацией мы создаем особый 
короткий этап, на котором форсированно достигается определенная 
цель. Ходы на этом этапе партии образуют логическую цепь и находят-
ся в неразрывной связи друг с другом. Каждая комбинация, если к ней 
поближе присмотреться, состоит из трех частей: нахождении идеи 
комбинации, расчет ее ходов и оценка последствий комбинации» 
[5, с. 6]. В якості прикладу елементарного комбінування є схема вико-
ристання одних доказів проти інших: 1. Показання свідка проти пока-
зань свідка, експертизи, речового доказу, письмового доказу, пояснень 
сторін та третіх осіб; 2. Експертиза проти пояснень сторін та третіх 
осіб, речового доказу, письмового доказу, експертизи і т.д. Без жодно-
го сумніву, для успішного адвокатського розслідування під час ведення 
захисту у кримінальному провадженні необхідна ефективна комбінація 
використання доказів в залежності від характеру справи, осіб, які 
приймають участь, поведінки сторони обвинувачення та суду [5, с. 7].  
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Підставою для завершення адвокатського розслідування може слу-
гувати здійснення адвокатом всіх необхідних процесуальних дій із 
збирання інформації, предметів, документів, інших відомостей з ме-
тою: захисту прав, свобод та законних інтересів підозрюваного чи 
обвинуваченого; підтвердження того, що суд, прокурор, слідчий пору-
шили конституційні права підзахисного і вжиття заходів з відновлення 
порушених законності та справедливості. В більш широкому розумінні 
підставами для завершення адвокатського розслідування є рішення 
завдань та досягнення поставлених перед ним цілей. Висновки про це 
адвокат може сформулювати тільки на підставі доказів, зібраних у ході 
адвокатського розслідування. Такі докази підтверджують наступні 
обставини кримінального провадження: виправдовуючі обвинувачено-
го, тобто такі, що спростовують обвинувачення в повному обсязі або 
частково; реабілітуючі підозрюваного (обвинуваченого); підтверджуючі 
необхідність у застосуванні кримінального закону про менш тяжкий 
злочин; пом’якшуючі відповідальність обвинуваченого та підсудного, 
тобто такі, що впливають на розмір та вид кримінального покарання; 
такі, що впливають на цивільно-правову відповідальність обвинуваче-
ного (вид та розмір завданого збитку) [6, с. 22].  

Перераховані обставини охоплюють всі підстави закінчення адвокат-
ського розслідування, розповсюджуються на всі можливі адвокатські 
ситуації, що можуть скластися в практичній діяльності правозахисника.  

Отже, життя вимагає підвищення професійного і морального рівня 
вітчизняного правосуддя. Серед важливих чинників, які повинні 
сприяти вирішенню цього завдання, вагоме місце посідають теоретичні 
розробки і обґрунтована ними оптимізована практика здійснення 
адвокатурою конституційних функцій, яка полягає в удосконаленні 
впровадження та практичної реалізації адвокатського розслідування, як 
частини досудового розслідування кримінальних проваджень.  
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ДО ПИТАННЯ ТИПІЗАЦІЇ СЛІДЧИХ СИТУАЦІЙ  
В РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

 
Початок розслідування далеко не завжди протікає гладко, без по-

милок і упущень, які є результатом не тільки подекуди неналежного 
професіоналізму слідчого, а й складності слідчих ситуацій. Наприклад, 
для початкового етапу розслідування типовими є складні проблемні 
ситуації, які потребують дій, спрямованих на встановлення особи 
підозрюваного, тоді як для наступного етапу характерні складні конф-
ліктні ситуації, що виникають після встановлення підозрюваного, 
з’ясування його ролі у вчиненому злочині. У свою чергу даним слідчим 
ситуаціям відповідають типові компоненти слідчих (розшукових) дій і 
тактичних операцій. 

Вирішення типових ситуаційно обумовлених завдань початкового 
етапу розслідування кримінальних правопорушень здійснюється шля-
хом використання комплексу засобів слідчої діяльності, до яких, на 
наш погляд, можна віднести сукупність розумових і практичних при-
йомів, спрямовану на вирішення відповідних методико-кримі- 
налістичних і тактичних завдань. До перших ми відносимо – різні 
форми і методи евристичного і формально-логічного характеру: аналіз 
і синтез вихідної інформації, наявної на даний період розслідування; 
висунення версій загального і локального характеру; планування 
розслідування і проведення окремих слідчих (розшукових) дій та ін. До 
других – засоби, які засновані на результатах розумової діяльності і 
являють собою сукупність узгоджених між собою підготовчих і органі-
заційних заходів та слідчих (розшукових) дій. 

Слід зазначити, що термін «ситуація» окрім криміналістики, вико-
ристовується в багатьох інших галузях знань. Так, «Великий тлумачний 
словник сучасної української мови», визначає ситуацію, як сукупність 
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умов та обставин, що утворюють певне становище, викликають ті чи 
інші взаємини людей [1, с. 1127]. 

На думку О. М. Колісніченка слідча ситуація – це певне становище 
в розслідуванні злочинів, яке характеризується наявністю тих або 
інших доказів та інформаційного матеріалу і виникаючими, у зв’язку з 
цим, конкретними завданнями їх збору та перевірки [2, с. 16]. 

С. В. Веліканов пропонує розглядати слідчу ситуацію як сукупність 
сформованих на певному етапі умов – стану й обстановки – розсліду-
вання, що сприймаються, оцінюються і використовуються слідчим для 
вирішення тактичних задач і досягнення загальних (стратегічних) цілей 
розслідування [3, с. 7]. 

Нам найбільш імпонує визначення слідчої ситуації, запропоноване 
В. П. Бахіним, як об’єктивної реальності, фактичної обстановки, а 
результат її пізнання, відомості про неї – відображення цієї обстанов-
ки, що використовується для її з’ясування й впливу на неї з метою 
розслідування злочинів [4, c. 16]. 

Зрозуміло, що слідчі ситуації, які складаються під час розслідування 
кримінальних правопорушень, є глибоко індивідуальними, що викли-
кано багатоваріантністю поєднання вищевказаних елементів, однак, в 
них є і загальне, що дозволяє їх класифікувати на підставі різних 
критеріїв: 

 за характером і обсягом вихідної інформації про подію злочину і 
злочинця на певному етапі розслідування – очевидні, неочевидні; 

 за взаємовідносинами, що складаються між учасниками розслі-
дування – конфліктні, безконфліктні; 

 за наявними можливостями їх вирішення – сприятливі чи не-
сприятливі. 

Практична реалізація вчення про слідчу ситуацію здійснюється че-
рез типові слідчі ситуації, що представляють собою «результат науково-
го узагальнення слідчої практики». Вирізнення типових слідчих ситуа-
цій і розробка на цій основі рекомендацій з методики розслідування 
окремих видів злочинів необхідні для правильної побудови слідчих 
версій, визначення напрямку подальшого розслідування, виявлення 
обставин, що мають значення для кримінального провадження, вибору 
комплексу та черговості слідчих (розшукових) дій [5, с. 118]. 

В. К. Гавло виокремив такі основні положення типової слідчої си-
туації, враховувати, які необхідно при її практичному застосуванні, у 
тому числі при висуненні версій і орієнтуванні в обстановці розсліду-
вання: 

1. Типова слідча ситуація – це наукове поняття відносно прояву за-
гальних меж ходу і стану розслідування до визначеного його моменту. 

2. Вона є найбільш вірогідною, зразковою для заданих умов обста-
новкою розслідування. 
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3. В основі типової слідчої ситуації знаходяться інформаційні дані, 
зорієнтовані на загальні межі криміналістичної характеристики окре-
мих видів (груп) злочинів і умови їх розслідування. 

4. Типова ситуація має «свій» закономірний набір ознак (про хід і 
стан розслідування), система яких індивідуалізує її, робить стійкою, 
фіксованою на даний момент розслідування, що дозволяє групувати 
ситуації за різними, раніше названими, положеннями [6, с. 243, 244]. 

У зв’язку з вищевикладеним, можна констатувати неабияку значи-
мість типізації слідчих ситуацій для планомірної і ефективної організа-
ції розслідування та розробки його методики. Причому практична 
значущість слідчої ситуації, на наш погляд, стає вагомішою, наповню-
ється криміналістичним змістом у разі її розуміння як сукупності 
інформаційних даних, наявних у розпорядженні органів розслідування 
на конкретних етапах розслідування злочинів. 
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Слідчий в ході пізнання конкретного акта вчинення злочину пови-

нен з усієї інформації про подію, що пізнається, обрати ту, що набуває 
особливого значення для встановлення об’єктивної дійсності події, 
впливає на організацію та планування цієї діяльності. Тому в процесі 
розслідування важливого значення набувають попередньо накопичені 
емпіричним шляхом, відомості щодо вчинення злочинів аналогічного 
виду. Застосування індуктивного метода як метода наукового пізнання 
забезпечуватиме процес розслідування такими відомостями про зло-
чин, тим самим дозволяючи слідчому отримати знання щодо закономі-
рних зв’язків таких відомостей. В криміналістичній науці цей шлях 
пізнання злочину й окреслюється категорією «криміналістична харак-
теристика злочину».  

Різноманітність поглядів вчених (А.Ф. Волобуєв, В.А. Журавель, 
О.Н. Колесніченко, В.Є. Коновалова, Б.В. Щур та інші) щодо категорії 
«криміналістична характеристика злочину» зумовила відсутність єднос-
ті криміналістів у питанні її структури, особливо щодо віднесення до її 
структури механізму вчинення злочину. Тому мета цієї роботи полягає 
у конкретизації співвідношення криміналістичної характеристики з 
механізмом вчинення злочину. 

Майже всі вчені, в коло інтересів яких входили питання методики 
розслідування злочинів, з власним аргументуванням пропонували той 
або інший перелік типових елементів криміналістичної характеристи-
ки, які різнилися як за кількісними, так й за якісними показниками. 
Абсолютно переконливою нам уявляється позиція А.Ф. Волобуєва, 
який шляхом визначення об’єкту і предмету криміналістичної методи-
ки по-суті вирішує проблему визначення структури криміналістичної 
характеристики будь-якої групи або виду злочинів. Чітке визначення 
об’єкту і предмету дослідження криміналістичної методики є необхід-
ною умовою однозначного тлумачення окремих її наукових положень, 
структури її змісту [1, с. 49]. Визначаючи закономірності механізму 
злочинів окремого виду одним з самостійних предмет криміналістичної 
методики, А.Ф. Волобуєв пише: «За своїм змістом криміналістична 
характеристика – це знання (відомості), накопичені в результаті ви-
вчення механізму вчинення злочинів окремого виду, його внутрішніх 
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зв’язків і залежностей. Тому її структура як система знань детерміно-
вана структурою механізму вчинення злочинів як об’єкту пізнання. 
З урахуванням вищевикладеного криміналістична характеристика 
злочинів може бути визначена як структурний елемент окремої мето-
дики розслідування, що являє собою систему відомостей про елементи 
механізму вчинення злочинів певного виду чи групи, в яких відбива-
ються закономірні зв’язки між цими елементами і які використовують-
ся для розробки наукових рекомендацій, а також побудови і перевірки 
версій при розслідуванні конкретних злочинів» [1, с. 49-50]. Тож, 
елементами криміналістичної характеристики злочинів автор визнає 
відомості про елементи механізму їх вчинення.  

Більшість криміналістів намагаються визначити типові елементи 
механізму вчинення злочину шляхом визначення самого поняття 
«механізм злочину». Так, Р.С. Бєлкін механізмом злочину вважав 
складну, багатокомпонентну динамічну систему, що утворюється 
наступними елементами: 1) діями суб’єкта злочину, спрямованими на 
досягнення певного злочинного результату щодо конкретного об’єкта 
злочинного посягання; 2) діями потерпілого, поведінкою осіб, які 
стали випадковими (активними чи пасивними) учасниками події, що 
відбулася за певних умов і обставин, сукупність яких детермінує спосіб 
вчинення злочину, зумовлює характер і зміст зв’язків та відносин між 
суб’єктом злочину й предметом зазіхання, між діями учасників і зло-
чинним результатом, між співучасниками злочину, між учасниками та 
матеріальним середовищем [2, с. 83]. П.Д. Біленчук, А.П. Гель, 
М.В. Салтевський, Г.С. Семаков пишуть, що механізм злочину є 
системою взаємодій реальних об’єктів матеріального світу і тому 
охоплює явища, події та реальні факти, людей, моменти часу, ділянки 
місцевості та простору, предмети, речі, механізми й комп’ютерні 
системи, тварин, об’єкти рослинного світу тощо, які є його елемента-
ми [3, c.3]. В.К. Гавло під так званим «криміналістичним механізмом 
злочину» розуміє взаємодіючу систему елементів криміналістичної 
характеристики, яка відбиває процес учинення, утворення його слідів, 
що мають значення для встановлення істини у справі [4, с. 191]. 
А.М. Кустов узагальнюючи всі наукові підходи справедливо визнає 
механізм злочину системою процесів взаємодії учасників злочину, як 
прямих, так й опосередкованих, між собою та матеріальним середови-
щем, пов’язаних з використанням відповідних знарядь, засобів і інших 
окремих елементів обстановки [5, с. 24]. Тож, з позицій бачення такої 
різноманітності елементів, процесів та чинників, що утворюють меха-
нізм злочину, в криміналістиці сформувались два погляди щодо конк-
ретизації співвідношення механізму вчинення злочину з криміналісти-
чною характеристикою. 

Перший, по-суті інформаційний підхід, коли відомості про типовий 
механізм злочину вказують в ряду інших елементів структури криміна-
лістичної характеристики, як-от відомості про спосіб вчинення злочи-
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ну, типові сліди, обстановку тощо (Р.С. Бєлкін, І.О. Возгрін, 
Г.А. Густов, Л.Я. Драпкін та інші), іноді ведеться мова про можливість 
заміни в цьому переліку «способу вчинення злочину» на «механізм» 
(А.М. Кустов).  

Другий є функціональним підходом, коли відомості про елементи 
механізму його вчинення складають елементи криміналістичної харак-
теристики злочину (А.Ф. Волобуєв, В. І. Гончаренко, Г.А. Кушнір, 
О.Г. Головін та інші) [1; 6-8]. Звертаючись до положення системного 
аналізу щодо первинності функції по відношенню до структу-
ри [9, с. 20], виправданим вважаємо саме останній. До того ж, як 
справедливо наголошує А.Ф. Волобуєв, криміналістика акцентується 
саме на функціональному аспекті протиправної діяльності як системи 
детермінованих діянь і відносин на шляху досягнення злочинної мети 
(наставання злочинного результату) [1, с. 48].  

Тож, механізм вчинення певного виду (групи) злочинів конкретизу-
ється через типові елементи її криміналістичної характеристики, які, 
знаходячись у взаємозв’язку, утворюють останню як систему типових 
та специфічних ознак певної групи (видів) злочинів. Останні є най-
більш значущими для процесу розслідування виду (групи) злочину, 
тобто забезпечуватимуть слідчому можливість висунення загальних і 
окремих версій, планування розслідування, а також цілеспрямованого 
пошуку слідів злочину, злочинця, потерпілого, сприятимуть дослі-
дженню всіх обставин, що підлягають доказуванню.  
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СУДОВО-МЕДИЧНІ ТА ТРАСОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА  

У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ  
ПО ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИМ ПРИГОДАМ  

 
Першим дослідженням яке призначається у кримінальному прова-

дженню по ст. 286 КК України злочинне порушення правил безпеки 
руху та експлуатації автотранспорту яке спричинило потерпілому 
середньої тяжкості або тяжкі тілесні у4шкодження або смерть є судово-
медична експертиза потерпілих. Судово-медична експертиза потерпі-
лих проводиться з метою встановлення ступеню тяжкості тілесних 
ушкоджень отриманих в результаті дорожньо-транспортної пригоди, 
механізму локалізації тілесних ушкоджень а також часу та причин 
настання смерті. 

Тілесні ушкодження, спричинені в результаті ДТП, у спеціальній 
експертній літературі переділяють на: 

Специфічні тілесні ушкодження передають деякі властивості деталей 
ТЗ. Наприклад, відбитки протектора шин на тілі або одязі потерпілого. 

Характерні – виникають тільки за конкретних обставин ДТП. На-
приклад, випадання з ТЗ, наїзд на людину. 

Нехарактерні – виникають від дії на тіло людини будь-якого тупого 
чи гострого предмета. 

Судово-медичну експертизу проводить судово-медичний експерт 
або комісія експертів, котрим є особа яка має необхідні знання для 
дачі відповідей на запитання та складання висновку з питань які 
досліджуються. 

Під час проведення судово-медичної експертизи досліджуються на-
слідки автомобільної травми. Автомобільна травма це механічні тілесні 
ушкодження, заподіяні зовнішніми або внутрішніми частинами авто-
мобіля, що рухається, а також ті, які виникають внаслідок падіння з 
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машини що рухається. Зіткнення автомобіля з людиною (наїзд удар 
автомобілем) – вид транспортної травми, яка є сукупністю механічних 
дій на тіло людини з утворенням ушкоджень внаслідок контакту з 
зовнішніми частинами автомобіля, що рухається. Початок наїзду це 
удар людини транспортом, який трапляється як правило передньою 
частиною автомобіля, а саме бампером, після чого відбувається падін-
ня людини на транспорт, відкидання й падіння на грунт, ковзання тіла 
по покриттю дороги. Специфічною ознакою наїзду є відбиток частин 
автотранспорту (решітка радіатора, фари, бампер тощо). Характерними 
є бампер – ушкодження, локальні ушкодження голови, тулуба, кіньці-
вок, струси тіла, локалізація ушкоджень з одного боку.  

Наступною експертизою при розслідуванні дорожньо-транспортних 
пригод є судова автотехнічна експертиза. Дане дослідження проводить-
ся по транспортним засобам які стали учасниками дорожньо-
тран6споної пригоди, а саме автомобілі та інший транспортний засіб. 
Під час дослідження автомобілі з метою схоронності всіх слідів повин-
ні знаходитись на арештмайданчиках. Під час проведення судової 
автотехнічної експертизи експертами потрібно дослідити автомобілі які 
є учасниками дорожньо-транспортної пригоди та відповісти на основ-
не запитання чи є у представлених на експертизу автомобілях якісь 
несправності які могли стати причиною виникнення ДТП? Крім цього 
ставиться ще додаткове питання – чи мав водій технічну можливість 
запобігти ДТП за наявності даної несправності? Зрозуміло що слідство 
цікавить справність не повністю всіх агрегатів та деталей автомобіля. 
На сам перед це рульове управління на тормозна система транспортно-
го засобу, але якщо дорожньо-транспортна пригода мала місце у 
нічний час доби тоді потрібно додатково дослідити і освітлювані 
прилади, фари та ін. 

Судова транспортно-трасологічна експертиза проводиться по кри-
мінальному провадженню по тих слідах на транспортних засобів які 
виникли під час зіткнення. У ході проведення даного дослідження 
слідчий може встановити такі обставини, а саме: яким було взаємне 
розташування транспортних засобів при їх зіткненні? Який механізм 
утворення слідів (удар, ковзання, кочення) та ін. При розслідуванні 
наїзду на пішохода під час проведення трасологічної експертизи мо-
жуть бути вирішені такі запитання: чи є на наданому для експертизі 
одязі сліди коліс автомобіля? Шиною якої моделі автомобіля утворено 
слід, виявлений на місці дорожньо-транспортної пригоди? Чи складали 
осколки скла вилучені з місця ДТП раніше єдине ціле? Чи є на одязі 
наданому доля експертизи сліди характерні для контакту з елементами 
салону автомобіля (кермовим колесом, панеллю приладів та ін)? 

Також при розслідування наїзду на пішоходів крім одягу на трасо-
логічну експертизу повинно направити і взуття потерпілого для того 
щоб по пошкодженням на підошви можливо встановити на якій нозі 
знаходився потерпілий у момент наїзду. 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ У ОСІБ,  
ЯКІ НЕОДНОРАЗОВО ВІДБУВАЛИ ПОКАРАННЯ  

ЗА НАСИЛЬНИЦЬКІ ЗЛОЧИНИ 

 
Для того щоб щось попереджувати спочатку треба встановити, що є 

причиною тої чи іншої поведінки. Кожна людина у своїй особистості 
має три складові Ід, Его і Супер-его (за З. Фрейдом). Здавалось би, що 
вплив Супер-его на досліджуваних осіб мінімальний, чи його взагалі 
немає, тому вони і здійснюють свої злочини, але це не так. При пев-
ному втручанні в їх особистість (превентивне втручання) у вигляді 
візуалізації причин їх злочинної поведінки, вони змінюють своє від-
ношення до неї. 

У багатьох випадках вони пояснюють свою злочинну поведінку не-
можливістю діяти інакше. Тобто за їх словами вони не бачили іншого 
шляху виходу з певної ситуації, яка за характером була більш стресов-
містною а ніж звичайні життєві ситуації з якими вони стикалися. 
Тобто злочин у них був єдиним шляхом вирішення (адаптації) до 
складної життєвої ситуації. 

Відомо, що стрес може бути тільки при необхідності діяти у склад-
ній екстремальній ситуації. Тобто, якщо людина може піти стресова 
ситуація на неї не діє. Якщо вона повинна знаходитись у цьому місті і 
в цей час, коли і де саме діють стресові для неї екстремальні фактори, 
тільки тоді вони призводять до того, що вона перестає у своїй поведін-
ці використовувати складові обумовлені Супер-его, а починає перева-
жати поведінка обумовлена Его і в зовсім критичних ситуаціях Ід і ця 
людина порушує закон. 

Тільки показавши інші шляхи виходу із складних життєвий ситуа-
цій можна попередити злочинну поведінку у досліджуваних. Це не 
можливо без розуміння складових особистості, які не дають цій людині 
самій побачити інші шляхи виходу із складної життєвої ситуації, що не 
пов’язані з порушенням закону. 

Явища соціальної анемії, агресивність, психопатологія, акцентуація 
особистості, шкідливі звички (наркоманія, алкоголізм) всі ці фактори, 
як раз і перешкоджають особистості побачити інші шляхи виходу із 
складної життєвої ситуації, що не пов’язані з порушенням закону. 

В основному на осіб, які неодноразово відбували покарання за на-
сильницькі злочини в Україні впливали попереджаючи їх злочинну 
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поведінку раціональною соціальною політикою, а вплив на психічні 
особливості цих осіб практично не враховували. 

Превентивний вплив на психічні особливості осіб, які неодноразово 
відбували покарання за насильницькі злочини повинен бути індивідуа-
лізований і включати обов’язково консультативну допомогу психіатра у 
виборі тих чи інших заходів впливу та допомоги конкретній особистос-
ті, враховуючи її персональні (індивідуальні) психічні особливості. 
Також треба цей вплив комбінувати з лікувальними заходами. 

Індивідуальна профілактика протиправної поведінки, може втілюва-
тись в наступних напрямках: 

1. Індивідуальна профілактика, що складається в створені обста-
вин, коли особа захищена від дії шкідливих (стресових) факторів, 
проводиться виявлення і деактуалізація шкідливих (стресових) факто-
рів, виправлення правопорушників. 

2. Попередження конкретних злочинів та правопорушень, що 
включає попередження протиправних задумів шляхом виявлення 
потенціальних правопорушників, та дії на них законними методами, а 
також оздоровлення мікросередовища. 

3. Попередження конкретних злочинів та правопорушень, що 
включає зупинку вже початого злочину чи правопорушення, та ство-
рення ситуації, що робить неможливою подальшу протиправну діяль-
ність [1, 27-29]. 

У індивідуальному попереджені злочинів, що вчиняються особами з 
психічними відхиленнями виділяють наступні основні види: 1. раннє 
попередження; 2. безпосереднє попередження; 3. пенітенціарне попе-
редження; 4. поспенітенціарне попередження. 

Можна виділити декілька етапів індивідуальної профілактики пра-
вопорушень: 1. виявлення осіб, які потребують попереджувального 
впливу; 2. вивчення особистості та умов її соціального середовища; 
3. прогнозування антисуспільної поведінки і планування попереджува-
льних заходів; 4. реалізація цих заходів та контроль отриманих резуль-
татів; 5. фіксація досягнень індивідуальної профілактики правопору-
шень та зняття особи з профілактичного обліку [2, 18]. 

Даний комплекс заходів дозволяє переходити на більш високий рі-
вень попереджувальної роботи, а також до більш тісної співпраці та 
обміну інформацією між всіма організаціями та установами, які прий-
мають участь у цій профілактичній роботі.  
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ПРОЦЕС ВСТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦІВ, 
ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ ЗЛОЧИНИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 
Існування людини у віртуальному просторі виражається у викорис-

тані нею спеціальних програм, технічних засобів, комп’ютерних та 
телефонних додатків, які спрощують та оптимізують життя людини. 
Такими засобами є електронна пошта, електронні платіжні системи, 
кредитні та платіжні картки, записи в електронних книгах, календарі, 
соціальні та пошукові мережі тощо, внаслідок експлуатації яких неза-
лежно від волі людини в електронній мережі залишаються віртуальні 
сліди, що генеруються використовуваними людиною електронними 
пристроями. Стаючи частиною суспільного життя, віртуальний простір 
стає частиною злочинного світу, де накопичені криміналістикою 
знання стають недостатніми для виконання завдань кримінального 
провадження. 

У зв’язку із цим, проблемою сучасної криміналістики стають пи-
тання пошуку віртуальних слідів, способів їх вилучення та можливос-
тей їх використання в процесі розслідування кримінальних правопо-
рушень, зокрема, встановлення особистості злочинця, який вчиняє 
злочин в мережі Інтернет. 

Встановлення особистості злочинця, який вчиняє неправомірну ді-
яльність в мережі Інтернет, розпочинається із фіксування самого факту 
неправомірної дії. На думку Двойнікова О.О., у разі виявлення факту 
розміщення забороненої інформації в глобальній мережі правоохорон-
ними органами, під час фіксування готуються такі документи, що 
підтверджують факт знаходження протиправного контенту на сайті: 
1) рапорт (лист) працівника органів внутрішніх справ про виявлення та 
встановлення наявності знаходження протиправної інформації на 
сайті; 2) протокол зі скріншотами (копії сторінки сайту з екрана), що 
підтверджує наявність протиправної інформації на сайті; 3) документ 
(файл) для перегляду сторінки сайту в режимі онлайн; 4) додається 
посилання на сторінку сайту у каталозі обраного в Microsoft Internet 
Explorer; 5) створюється копія сторінки сайту на жорсткому диску за 
допомогою спеціальної утиліти; 6) готується інформаційна довідка про 
ідентифікаційні дані сайту (ІР-адреса, URL), інтернет-провайдера 
(електронна адреса, номери телефонів) тощо [1, с. 220]. 

На підставі встановленого факту розміщення інформації в мережі 
Інтернет, що також може бути здійснено як за ініціативою слідчого, 
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так і на підставі заяви зацікавлених осіб, слідчий відкриває криміналь-
не провадження. Першочерговою слідчою дією, яку повинен здійснити 
слідчий є слідчий огляд веб-сайту в порядку, передбаченому ст. 237 
КПК України, на предмет наявності чи відсутності факту вчинення 
кримінального правопорушення.  

Під час огляду веб-сайту, у разі відсутності в слідчого спеціальних 
знань, слідчий повинен залучати до огляду відповідного спеціаліста. 
У протоколі огляду слід зазначати серійний номер службового 
комп’ютера, назву та версію операційної системи, яка встановлена на 
даному комп’ютері, назву та версію програми-браузера, за допомогою 
якої здійснюється доступ до мережі Інтернет [2, с. 187]. 

Після встановлення IP-адреси домену, найменування інтернет-
провайдера, який надає доступ до веб-сайту, та його місцезнаходження 
керуючись нормами глави 15 КПК України, слідчий повинен отримати 
тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у провайдера теле-
комунікацій та містять охоронювану законом таємницю, а саме: інфо-
рмацію про особу, яка зареєструвала веб-сайт, ІР-адресу електронно-
обчислювальної машини, з якої було здійснено реєстрацію веб-сайту, 
ІР-адресу електронно-обчислювальної машини, з якої здійснювалось 
управління веб-сайтом та наповнення веб-сайту забороненим контен-
том [1, с. 221]. 

Після встановлення інформації про особу, яка зареєструвала веб-
сайт та ІР-адреси електронно-обчислювальної машини, з якою здійс-
нюється адміністрування сайту, слідчий повинен отримати доступ до 
персональних даних такої особи. Особа, яка зареєструвала сайт, та 
особа, яка здійснює його адміністрування та наповнення, можуть не 
співпадати, а тому інтернет-провайдер може надати лише ІР-адресу 
електронно-обчислювальної машини без зазначення будь-яких персо-
нальних даних. 

У зв’язку із цим, слідчий на підставі відомої ІР-адреси ЕОМ, з якої 
здійснюється доступ до певного веб-сайту, за допомогою ресурсів «2ip» 
та «whois» встановлює інтернет-провайдера, який надає доступ до 
Інтернету особі із вищезазначеною ІР-адресою ЕОМ. Після цього, 
слідчий отримує в слідчого судді тимчасовий доступ до інформації та 
документів іншого інтернет-провайдера стосовно персональних даних 
особи за конкретною ІР-адресою. 

При кожному візиті абонентом мережі Інтернет журнал сервера, 
який знаходиться у фізичному володінні Інтернет-провайдера, зберігає 
наступну інформацію: клієнтські IP-адреса/місце розташування, дату і 
час запиту, конкретні адреси запитаних сторінок, код HTTP, кількість 
байт, переданих користувачеві, агент браузера у користувача. 

Отже, на даному етапі слідчому стає відома ІР-адреса домену сайту, 
на якому розповсюджено заборонену інформацію, та інтернет-
провайдер, який забезпечує доступ до такого сайту, ІР-адреса ЕОМ, з 
якої було розповсюджено таку інформацію, інтернет-провайдер такої 
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особи, фізична особа, якій належать ІР-адреса, її місце розташування, 
дата і час розповсюдження заборонених матеріалів, інші дії, які вчиня-
лись на веб-сайті з конкретної ІР-адреси ЕОМ. 

Для забезпечення точної ідентифікації особи злочинця, слідчий по-
винен отримати фізичний доступ до електронно-обчислювальної 
машини, з якої здійснювалось розповсюдження інформації. На підставі 
інформації про ймовірного злочинця та його місця розташування 
слідчий звертається до слідчого судді із клопотанням щодо отримання 
ухвали про обшук за вказаною адресою та проведення інших слідчих 
(розшукових) дій. 

В пам’яті ЕОМ зберігається інформація про вчинене кримінальне 
правопорушення, зокрема матеріали, які були незаконно розповсю-
джені, інформація про відвідувані веб-сторінки, на яких було розпо-
всюджено заборонену інформацію тощо. Тому слідчий на підставі 
даних, отриманих від інтернет-провайдера, та даних ЕОМ остаточно 
ідентифікує особу злочинця, встановлює обставини, які мають значен-
ня для кримінального провадження та збирає необхідні докази. 

Таким чином, слідчий на підставі інформації про веб-сайт, на яко-
му розміщені заборонені матеріали, викладені викрадені об’єкти автор-
ського та суміжних прав тощо, може встановити особистість злочинця, 
який вчинив кримінально карні діяння.  

Іншим способом встановлення особи може виступати пошук інфо-
рмації за її мережевими ідентифікаторами, які особа залишила в мере-
жі. Як правило, такими ідентифікаторами виступають адреса електрон-
ної поштової скриньки, нікнейм у форумі, профіль соціальної мережі 
тощо. Перш за все, необхідно скористатися можливостями інтегрова-
ної інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ. 
У рамках використання даного способу також можуть бути застосовані 
різні пошукові системи, такі як Google, Rambler, Yahoo тощо.  

Пошук доцільно продовжити в соціальних мережах, таких як «Фей-
сбук», «Instagram», «Twitter» тощо. Користувачі активно розміщують на 
своїх сторінках інформацію особистого характеру: номери телефонів, 
адреси, місце роботи, посаду, місце свого знаходження, фотографії. На 
підставі інформації з соціальних мереж можливо встановити стать, вік, 
майновий стан особи, освіту, сферу інтересів, фізичне місцезнахо-
дження особи в той чи інший час. 

Додатковим способом пошуку особи є використання сервісів 
«FaceSearch» та інформаційного ресурсу «Radaris», які забезпечують 
пошук зображень облич. Крім того, в якості додаткових джерел кримі-
налістичної інформації можливо використовувати інформаційні ресур-
си «nomer.org», «lookup.com», приватні бази суб’єктів маркетингових 
досліджень.  

Незважаючи на існуючі способи ідентифікації особистості злочин-
ця, які вчиняють злочини в мережі Інтернет, на сьогоднішній час 
окремими злочинцями використовуються спеціальні засоби аноніміза-
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ції даних в глобальній мережі, такі як VPN-технології, відкриті проксі-
сервери, мережа TOR, які шифрують дані, приховують віртуальні 
сліди, що унеможливлює або значно ускладнює розслідування злочи-
нів, вчинених за допомогою таких технологій.  

Отже, основним способом ідентифікації злочинця є встановлення 
його особистості за допомогою IP-адреси домену сайту, на якому 
розміщено заборонено інформацію, та IP-адреси електронно-
обчислювальної машини, за допомогою якої здійснювався вихід в 
глобальну мережу. Отримання такої інформації здійснюється за допо-
могою відкритих інтернет-ресурсів та слідчих дій, спрямованих на 
отримання доступу до речей та документів відповідних інтернет-
провайдерів. В процесі встановлення особистості злочинця слідчий 
повинен використовувати облікові дані, які особа залишила за собою в 
мережі. Пошукові системи, відкриті бази даних, соціальні мережі 
стають одним з головних джерел криміналістичної інформації, на 
підставі якої встановлюється особистість злочинця, його психофізіоло-
гічні риси, соціальний статус, місцезнаходження тощо. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ЗЛОЧИНІВ,  
ВЧИНЕНИХ В ІЗОЛЯТОРАХ ТИМЧАСОВОГО ТРИМАННЯ 

 
Одним із особливих видів суспільно небезпечної діяльності стано-

вить злочинність в установах виконання покарань. На це негативне 
соціально-правове явище звертали увагу вчені В. В. Голіна,  
В. П. Захаров, В. Є. Емінов, Г. Колб, В. М. Кудрявцев, С. Ю. Лукаше-
вич, С. М. Мирончук, Л. І. Міліщук, О. В. Старков, вважаючи, що під 
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цими злочинами, слід розуміти лише злочини, вчинені в місцях позба-
влення волі особами, які відбувають там покарання. Вчені В. К. Гри-
щук, О. М. Джужа, А. П. Закалюк стверджують, що до цих злочинів 
необхідно віднести всі злочини, що вчинюються в межах установ 
виконання покарань (тобто як засудженими, так і персоналом цих 
закладів). Існують різні підходи по виявленню та розслідуванню зло-
чинів в установах виконання покарань, в тому числі і в слідчих ізоля-
торах. Але найбільшою проблемою виявлення та розслідування злочи-
нів залишаються злочини, які вчиняються в ізоляторах тимчасового 
тримання засудженими та затриманими за підозрою у вчиненні кримі-
нального правопорушення відносно одного до іншого.  

Найбільш розповсюдженими злочинами в ізоляторах тимчасового 
тримання, це злочини проти власності особи та її здоров’я. Рідше 
вчиняються злочини проти статевої свободи та статевої недоторканно-
сті особи, проти життя, злочини у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, доведення до 
самогубства.  

Згідно наказу МВС України № 638 від 02.12.2008 року ізолятори 
тимчасового тримання є спеціальними установами для роздільного 
тримання: 

- осіб, затриманих за підозрою у вчиненні кримінального право-
порушення; 

- осіб, затриманих на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на 
затримання з метою приводу; 

- осіб, стосовно яких застосовано запобіжний захід у вигляді три-
мання під вартою на строк до 3 діб (якщо доставляння ув’язнених до 
слідчого ізолятора (далі – СІЗО) у цей період неможливе через відда-
леність або відсутність належних шляхів сполучення, вони можуть 
утримуватись в ІТТ не більше 10 діб). 

Як свідчить практика, з різних причин, режим тримання порушу-
ється – раніше судимих та засуджених тримають в одній камері з 
особами, які затримані за вчинений злочин вперше.  

Важливе місце у вчинені злочинів посідають мотиви завоювання 
престижу, авторитету, лідерства, а вже на другому місці матеріальна та 
інша вигода. Як правило злочини вчиняють раніше судимі та засуджені 
відносно затриманих за вчинений злочин вперше. 

Проблемою виявлення злочинів в ІТТ є те, що потерпілі заляку-
ються, не знають належним чином правила тримання і своїх прав, не 
впевнені у своєї захищеності, не довіряють адміністрації ІТТ і своєму 
слідчому і тому бояться звертатися з заявою про вчинений злочин 
відносно них. 

Для недопустимості і виявлення злочинів в ізоляторах тимчасового 
тримання необхідно при затримані особи за підозрою у вчинені злочи-
ну складати передбачені кримінально-процесуальним законодавством 
протоколи затримання та особистого обшуку не формально, (напри-
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клад у протоколі обшуку вказується тільки, що вилучено при обшуку) а 
необхідно більш детально описувати стан зовнішності. одягу і речей 
затриманого.  

Засуджені, які прибули із СІЗО та установ виконання покарань у 
зв’язку з розглядом справи в суді або проведенням з ними слідчих 
(розшукових) дій, також повинні підлягати детальному обшуку, а їхні 
речі – огляду. 

Прибулі із СІЗО та установ виконання покарань приховуючи при-
возять в ізолятори тимчасового тримання заборонені предмети; леза, 
заточки, наркотики.  

Вартові ІТТ, слідчий, повинні звертати увагу, особливо на протязі 
першої доби тримання затриманого під вартою, або прибулого з СІЗО, 
що у них змінилося у зовнішності і одязі.  

Результати обшуку і огляду речей є основними джерелами інформа-
ції і доказів про вчинений злочин.  

Слідчий обов’язково повинен, крім свідчень в межах кримінального 
провадження, цікавитись і станом підозрюваного, встановити довірливі 
відносини, щоб особа відчула свою захищеність від інших утриманих в 
однієї камері. Навіть, якщо потерпілий по різним причинам приховує 
правопорушення відносно нього, а слідчий бачить тілесні ушкодження, 
відсутність речей, або його речі, одяг у другої особи, то необхідно 
скласти протокол огляду, визвати лікаря, зафіксувати тілесні ушко-
дження і всі зміни. Як правило, після такого відношення з потерпілим 
буде встановлений психологічний контакт і він звернеться з заявою 
про злочин.  

Такі дії слідчого дають можливість не тільки своєчасно викрити 
злочин, а також мають позитивне значення для кримінального прова-
дження відносно особи, яка тримається під вартою. 
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Преступление с криминалистической точки зрения характеризуется 

определенными изменениями материальной обстановки, в которой оно 
подготавливается, совершается, а также осуществляются действия по 
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его сокрытию. Образование следов преступного события, т.е. его 
отображений в окружающей среде, становится возможным в силу 
такого всеобщего свойства материи, как отражение. Процесс отраже-
ния подчиняется определенным закономерностям, зависящим от 
природы и свойств отражаемых и отражающих объектов, условий 
отражения. Поэтому процесс возникновения информации, в том числе 
криминалистической, есть процесс отражения, а её возникновение – 
результат этого процесса[1, с. 181]. 

Несмотря на то, что результат преступления рассматривается в крими-
налистической литературе в прогностическом (перспективном) и ретро-
спективном аспектах [2, с. 82], любое событие, имевшее место быть в 
прошлом, связано с изменениями в окружающей среде и может быть 
познано, исследовано единственным образом – его реконструкцией (в 
ретроспективном аспекте) по тем изменениям, которое оно создало. 

Именно эти изменения являются результатом взаимодействия объ-
ектов между собой, а сами взаимодействия проявляются в виде следов. 
По следовой картине можно судить о содержании преступного собы-
тия, она становится источником судебных доказательств, а также 
позволяет получить важную криминалистическую информацию о 
способе преступления и личности преступника. Способ преступления 
всегда является результатом совокупного действия значительного числа 
факторов. И чем больше они будут проявляться в действиях, чем 
больше следов будет оставлять преступник, тем большей информацией 
будет обладать следователь. 

В криминалистике понятие следа занимает одно из ключевых мест. 
Из всего многообразия значений этого слова для криминалистики 
важны два: следы в узком значении определяются в криминалистике 
как материально-фиксированное отражение одного объекта на другом 
в результате их взаимодействия и следы в широком их понимании как 
результат любого материального изменения первоначальной обстанов-
ки вследствие совершения преступления[3, с. 436]. Следы в широком 
их значении иногда именуют в криминалистике общим термином 
«следы преступления». 

На этапе неизвестности виновного, способ преступления через об-
разовавшиеся следы позволяет решать задачи установления преступни-
ка, а при наличии подозреваемого – определять содержание и степень 
противоправности совершенных действий [4, с. 197]. Таким образом, 
сведения о следах и другие материальные последствия преступления 
напрямую зависят от его способа, орудий и средств, применявшихся 
при этом, а также характера материальной обстановки преступления, а 
выявление способа того или иного преступления связано с раскрытием 
и анализом его признаков. 

Между признаками преступления и его способами существует тес-
ная связь. По признакам судят о способе, а знание способа позволяет 
выявлять признаки его применения. Признаки, имеющие общий 
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характер для всех однородных преступлений, объединяют их в группы, 
различные по объему. Общие для группы признаки, соответствующим 
образом систематизированные и типизированные, составляют крими-
налистическую характеристику данного рода, или вида, подвида прес-
туплений. 

Так, каждый способ подготовки, совершения и сокрытия преступ-
лений оставляет специфические, только ему присущие следы, что и 
есть, признаком его применения [5, с. 43]. При разработке частных 
криминалистических методик идут именно этим путем. 

Выявление и изучение признаков способа преступления имеет важ-
ное прогностическое значение. Сущность его заключается в возможно-
сти использования полученных данных при выдвижении следственных 
версий о преступнике, определении степени информированности и 
подготовленности лица, совершившего преступление, установлении 
вероятных мест обнаружения следов преступника и примененных им 
орудий, использовании криминалистического учета преступлений по 
способу их совершения. 

Вывод о характерных признаках преступника и использованного им 
способа преступления можно сделать только по результатам исследо-
вания следов и анализа информации, содержащейся в них [6, с. 42-43]. 
Именно в следах преступления отражаются наиболее типичные приз-
наки проявления мотивации, физических возможностей, профессиона-
льных навыков, преступных привычек [7, с. 117-131] и т.д. Такие 
группы признаков позволяют отличить, например, квартирную кражу 
от других разновидностей краж. 

Как бы быстротечно не было преступление, оно никогда не являет-
ся единовременным актом, а представляет собой сложную систему 
поступков и действий виновного до, во время и после преступного 
события. При этом так или иначе действуют (противодействуют) 
потерпевшие от преступления, очевидцы и иные лица, оказавшиеся в 
сфере преступного события. Последствия их поступков и действий 
отражаются друг в друге и окружающей среде, образуя многочислен-
ные и разнообразные следы преступления. 

Такие следы, будучи носителями информации о преступлении, соз-
дают для органов досудебного следствия и суда возможность в каждом 
конкретном случае устанавливать объективную истину по делу. Источ-
никами признаков указанной деятельности служат – оперативная 
информация; производство отдельных следственных розыскных дейст-
вий; информация, которая становится известной при расследовании 
других уголовных производств; при расследовании аналогичных прес-
туплений и др.  

Со временем у каждого преступника вырабатывается свойственный 
только ему стиль действий, который выражается в подготовке преступ-
ления, а также совершении аналогичных преступлений с подобным 
способом. Однотипность задач, которые при подготовке и совершении 
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того или иного вида преступлений вынужден решать преступник, 
обусловливает необходимость осуществления им типовых действий. 

Изучая соотношение указанных действий, можно в определенной 
мере судить об обязательных устойчивых признаках поведения право-
нарушителя до и во время совершения им преступления, а при введе-
нии определенной системности этих признаков можно более или 
менее уверенно говорить о поиске преступников по этим следам. 

Выявление сходства признаков способов преступлений позволяет, 
во-первых, судить о возможной активности одного и того же преступ-
ника, во-вторых, объединять уголовные производства в одно и вести 
целенаправленный поиск правонарушителя на основе использования в 
комплексе информации о каждом конкретном случае [8, с. 153]. 

По степени подготовки, можем судить о профессионализме престу-
пника, определенных условиях совершения преступления, обстановке 
в которой преступник действовал и др. Таким образом, следы содержат 
в себе признаки не только действий по совершению и сокрытию 
преступлений, но и признаки подготовительной деятельности. 

Некоторые следы могут свидетельствовать о способах сокрытия 
преступления, например, когда преступник оставляет следы отпечатков 
рук жертвы на орудии убийства и подбрасывает такие предметы после 
убийства с целью создания видимости самоубийства [6, с. 44]. 

Способ преступления, оставляющий в следах-последствиях свои 
специфические признаки, является важным источником сведений о 
качественной стороне преступного поведения правонарушителей  

Признаки отображаются в следах в преобразованном виде, обуслов-
ленном механизмом следообразования. По ряду признаков можно 
определить механизм образования того или иного следа, знание кото-
рого в свою очередь помогает установить важные обстоятельства, 
относящиеся к способу и времени совершения преступления. 

В зависимости от качества и количества, отобразившихся в следе 
признаков их можно использовать для отнесения оставившего след 
предмета к определенному классу, роду, виду, иной группе или осуще-
ствления индивидуальной идентификации, что очень важно для уста-
новления и розыска преступника. 

Также нужно отметить, что понятие «следы» преступления включа-
ет в себя не только следы собственно преступных действий, но и 
следы, указывающие на действия непреступного характера: следы 
потребления пищи, спиртных напитков, курения, следы, связанные с 
пребыванием преступника в данном месте и в определенное время, а 
потому несущие также важную криминалистическую информацию о 
механизме преступления и иных обстоятельствах преступления и 
причастных к нему лицах. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ 
ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ  

З ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ 
РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ 

 
При розслідуванні злочинів, пов’язаних з обігом наркотичних засо-

бів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів одним із шля-
хів одержання фактичних даних є використовування спеціальних знань 
у формі судової експертизи.  

До основних форм застосування спеціальних знань належать залу-
чення експерта для надання висновків із питань, що виникають під час 
кримінальних проваджень й стосуються сфери його знань (ст. 69 
Кримінального процесуального кодексу (КПК) України) та консульта-
ції спеціаліста під час досудового розслідування й судового розгляду з 
питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок (ст. 71 
КПК України). Участь експерта та спеціаліста безпосередньо передба-
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чено кримінальним процесуальним законодавством: у нормах закону 
безпосередньо зазначено, що для здійснення цих дій необхідні спеціа-
льні знання.  

Питання щодо використання спеціальних знань під час проведення 
кримінальних розслідувань повсякчас розглядають у профільній літера-
турі, адже правильно застосована форма спеціальних знань є запору-
кою успішного проведення досудового розслідування злочинів, 
пов’язаного з пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або прекурсорів. У Постанові Пленуму Верховного 
Суду України «Про судову експертизу по кримінальних і цивільних 
справах» від 30 травня 1997 р. № 8 зауважено, що експертний висно-
вок є одним із засобів доказування, що сприяє всебічному, повному, 
об’єктивному дослідженню обставин справи, прийняттю законних та 
обґрунтованих судових рішень. 

Також до форм використання спеціальних знань належать: 1) вико-
ристання спеціальних знань під час проведення слідчих (розшукових) 
дій; 2) консультація фахівців; 3) безпосереднє застосовування слідчим 
спеціальних знань; 4) отримання довідкової інформації в спеціалістів; 
5) попереднє дослідження речових доказів у межах проведення слідчих 
дій; 6) залучення за потреби відповідного перекладача (сурдоперекла-
дача) для перекладу пояснень, показань або документів у криміналь-
ному провадженні (ст. 68 КПК України);7) надання технічної допомо-
ги фахівцем слідчому;8) перевірка за криміналістичними обліками;  
9) витребування документів; 10) допит експертів, спеціалістів;  
11) залучення фахівців до аналізу причин та умов, що призвели до 
вчинення злочинів; 12) залучення фахівців до вдосконалення та розро-
блення нових науково-технічних засобів і методів виявлення, дослі-
дження, вилучення та закріплення речових доказів.  

У межах кримінального провадження кримінальних правопорушень, 
пов’язаних із обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів або прекурсорів, призначення судової експертизи є 
обов’язковою та найбільш інформативною формою застосування 
спеціальних знань. Згідно із Законом України «Про судову експертизу» 
від 25 лютого 1994 р., судова експертиза – це дослідження експертом 
на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, 
які містять інформацію про обставини кримінального правопорушення 
[1]. Аналогічно визначено судову експертизу в криміналістичній літе-
ратурі [2, с. 340].  

Згідно з кримінальним процесуальним законом, експертизу прово-
дить експерт за зверненням сторони кримінального провадження або 
за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з’ясування обставин, 
що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціа-
льні знання. 

Експертизи слід проводити на первинному етапі, оскільки окремі 
наркотичні речовини синтетичного походження можуть видозмінитися 
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під час зберігання не у відповідних умовах. У кримінальному прова-
дженні про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або прекурсорів криміналісти вважають за доціль-
не призначати різноманітні експертизи, серед яких: експертиза нарко-
тичних засобів, судово-фармакологічна, агротехнічна, судово-
ботанічна, хіміко-технологічна, медико-наркологічна, судово-психіат- 
рична тощо (В. Ю. Шепітько) [3, с. 373]; наркологічна, криміналістич-
на, хімічна, ботанічна, медична, психіатрична (М. І. Скригонюк) 
[4, с. 369]; криміналістична, судово-медична, хімічна, судово-
фармакологічна, агротехнічна, психіатрична (М. В. Салтевський) 
[5, с. 372]; комплексна судова психолого-психіатрична експертиза  
(В. Я. Марчак, В. І. Руляков) [6, с. 38–39]. 

Таким чином, під час проведення досудового розслідування у сфері 
обігу наркотиків може бути призначено такі експертизи: 1) хімічна 
(хіміко-фізична) експертиза наркотичних засобів, судово-хімічна;  
2) судово-медична (наркологічна, медико-наркологічна); 3) криміналі-
стичні: судово-почеркознавча, трасологічна, дактилоскопічна; 4) судо-
во-психіатрична; 5) комплексна судова психолого-психіатрична;  
6) судово-фармакологічна; 7) агротехнічна; 8) судово-ботанічна;  
9) хіміко-технологічна; 10) судово-біологічна; 11) судово-технологічна; 
12) інженерна (комплексна інженерно-криміналістична). 

У більшості випадків між фактами, установлюваними експертизою і 
обставинами, що підлягають доказуванню за їх допомогою, існує низка 
проміжних ланок. Встановлювані експертизою факти є, таким чином, 
побічними, висновок експерта може бути використаним не тільки для 
встановлення обставин, що підлягають доказуванню, тобто у криміна-
льно-процесуальному плані. Факти, виявлені експертом, допомагають 
в установленні обставин кримінально-правового характеру, тобто 
сприяють визначенню складу злочину, а саме дозволяють отримувати 
таку доказову інформацію: а) про безпосередній об’єкт злочину;  
б) місце події; в) час учинення злочину; г) знаряддя злочину; г) меха-
нізм учинення злочину і характер дій злочинця тощо. 

Установлені експертизою факти, безсумнівно, мають важливе зна-
чення у кримінальному судочинстві. Однак зробити висновок про їх 
роль у доказуванні в кримінальних провадженнях, виходячи тільки з 
обсягу інформації, що міститься у них, неможливо. Слідчому важливо 
за кожним кримінальним провадженням, щодо якого проведена експе-
ртиза, визначити, яким чином у доказуванні можна використати 
висновок експерта, яке його доказове значення. Визначити роль ви-
сновку експертів у доказуванні у кримінальних провадженнях можна 
тільки з урахуванням конкретних обставин справи і у сукупності з 
іншими доказами. 
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ЕЛЕМЕНТИ ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ  
У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

 
Процес розслідування злочинів у сфері публічних закупівель на-

пряму залежить від дій слідчого, направлених на швидке та ефективне 
з’ясування обставин кримінально-релевантної події. Як і кожен склад-
ний процес, розслідування злочинів потребує чіткої організації та 
складання власного алгоритму дій. Для кожної кримінально-
релевантної події обирається методика розслідування, яка має привес-
ти до вирішення завдання кримінального провадження, передбаченого 
ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України.  

В. В. Тіщенко зазначає, що важливим принципом обрання та побу-
дови методики розслідування будь-якого злочину є «планомірність 
ходу розслідування», тобто «використання планування для здійснення 
всіх процесуальних, слідчих (розшукових) та організаційних дій в 
певній послідовності» [1, с. 33].  

Планування розслідування, на думку М. А. Погорецького, є діяль-
ністю слідчого, «яка полягає у визначенні оптимального переліку 
слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, строків і послідов-
ності їх проведення з метою швидкого та ефективного розслідування 
конкретного злочину» [2, с. 43].  
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Слідуючи від загального до окремого, варто визначити елементи пла-
нування розслідування у сфері публічних закупівель. Загальновизнаними 
елементами є аналітична обробка первинної інформації про подію; 
висунення версій та постановка завдань розслідування; визначення 
способів вирішення завдань розслідування; можливі корегування плану 
розслідування з огляду на обставини кримінального провадження.  

Під час аналітичної обробки первинної інформації про кримінально-
релевантну подію перед слідчим постає необхідність виявити та оцінити 
усю наявну інформацію, як кримінально-правову (вид злочину, склад 
злочину), так і процесуальну (наприклад, ознайомитися із даними, 
внесеними до ЄРДР). На наступному етапі слідчому необхідно побудува-
ти декілька версій того, що відбулося. Після цього важливо визначити, 
яке коло обставин не встановлено та підлягає встановленню в процесі 
розслідування злочинів у сфері публічних закупівель, які слідчі (розшу-
кові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії необхідно провести першочер-
гово, а які після отримання результатів попередніх. Особливе значення 
для планування має визначення чіткої послідовності слідчих (розшуко-
вих) дій, які слідчий вважає за потрібне застосувати, та їх виконавців, 
але цей елемент має більш організаційний характер.  

Постановка завдань розслідування злочинів у сфері публічних заку-
півель має передбачати розподіл завдань на первинні (першочергові) та 
вторинні. Серед першої категорії слід назвати встановлення осіб, 
причетних для виявлених правопорушень, застосування заходів забез-
печення для збереження документації закупівель, тендерної докумен-
тації, бухгалтерських та банківських документів, які можуть стосувати-
ся розслідуваної події; визначити коло осіб, які можуть володіти інфо-
рмацією про злочин. Друга категорія відзначається залученням держа-
вних органів та спеціалістів – експертних установ для проведення 
необхідних експертних досліджень; уповноважених органів для арешту 
банківських рахунків причетних до злочину структур, установ, осіб; 
спеціалістів для встановлення розміру завданої шкоди та збитків.  

У випадках, коли розслідування злочину у сфері публічних закупі-
вель потребує спеціальних знань, слідчий може використати допомогу 
спеціаліста або експерта, спеціаліста у сфері публічних закупівель. 
Результати такого звернення по допомогу спеціаліста випливають у 
власне корегування плану розслідування.  

Загалом, з огляду на вивчення елементів планування розслідування 
злочинів у сфері публічних закупівель, слід класифікувати ці елементи 
за наступними підставами:  

- за характером діяльності: організаційно-тактичні та процесуальні;  
- за використанням додаткових ресурсів: із залученням спеціаліс-

тів та державних органів і самостійні дії слідчого;  
- за характером планування: деталізовані та загальні елементи.  
Таким чином, планування розслідування злочинів у сфері публіч-

них закупівель є складним процесом, спрямованим на отримання, 
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оцінку інформації про кримінально-релевантну подію, висунення 
версій, встановлення обставин злочину, який часто потребує залучен-
ням додаткових ресурсів та проведення слідчих (розшукових) дій для 
встановлення дійсності у кримінальному провадженні у злочинах в 
сфері публічних закупівель.  
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ОСНОВИ ПОБУДОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ 
НЕВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ 

 
Методика розслідування злочину є фундаментальною категорією 

криміналістики. Вона включає у свій зміст всі криміналістичні знання 
синтез яких спрямований на формування ефективних та оперативних 
методів та способів розслідування кримінальних правопорушень. Ще 
І.М. Якимов наголошував, що для розкриття злочину необхідно викори-
стовувати «всі способи, розроблені кримінальною технікою і тактикою і 
що під час використання рекомендованих ним наукових підходів можна 
досягнути успіху у вирішенні того завдання, яке ставить перед собою 

будь-яке розслідування» 1, с. 7. Так, М. П. Яблоков і О. Ю. Головін 
зазначають, що у методиці розслідування розроблюється стратегія всієї 
криміналістичної діяльності з розслідування злочинів. У силу цього 
методика розслідування не тільки стала таким розділом криміналістики, 
без використання наукових і практичних даних, яким фактично немож-
ливо професійно вести розслідування злочинів, але і є найважливішим 
кінцевим продуктом криміналістичної науки» [2, с. 141]. 

У криміналістичній літературі цей напрямок у своїх роботах дослі-
джували, такі вчені, як Л.І. Аркуша, Р.С. Бєлкін, О.М. Васильєв, 

А.Ф. Волобуєв, В.О. Гавло, І.Ф. Герасимов, С.О. Голунський, 
В.А. Динту, А.В. Іщенко, О.Н. Колесніченко, В.Е. Корноухов, 
В.П. Корж, Г.А. Матусовський, І.Ф. Пантелєєв, А.В. Старушкевич, 
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В.В. Тіщенко, М.П. Яблоков та інші. Однак, слід зазначити, що на 
даний період часу, не дивлячись на багаторічну історію дослідження 
методики розслідування, вчені криміналісти не дійшли єдності щодо її 
основ побудови методики розслідування злочинів. 

Методика розслідування злочинів як частина криміналістики вико-
нує відповідні функції криміналістичної науки. На думку В. В. Тіщен-
ка, це можна пояснити тим, що об’єкти криміналістичної методики, 
по-перше, за своєю суттю уявляють собою певну діяльність, що має 
відповідну спрямованість, форму, структуру, ступінь організованості. 
По-друге, зазначені види діяльності – злочинна і слідча – характери-
зуються як системні утворення з відповідною структурою, що збалан-
совує внутрішню організацію і взаємодію їх елементів і підтримує 
життєздатність вказаних систем. По-третє, ці системи мають специфі-
чні функції, які спрямовані на забезпечення їх внутрішньої і зовніш-
ньої діяльності, подолання протидії кожної з вказаних систем, перемо-
гу у протистоянні та подальше оптимальне функціонування. Функції 
зазначених систем мають протилежне спрямування, що породжує 
відповідні методи і засоби боротьби і протидії [3, c. 7]. 

Слід зазначити, що формування елементного складу будь-якої ме-
тодики розслідування злочинів повинно відповідати її функціональній 
спрямованості та відображати напрямки її діяльності.  

Більш того вбачається необхідним відзначити, що побудова методи-
ки розслідування має відбуватися на підставі відповідних принципів. 
Зокрема, І. Герасимов до принципів побудови методики розслідування 
відносить: 1) наукову обґрунтованість та зумовлену цією обставиною 
достовірність висновків і криміналістичних рекомендацій; 2) розробку 
криміналістичної характеристики даного виду або групи злочинів; 
3) використання при розробленні окремих методик так званої кримі-
налістичної класифікації злочинів; 4) врахування ситуаційних чинни-
ків; 5) координацію і кооперацію всіх засобів, методів та можливостей, 
що забезпечують повноту і швидкість розслідування; 6) забезпечення 
об’єктивності дослідження всіх матеріалів справи; 7) забезпечення 
застосування всіх передбачених законом заходів з метою розкриття 

злочинів та встановлення осіб, які їх вчинили 4, с. 325–327.. Вбача-
ється можливим погодити із думкою В.В. Тіщенко, що методика 
розслідування злочинів повинна формуватися і розвиватися таки 
чином, щоб забезпечити оптимальний шлях досягнення мети даного 
розділу криміналістики – створення науково обґрунтованих рекомен-
дацій щодо застосування ефективних методів і засобів розкриття і 
розслідування різних видів і груп злочинів. Запропоновані в науці 
принципи повинні відповідно впливати на функціонування систем 
теоретичних положень. Таким чином, дієвість принципів, ї значимість 
виявляється через їхні функції, що закладають основу злагодженої 
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взаємодії всіх елементів системи, її стійкості і цілеспрямованості 

5, с. 19. 
Слід також відзначити, що при формуванні методики розсліду-

вання важливу роль відіграє технологія її побудови. Технологічний 
підхід до формування криміналістичної методики полягає, насампе-
ред, у побудові типових програм розслідування та їх реалізації 

6, с. 153. Вбачається доцільним погодитись з думкою В. В. Тіщен- 
ко й А. А. Барцицька, які слушно трактують технологію в контексті 
методики розслідування як складну форму реалізації сукупності 
алгоритмів, що, однак, знаходять своє вираження у відповідних 
програмах вирішення стратегічних завдань розслідування. Причому 
криміналістичний алгоритм ними визначається як науково обґрун-
тований припис до найбільш доцільного порядку виконання певних 
дій у визначеній послідовності [7, с. 144]. 

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що мето-
дика розслідування невиконання судового рішення повинна форму-
ватися на підставі відповідних принципів, що відображають функці-
ональну спрямованість її діяльності. Більш того, при побудові 
методики розслідування невиконання судового рішення має бути 
використаний технологічний підхід, що передбачає найбільш ефек-
тивні алгоритми відповідних дій щодо розслідування відповідного 
кримінального правопорушення.  
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ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ, ЩО ВЧИНЯЄ КОРУПЦІЙНІ 

ЗЛОЧИНИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 
Проблема існування корупції в Україні стосується різних інститутів 

державної влади та рівнів їх функціонування. Існування такого негативно-
го явища як корупція у суспільстві пов’язане із рядом факторів, що безпо-
середньо детермінують його та перешкоджають реалізації державної 
політики із протидії корупції. Слід погодитися з С.А. Задорожним, який 
серед таких чинників називає правові, управлінські, політичні, економіч-
ні, соціальні, ідеологічні, культурні, психологічні та деякі інші  
[1, с. 97-100]. Фактично, корупція виступає невід’ємним атрибутом існу-
вання людського суспільства, що не зменшує, а лише підкреслює її суспі-
льну небезпечність, яка проявляється у негативному впливі на практично 
усі сфери людського життя. Тому постійне удосконалення існуючих та 
розробка нових криміналістичних рекомендацій із виявлення проявів 
корупції є надзвичайно актуальним на сьогоднішній день, особливо це 
стосується сфери діяльності органів місцевого самоврядування. 

Безперечно успішність боротьби із корупційними злочинами багато 
в чому залежить від швидкості та якості здійснення розкриття та 
розслідування корупційних злочинів. При цьому результативність 
діяльності співробітників органів досудового розслідування багато в 
чому залежить від обсягу тієї інформації, якою вони володіють на 
початку та у ході здійснення розслідування. Тому одним із надзвичай-
но важливих джерел інформації для слідчого виступають відомості про 
особу злочинця, що вчиняє корупційні злочини в органах місцевого 
самоврядування. Необхідно відзначити, що характеристика особи 
злочинця виступає важливим елементом криміналістичної характерис-
тики даного виду злочинів. 

У даній категорії злочинів злочинцем виступає особа, яка, будучи 
уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, 
використовує надані їй службові повноваження та пов’язані з цим 
можливості з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття 
обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб. Разом з тим 
законодавець криміналізував дії таких осіб, які звертаються до службо-
вих осіб органів місцевого самоврядування з обіцянкою/пропозицією 
чи безпосередньо надають їм неправомірну вигоду [2].  

Зосереджуючи свою увагу на криміналістичній характеристиці слу-
жбової особи як суб’єкта вчинення корупційних злочинів у сфері 
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місцевого самоврядування, необхідно звернути увагу на систему ознак 
такої особи, які можна поділити на декілька груп: соціальні (соціаль-
но-демографічні), біологічні та психологічні (психолого-етичні) 
[3, с. 156-157]. 

Аналізуючи соціально-демографічні та біологічні ознаки особи зло-
чинця слід вказати на те, що дві третини злочинів даної категорії 
вчиняються чоловіками у віці від 30 до 60 років. Для таких осіб харак-
терною є наявність вищої освіти та достатньо високий рівень інтелек-
туального розвитку, що безпосередньо пов’язане із тими службовими 
посадами, які вони займають. Такі особи в більшості випадків прожи-
вають у повних сім’ях. Разом з тим, попри певну системність вчинення 
злочинних дій корупційної спрямованості, вони не мають судимостей.  

Що стосується психолого-етичних характеристик особи злочинця, 
то слід враховувати твердження А.Ф. Зелінського про те, що інтелекту-
альні, вольові та емоційні особливості особи безпосереднім чином 
впливають на вибір способу дії та діяльність [4, с. 17]. Тобто такі 
злочинці, що вчиняють корупційні злочини в органах місцевого самов-
рядування, характеризуються певною деформацією ціннісних орієнти-
рів, зневажливим ставленням до громадських, державних інтересів. 
Основними пріоритетами для таких осіб виступають власні інтереси та 
задоволення власних корисливих цілей.  

Крім того слід відзначити, що вчинення злочинів даної категорії 
вимагає від осіб високого професійного рівня, що дозволяє їм розуміти 
перспективи можливих зловживань своїми службовими повноважен-
ням та прогнозувати ті можливості, що перед ними відкриваються. 
Також, такі злочинці є досить комунікабельними, ініціативними та 
активними, володіють певними організаторськими здібностями. 

Значення такої типової інформації про особу злочинця полягає в 
можливості її використання слідчим при підготовці до проведення 
слідчих (розшукових) дій (зокрема таких, як огляд, обшук, допит, 
тощо) та негласних слідчих (розшукових) дій (зокрема, контроль за 
вчиненням злочину). Типова інформаційна модель особи злочинця, що 
вчиняє корупційні злочини у сфері діяльності органів місцевого самов-
рядування, постійно деталізується та розширюється за рахунок отри-
маної слідством інформації, дозволяє сформувати повний всебічний 
криміналістичний портрет злочинця та використовувати його у ході 
здійснення розкриття і розслідування злочинів.  
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НЕГАТИВНІ ОБСТАВИНИ ЯК НАСЛІДКИ ЗЛОЧИНУ 

 
Злочинна діяльність як будь яка людська діяльність залишає по собі 

відповідні наслідки у навколишньому середовищі, що призводить до 
зміни його структури. При досліджені вказаних змін, слідчий ретро-
спективно може в тій чи іншій мірі відтворити подію злочину та дії, 
які вчинялись для досягнення злочинного результату. 

Однак, слід зазначити, що при вивчені обстановки злочину слідчий 
повинен ставити під сумнів будь-яку зміну у її структурі, оскільки їх 
поява може бути спричинена навмисними діями злочинця спрямова-
ними на інсценування як події злочину так і окремих її елементів.  

У науковій літературі інсценування злочину прийнято відносити до 
протидії розслідування злочинів. Природне бажання особи, яка вчини-
ла злочин, уникнути відповідальності й покарання за скоєне завжди 
спонукає її вживати заходів з метою приховування факту вчинення 
протиправного діяння, знищення його слідів, «нейтралізації» очевидців 
тощо. Проте, якщо раніше дії злочинців найчастіше зводилися до 
одиничних актів скоєння злочинів і для них головним було – не 
залишити слідів, за якими їх могли б установити та викрити, на сього-
дні злочинність змінилася не лише кількісно, а і якісно, виявляється 
не в окремих актах злочинів, а в системі злочинної діяльності [1, с. 9]. 

Як справедливо зазначав P. C. Бєлкін, досліджуючи зміст цього по-
няття, що, якщо раніше під протидією розслідуванню розуміли «пере-
важно різні форми й способи приховування злочинів, тепер це поняття 
наповнилося більш широким змістом і може бути визначене як навми-
сна діяльність з метою перешкоджання вирішенню завдань розсліду-
вання й, у кінцевому підсумку, установленню істини у кримінальній 
справі» [2, c. 129].  

В свою чергу, інсценування злочину, як одна з форм протидії розс-
лідуванню може розглядатись «як створення злочинцем доказів, які у 
своїй сукупності утворюють обстановку, характерну для визначеної, 
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бажаної злочинцем події» про що зазначали Ю. П. Аленін та  
В. В. Тіщенко [3, с. 15]. 

Р. С. Бєлкін вказував на те, що інсценування злочину є «створення 
обстановки, яка практично не відповідає події, що сталася на цьому 
місці, і ще може доповнюватися поведінкою і помилковими повідом-
леннями, як виконавця інсценування, так і зв’язаних з ним осіб» 
[4, с. 332]. 

Яблоков М. П. вказує на те, що під інсценуванням злочину слід ро-
зуміти штучне створення або зміну зацікавленими особами обстановки 
місця злочину з метою введення слідства в оману [5, с. 237]. 

Всі наведені вище точки зору вказують на наявність штучно ство-
рених елементів в обстановці злочину функціональна спрямованість 
яких передбачає введення в оману слідства. Таким чином, при дослі-
джені, зокрема, обстановки злочину слідчий повинен звертати увагу на 
елементи, які за своєю природою суперечать логічному ходу речей. 
Такі елементи являють собою негативні обставини. Так Яблоков М. П. 
наполягає на тому, що слідчий має відмітити і виявити негативні 
обставини, тобто фактичні дані, які, виходячи із розвитку події злочи-
ну та пояснень конкретних осіб, не повинні відображатися в обстанов-
ці місця події, або, навпаки, мають бути, але вони відсутні [5, с. 237]. 
Як зазначив Овечкин В. А.: «..інсценовані злочинцем обстановці місця 
певної події залишаються обставини, що суперечать припущенню 
слідчого про хід події – негативні обставини, виявлення яких може 
свідчити про наявність інсценування» [6, c. 38]. Коновалова В. О., 
визначає негативні обставини як фактичні дані, що, судячи по розвит-
ку події, що відбулася, і поясненням конкретних осіб, не повинні 
знаходитися в обстановці місця події або, навпаки, повинні бути, але 
їх у наявності не виявилося [7, c. 54]. 

Можна говорити про те, що негативні обставини є наслідком дій 
злочинця, що знайшли своє відображення у слідовій картині злочину. 
А оскільки вказаний наслідок був сформований в результаті реалізації 
злочинної діяльності, вбачається, що негативні обставини є одним із 
наслідків злочину.  

Таким чином, складові частини обстановки злочину, що суперечать 
логіці нормального функціонування певних систем та являють собою 
негативні обставини можна розглядати як наслідки злочину, що вка-
зують на наявність інсценування як злочинного діяння так і окремих 
його елементів.  
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Успіх в розкритті вбивств залежить не тільки від кваліфікації експе-

рта і повноти експертного дослідження, а й від вчасного підключення 
фахівця до проведення невідкладних слідчих дій. Звідси випливає 
питання про розробку ефективних заходів щодо забезпечення дієвої 
взаємодії правоохоронних органів і судово-медичних структур. 

Правовою базою, що забезпечує основи взаємодії, є Кримінальний 
процесуальний кодекс України, Закон «Про оперативно-розшукову 
діяльність». Вони створюють хорошу базу для розробки конкретних 
рекомендацій у відомчих документах по лінії прокуратури, поліції і 
судово-медичної експертизи.  

Разом з тим окремі рекомендації щодо практичного взаємодії слід-
чо-оперативних груп, слідчих органів і слідчих, судово-медичної екс-
пертизи в необхідній мірі не розроблені і зводяться лише до загальних 
зауважень, що призводить в цілому ряді випадків до експертних, а 
згодом – і до судових помилок. 
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Мета нашого дослідження – визначити окремі проблеми організації 
взаємодії правоохоронних структур з судово-медичною службою в 
процесі розслідування вбивств. 

Взаємовідносини судово-медичної служби з органами досудового розс-
лідування визначається кримінальним процесуальним законодавством.  

У практичній роботі їх взаємодія відрізняється великим різноманіт-
тям форм і багаторівневим характером. 

Аналіз практики вирішення судово-медичних питань на різних ета-
пах розслідування вбивств дозволив зробити наступні висновки: при 
наявності єдиних облікових документів їх заповнення багато в чому 
носить суб’єктивний характер; масиви облікового матеріалу в різних 
відомствах (поліції і охорони здоров’я) відрізняються як за змістом, так 
і за структурою аналізованих показників; зіставлення відповідних 
даних по поліцейським і судово-медичними джерелам показало неузго-
дженість в практичних діях і методах аналізу матеріалу, булла лише 
констатація позитивних моментів взаємодії відомств, але це не дозво-
ляє в повній мірі встановити причини недоліків; потрібна розробка і 
впровадження в практику єдиних облікових форм і міжвідомчих баз 
даних з різних видів злочинів. 

Аналіз практики участі судово-медичних експертів в розслідуванні 
особливо тяжких злочинів показав, що ефективність координації 
зусиль експертних і правоохоронних структур визначається рядом 
важливих і необхідних положень: 

1) забезпеченням високого професійного рівня і оперативної го-
товності експертних і правоохоронних структур до виконання спі-
льних дій, 

2) узгодженням дій експертних і правоохоронних структур на всіх 
етапах досудового розслідування, 

3) повноцінним і оперативним взаємним інформуванням, 
4) аналізом ефективності взаємодії при розслідуванні конкретного 

злочину і узагальненим аналізом серійних злочинів, з розробкою форм 
ефективної співпраці. 

Високий професійний рівень і готовність експертної установи до 
виконання обов’язків по взаємодії повинні носити постійний харак-
тер і забезпечуватися реалізацією наступного комплексу заходів: 
вдосконалення штатно-організаційної структури бюро, підготовка 
кваліфікованих експертних кадрів, оптимізація системи управління 
службою, розробка і впровадження нових експертних прийомів і 
методів, в тому числі експрес-діагностики на місці події, контроль 
якості експертної діяльності, створення сучасної матеріально-
технічної бази, стійке фінансово-економічне забезпечення експерт-
ної діяльності, включаючи матеріальне стимулювання роботи по 
взаємодії з правоохоронними органами. 

Провідним є постійний і систематичний аналіз співпраці з розроб-
кою і визначенням комплексу заходів по оптимізації спільних дій 
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судово-медичної служби та правоохоронних органів на всіх етапах 
розшукової роботи, досудового розслідування і судового розгляду 
кримінальної справи. 

Саме з цього положення випливають інші напрямки взаємно скоо-
рдинованих дій: 

1) планування; 
2) узгодження і здійснення спільних заходів при розслідуванні кон-

кретних подій; 
3) систематична оцінка ефективності результатів судово-медичної 

експертизи на всіх етапах слідчої роботи і розслідування; 
4) виявлення і усунення взаємних претензій на засіданнях міжві-

домчих комісій та нарад обласного та районного рівня; 
5) підготовка та направлення до вищих органів спільних листів і 

звернень з питань поліпшення роботи судово-медичної служби; 
6) створення міжвідомчих дослідних лабораторій (генетичних, тра-

сологічних, ідентифікації особистості та ін.); 
7) підвищення професійної підготовки працівників правоохорон-

них органів в питаннях судово-медичної експертизи; 
8) удосконалення правової підготовки судових медиків. 
Безсумнівно, основним і найбільш ємним є комплекс заходів по 

систематизації взаємодії судово-медичної служби з правоохоронними 
органами. При цьому в якості обов’язкової умови необхідно визначити 
перелік конкретних дій обох сторін на кожному етапі спільної роботи. 

Викладене дає підставу сформулювати ряд положень, спрямованих 
на забезпечення ефективності взаємодії. 

До них слід віднести:  
– забезпечення високого професіоналізму експертних і правоохо-

ронних структур, підтвердженого глибокою орієнтованістю в основних 
спеціальних питаннях;  

– забезпечення організаційних заходів, що створюють умови для 
постійної оперативної готовності взаємодіючих структур;  

– узгодження спільних дій на всіх етапах розслідування;  
– оптимізація обліку зіставляються показників на базі єдиної узго-

дженої сторонами статистичної системи;  
– постійний поточний і ретроспективний аналіз практики та недо-

ліків взаємодії з виявленням їх причин і шляхів подолання;  
– прогнозування структури і динаміки злочинності з розробкою 

заходів готовності до профілактики. 
При дослідженні розроблений і випробуваний в формі науково-

практичного експерименту комплекс конкретних спільних дій правоо-
хоронних та судово-медичних структур при огляді місця події, підгото-
вці і проведенні різних видів судово-медичних експертиз та проведенні 
ряду міжвідомчих заходів, зокрема, при розкритті та розслідуванні 
вбивств, що мають ознаки серійності, скоєних військовослужбовцями, 
цивільним населенням в зоні АТО і т.п. 
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Недоліки взаємодії в певній мірі пов’язані з недоліками в експе-
ртній роботі. У зв’язку з цим були проаналізовані помилки при 
призначенні та проведенні експертиз. Для цього були проаналізова-
ні 4578 судово-медичних матеріалів (постанов і висновків у кримі-
нальних справах про вбивства і умисному спричиненні тяжкої 
шкоди здоров’ю). 

Вивчення експертних помилок дало можливість запропонувати їх 
класифікацію за різними підставами: по процесуальному становищу 
суб’єкта «помилкової діяльності»: помилки оперативника, слідчого, 
експерта; за стадіями розслідування: помилки, що здійснюються при 
проведенні розшукових дій, оперативній роботі, призначення та прове-
дення експертизи; щодо участі судово-медичного експерта в слідчих 
діях (С(Р)Д та НС(Р)Д: при огляді місця події, огляду речових доказів, 
огляд транспортних засобів, слідчому експерименті; при експертних 
дослідженнях, оцінці експертного висновку та інших підстав. 

Для усунення цих помилок, потрібно дотримуватися наступних 
основних напрямках взаємодії судово-медичної служби з правоохо-
ронними органами: 

- розробка і визначення комплексу заходів щодо взаємодії судово-
медичної служби та правоохоронних органів на всіх етапах розшукової, 
оперативної роботи, досудового та судового слідства; 

- планування і здійснення спільних заходів, спрямованих на по-
ліпшення взаємодії у випадках вбивств, оглядів місць події, ідентифі-
кації невпізнаних трупів та ін; 

- оцінка ефективності судово-медичної експертизи при проведен-
ні оперативно-розшукової роботи і всіх етапів розслідування; 

- виявлення та усунення взаємних претензій на комісіях і нарадах 
обласного та районного рівня; 

- підготовка та направлення спільних листів і звернень до вищих 
органів управління з питань поліпшення судово-медичної служби; 

- створення міжвідомчих лабораторій (генетичних, ідентифікації 
особи та ін.); 

- підвищення рівня професійної підготовки працівників правоо-
хоронних органів в питаннях судово-медичної експертизи; 

- удосконалення правової підготовки судових медиків. 
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Зґвалтування займає стійке місце серед всіх насильницьких злочи-

нів і, як свідчить статистика, з кожним роком кількість зареєстрованих 
випадків вчинення злочинів цієї категорії не зменшується, а має 
тенденцію до збільшення. При цьому значна кількість таких злочинів 
вчиняється неповнолітніми, що особливо насторожує та становить 
істотні труднощі при розслідуванні. Значний обсяг інформації про 
злочин міститься в способі його вчинення. У формуванні ж способу 
зґвалтування істотну роль відіграють такі об’єктивні чинники, як час, 
місце і обстановка його вчинення. 

Питанню розслідування зґвалтувань приділялася увага в працях віт-
чизняних і зарубіжних криміналістів, психологів, соціологів, а саме: 
Ю.М. Антоняна, Ю.В. Кадонцева, Є.В. Ляліна, В.О. Малярова,  
Л.В. Пономарьової та інших. Однак їх дослідження стосувалися лише 
окремих питань розслідування зґвалтувань і не були пов’язані з розгля-
дом обстановки, часу і місця як елементів криміналістичної характери-
стики зґвалтувань, вчинених неповнолітніми. 

Встановлення часу вчинення злочину має важливе криміналістичне 
значення. Час вчинення злочину – це певний відрізок (проміжок) 
часу, протягом якого відбувається суспільно-небезпечне діяння і 
настають суспільно-небезпечні наслідки. Час впливає на всі етапи 
виникнення, існування і використання доказової інформації. Облік 
впливу тимчасового фактора в процесі розслідування дозволяє:  
а) визначити час події злочину; б) встановити тимчасові зв’язки між 
подіями; в) з’ясувати черговість дій; г) обчислити тривалість різних 
подій та ін. 

Характеризуючи час вчинення зґвалтувань, Ю.В. Кадонцев зазна-
чає, що молодими людьми (18-25 років) у вересні вчиняється більше 
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зґвалтувань, ніж в інші місяці [1, с. 16]. За даними досліджень, прове-
дених В.Н. Сидорик, неповнолітні найчастіше вчиняють злочини даної 
категорії в серпні [5, с. 12]. 

Таким чином, характеризуючи час вчинення злочину було встанов-
лено, що найбільша активність вчинення зґвалтувань спостерігається в 
теплу пору року, а найбільш характерні періоди часу їх скоєння – це 
пізні вечірні години (21-22 год.) і нічні години (23.00-01.00 годині ночі) 
[3, с. 120]. Більшість зґвалтувань, скоєних неповнолітніми, вчиняється 
у вечірній і нічний час (79%), як стверджує Н.Г. Панов, переважає у 
весняно-літній сезон, це обумовлено тим, що в цей період неповноліт-
ні мають більше вільного часу, частіше представлені самі собі. Крім 
того, тепла погода також сприяє більш швидкій появі злочинного 
наміру [3, с. 122]. В цілому ж час вчинення зґвалтування є одним з 
важливих елементів криміналістичної характеристики даної категорії 
злочинів. При цьому вибір злочинцем конкретного часу посягання 
залежить від багатьох об’єктивних і суб’єктивних факторів. 

Використовуючи взаємозв’язок місця і часу вчинення зґвалтувань, 
вчинених неповнолітніми особами, з іншими елементами криміналіс-
тичної характеристики, на основі аналізу наявної інформації про 
вчинений злочин слідчий може висунути версію про особу насильника, 
місця можливого його перебування, прогнозувати слідчі ситуації, які 
сформуються на наступних етапах розслідування. Виявлення тимчасо-
вих факторів, пов’язаних з подією конкретного злочину, які знайшли 
своє відображення в навколишньому середовищі, дозволяють визначи-
ти необхідні елементи предмета доказування і реконструювати юриди-
чно значимі обставини розслідуваної події. 

«Місце вчинення злочину – це певна територія або інше місце, де 
відбувається суспільно небезпечне діяння і настають його суспільно 
небезпечні наслідки» [2, с. 183]. Місце вчинення злочину як елемент 
криміналістичної характеристики дозволяє відповісти на питання, де 
скоєно злочин. Місцем скоєння злочину можуть бути квартира, буди-
нок, вулиця, місце вживання спиртних напоїв, безлюдне місце, поле та 
ін. Важливе значення для розкриття і розслідування злочину має місце, 
де здійснювалася підготовка до вчинення злочину або залишені його 
сліди. Крім того, необхідно враховувати: а) місце, де здійснювалися 
підготовчі дії до злочину; б) місце безпосереднього вчинення злочину; 
в) місце, де залишені сліди злочинного посягання; г) місце прихову-
вання слідів злочину, знарядь і засобів його здійснення, предмета 
злочинного посягання [3, с. 124]. 

Важливим елементом криміналістичної характеристики зґвалтуван-
ня є місце його вчинення, тобто територіальна приналежність, відда-
леність від постійного місця проживання злочинців і т.д. Дослідження 
місця зґвалтування дає можливість виявити, зафіксувати, вилучити 
сліди та інші докази, висунути версії про подію злочину і його учасни-
ків, організувати переслідування по «гарячих слідах», визначити час і 
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механізм злочинних дій, викрити інсценування. Для ґвалтівників місце 
скоєння злочину має особливе значення, оскільки навколишнє ото-
чення повинно неодмінно сприяти не тільки успішному придушенню 
опору майбутньої жертви, а й сексуальному збудженню, отриманню 
статевого задоволення. Для злочинців нерідко характерна територіаль-
на стійкість – свій район і свої місця проведення часу, і цей же район 
зазвичай є місцем злочину [4, с. 38]. 

Зіставлення таких елементів, як місце зґвалтування і спосіб подолання 
опору жертви, дозволяє зробити висновок про те, що місце зґвалтування 
істотно впливає на вибір неповнолітніми особами способу зґвалтування. 
Так, більша частина зґвалтувань на вулицях, у провулках, у дворах житло-
вих будинків відбувалася у формі нападу неповнолітньої особи на потер-
пілу і заподіяння шкоди її здоров’ю. Для подолання опору потерпілої в 
даній обстановці застосовувався агресивний фізичний вплив. У кожному 
другому злочині заподіювалися легкі або середньої тяжкості тілесні ушко-
дження здоров’ю потерпілої. Такий характер насильства пояснюється тим, 
що на вулиці або у дворі можуть з’явитися випадкові перехожі, люди, які 
можуть збігтися на крики і перешкодити у вчиненні зґвалтування. У цих 
умовах злочинець застосовує більш «агресивні» види насильства для того, 
щоб швидко подолати опір потерпілої, змусити її замовкнути, ніж заподі-
ює шкоду її здоров’ю.  

У випадках, коли зґвалтування відбувалося молодими людьми в жи-
тлових приміщеннях, для придушення опору потерпілої застосовували-
ся погрози насильством. Така поведінка насильників пояснюється тим, 
що житлові приміщення ізольовані від сторонніх осіб і у злочинця, як 
правило, буває достатньо часу для здійснення свого задуму.  

Для криміналістичного аналізу Ю.В. Кадонцев ділить місця згвалту-
вань на шість груп: 1) вулиці і провулки населених пунктів, двори 
будинків; 2) жилі приміщення; 3) підвали, горища, під’їзди будинків; 
4) нежитлові приміщення та інші місця, пов’язані з виробничою 
діяльністю; 5) засоби транспорту; 6) дачі, садові ділянки. За його 
даними, на вулицях, у провулках, у дворах будинків молодими людьми 
вчиняється 20% зґвалтувань. В аналогічній обстановці особами старше 
25 років здійснюється тільки 10% посягань, а неповнолітніми – близь-
ко 70% [1, с. 17]. 

Розглядаючи даний елемент криміналістичної характеристики,  
Л.В. Пономарьова до найбільш характерних для вчинення зґвалтувань 
місцях відносить: під’їзди будинків і сходові майданчики; підвали та 
горища будівель; лісові масиви, паркові зони і поля; квартиру потерпілої 
або насильника; гуртожитку; нежитлові або занедбані (порожні) примі-
щення; відокремлені двори. Проведені ним дослідження демонструють, 
що 55% засуджених за участь в зґвалтуванні вибрали місце скоєння зло-
чину спонтанно; 30% – через те, що воно знайоме і безпечно, і 15% 
злочинців вибрали місцем скоєння злочину те, з яким їх нічого не 
пов’язує, а значить, важко буде організувати розшук [4, с. 40]. 
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Місце вчинення зґвалтувань неповнолітніми особами залежить від 
характеру взаємовідносин злочинця і жертви. Зокрема, виявилося, що 
при зґвалтуванні, скоєному неповнолітніми особами на вулиці, сама 
обстановка діяння вказує на те, що ґвалтівники, як правило, не знайо-
мі з потерпілою. Відповідно, жертвами зґвалтувань, скоєних неповно-
літніми особами на вулиці, часто стають незнайомі їм потерпілі. Зґвал-
тування в житлових приміщеннях в 68,3% випадків відбуваються у 
відношенні раніше знайомих ґвалтівникам дівчат, при цьому в 14,8% 
випадків зґвалтувань були вчинені щодо потерпілих, з якими злочинці 
познайомилися незадовго до події злочину [1, с. 16]. 

Відомо, що обстановка, як сукупність матеріальних об’єктів на міс-
ці злочину, відображає механізм злочину і особливості дій злочинця. 
При цьому криміналістичні ознаки обстановки можуть мати взаємоо-
бумовлені зв’язки з іншими елементами криміналістичної характерис-
тики (способом вчинення злочину, часом, місцем і ін.). 

Під обстановкою вчинення зґвалтувань треба розуміти навколишнє 
матеріальне середовище, зокрема певне розташування матеріальних 
об’єктів (міська чи сільська місцевість, природний ландшафт), соціа-
льно-психологічні і моральні умови життя населення, що склалися на 
певній території, і інші умови життя, що роблять істотний вплив на 
поведінку всіх учасників злочину [4, с. 38]. Цей елемент криміналісти-
чної характеристики дозволяє виявити: механізм злочину, умови його 
вчинення і об’єктивні чинники, що впливають на поведінку насильни-
ка, його жертви, а іноді і свідків злочину. 

Отже, обстановку вчинення зґвалтування необхідно розглядати як 
систему факторів зовнішнього середовища, що характеризує місце, час, 
об’єкт і предмет посягання, склад співучасників і характер їх взаємо-
відносин з жертвою і іншими особами, використовувану або спеціаль-
но створену злочинцем для підготовки, вчинення та приховування 
злочину. Встановлено, що найбільша активність вчинення зґвалтувань 
неповнолітніми спостерігається в теплу пору року, а найбільш характе-
рні періоди часу їх скоєння – це час з 21 години до 01 години ночі. 
Слід зазначити, що розглянуті вище елементи криміналістичної харак-
теристики зґвалтування відображають найбільш характерні особливості 
даного злочину, дозволяють типізувати особистість злочинця (або 
групи злочинців), серед яких слід шукати підозрюваних, і намітити 
методи виявлення, розкриття і розслідування зґвалтування. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТАКТИКИ  
ОТРИМАННЯ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗИ 

 
Швидке, повне та неупереджене розслідування, притягнення осо-

би, винної у кримінальному правопорушенні до відповідальності є 
метою будь-якого кримінального провадження, що, в свою чергу, 
вимагає від органів досудового розслідування застосування широкого 
комплексу слідчих (розшукових) дій. Так, доволі часто трапляються 
випадки, коли для встановлення істотних фактів для розслідування 
вимагається наявність у слідчого певних знань, що виходять за межі 
його компетенції. Експертна діяльність становить собою одну з форм 
таких спеціальних знань.  

Підготовка проведення експертизи складається з кількох етапів, ви-
значальними з яких є збирання необхідних матеріалів, визначення 
предмета і завдань цієї експертизи, формування питань експерту, вибір 
експертної установи або конкретного експерта, процесуальне оформ-
лення експертизи постановою (ухвалою). Сутність експертизи в тому, 
що експертом, якій володіє спеціальними знаннями, за зверненням 
сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді 
чи суду проводиться дослідження з використанням спеціальних знань 
для вирішення питань, які поставлені перед експертом, яке оформлю-
ється письмово висновком експерта [3, с. 99]. За останні десятиліття в 
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судовій експертизі відкрилися нові можливості дослідження речових 
доказів, з’явився ряд експертиз, проведення яких засноване на викори-
станні спеціальних знань у галузі мікробіології, інформатики, фізики, 
хімії. У зв’язку з цим ускладнюються прийоми вилучення й відібрання 
зразків, а також правила підготовки їх до експертного дослідження 
[6, с. 322]. 

Україна, ідучи у Європейський простір, змінює пріоритети у бік 
посилення прав людини та об’єктивізації процесу доказування, 
чому сприяє судово-правова реформа. Так, враховуючи зміни у 
законодавстві, ст. 243 КПК України передбачає, що експерт залуча-
ється за наявності підстав для проведення експертизи за доручен-
ням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кри-
мінального провадження [1].  

Стаття 245 КПК України, в свою чергу, передбачає, що у разі 
необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони 
відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася 
за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза 
призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експерти-
зи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюєть-
ся судом або за його дорученням залученим спеціалістом. Відібран-
ня зразків з речей і документів встановлюється згідно з положення-
ми про тимчасовий доступ до речей і документів, передбаченими 
статтями 160–166 КПК України. В свою чергу відбирання біологіч-
них зразків у особи здійснюється за правилами, передбаченими 
ст. 241 КПК України (освідування особи) [1]. 

Важливим є не допускати будь-яких дій, що можуть принизити 
честь і гідність особи або є небезпечними для її здоров’я при відібранні 
біологічних зразків. Якщо особа відмовляється добровільно надати 
зразки для експертизи, то слідчий повинен скласти відповідний прото-
кол, який в подальшому може стати підставою для звернення з клопо-
танням до слідчого судді про примусове відібрання зразків для прове-
дення експертизи. 

Примусове відібрання зразків здійснюється за ухвалою слідчого су-
дді, суду за правилами, передбаченими ст. 241 КПК України, якою 
передбачено можливість залучення лікаря до проведення вказаної 
процесуальної дії. 

Зазначений порядок отримання зразків речей та документів на підс-
таві рішення слідчого судді, а зразків біологічного походження – 
рішення прокурора, занадто складний та довготривалий, який частково 
обмежує самостійність і незалежність слідчого, що негативно впливає 
на оперативність досудового розслідування. Адже наділений правом на 
призначення експертизи і при цьому обмежений в можливості самос-
тійно (без слідчого судді, прокурора) отримати необхідні зразки, слід-
чий обмежений в спрямованості розслідування, що безперечно впливає 
і на якість його діяльності [5, с. 156]. 
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Питання тактики одержання слідчим окремих видів зразків з учас-
тю спеціалістів розроблені недостатньо. У тактичному плані одержання 
зразків умовно можна поділити на три етапи: 1) підготовка до даної 
слідчої дії; 2) вилучення або відібрання зразків; 3) складання протоко-
лу, упаковка та оформлення отриманих зразків.  

При підготовці до одержання зразків, слідчий повинен вирішити 
питання про участь у названій дії спеціаліста певного профілю знань і 
запросити його. На другому етапі (вилучення або відібрання зразків) 
може бути використана допомога спеціаліста у створенні обставин та 
умов отримання зразків, застосуванні інструментів і приладів, визна-
ченні якісності та достатньої кількості отриманих зразків тощо. Саме 
на другому етапі зупинимось більш детально. 

Так, спеціалісти залучаються до кримінального провадження для 
надання безпосередньої технічної допомоги. Своєю участю спеціаліст 
не підміняє особу, що провадить досудове розслідування, і її дії в 
отриманні зразків для експертного дослідження, а діє лише з метою 
забезпечення технічної сторони, керуючись своїми спеціальними 
знаннями, бере участь в створенні умов, необхідних для отримання 
належних порівняльних зразків і їх закріплення [5, с. 156]. 

Доцільно вважати зразками різні матеріальні об’єкти з ознаками 
інших об’єктів, що відображуються на них, або ж об’єкти, що володі-
ють своїми власними якостями і властивостями, які використовуються 
для ідентифікації або встановлення родової (групової) належності осіб, 
тварин, різних предметів, речовин, а також встановлення інших обста-
вин, що сприяють швидкому, повному та неупередженому криміналь-
ному провадженню.  

У широкому розумінні зразками для порівняльного дослідження є: 
зразки матеріалу або речовини (крові, волосся тощо); зразки – безпо-
середні відображення (відбитки пальців тощо); зразки – складні відо-
браження навику як своєрідного прояву динамічного стереотипу, 
вираженого в почерку, професійних прийомах тощо; зразки – фотозо-
браження (альбоми для впізнання злочинців тощо); зразки – «середні 
проби» та інші зразки, які можуть бути порівняльними об’єктами при 
встановленні групової приналежності (сорт, клас, вид) [6, с. 322]. 

Окрім цього, розподіл зразків можна здійснити на наступні види: 
вільні; умовно-вільні, які вилучаються в процесі огляду місця події, 
виїмки в ході тимчасового доступу до речей і документів, обшуку; 
експериментальні зразки, які можуть бути отримані в ході проведення 
самостійної слідчої (розшукової) дії.  

Підготовка порівняльного матеріалу для почеркознавчого дослі-
дження залишається окремою, досить актуальною проблемою. Загалом 
вирішення експертом-почеркознавцем поставлених завдань у повному 
обсязі, а також повнота і обґрунтованість його висновків багато в чому 
залежать від наявності експериментальних, вільних та умовно-вільних 
зразків [2, с. 124]. 
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Обсяг зразків має забезпечувати можливість повного та всебічного 
порівняння всіх ознак у досліджуваному об’єкті з наданим порівняль-
ним матеріалом. Від правильного встановлення та ретельного вивчення 
ознак почерку та підписів як у досліджуваному об’єкті, так і в надано-
му порівняльному матеріалі залежить їх подальша оцінка та внесення 
до ідентифікаційної сукупності, яка є основою висновку експерта 
[4, с. 145]. Проте на практиці вказане та вимоги до порівняльного 
матеріалу грубо порушують. 

Науковець Г.М. Пилипенко зауважує, що на сучасному етапі розви-
тку судової експертизи звуко- та відеозаписів (так званої фоноскопіч-
ної експертизи) залишається актуальною і водночас дискусійною 
проблема отримання якісних зразків голосу й мовлення людини для 
проведення цієї експертизи. Рекомендації щодо відібрання експертних 
зразків для проведення вказаного дослідження визначають якісні, 
кількісні та порівняльні критерії щодо фономатеріалів, отримуваних 
експериментальним шляхом [4, с. 145]. 

При складанні протоколу спеціаліст допоможе слідчому правильно 
описати назву зразків, їх якість, особливості упаковки та інші обстави-
ни, які повинні бути у ньому відображені задля забезпечення розсліду-
вання кримінального правопорушення. Крім загальних процесуальних 
і тактичних правил, при одержанні окремих зразків слід додержуватися 
й специфічних правил, що випливають з їх особливостей, а також 
існуючих нормативів. 

Таким чином, потребують уточнення норми кримінального проце-
суального права щодо регламентації порядку отримання порівняльних 
зразків. Криміналістичні проблеми, які виникають під час отримання 
порівняльних зразків для проведення окремих видів експертиз, вима-
гають вирішення на рівні методичного забезпечення відповідних 
досліджень, окремих наукових досліджень у криміналістичній науці та 
судовій експертизі. 
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Сьогодні очевидним нє тег, що злочини у сфері економічної діяльно-

сті сталия проблемою, дог якої прикута увага науковців, політиків, 
практиків і фахівців різних напрямів правоохоронної діяльності (вче-
нихц– криміналістів, кримінологів, працівників правоохоронних і 
судових органів). Проблема брозслідування економічній злочинності, на 
днаш поглядка, повинная вирішуватись із застосуванням широкого 
спектраб заходів організаційного, правового і наукового характеруф, 
адтакож шляхом використання досвіду науковців і практиків щодоппра-
вотворчості, правозастосування таенаукових досліджень удданої сфері. 

Для розвитку криміналістичної теорії, вирішення практичних за-
вдань розслідування злочинів, у тому числі у сфері економічної діяль-
ності, має велике значення поняття важливості криміналістичної 
характеристики злочинів. 

Під криміналістичною характеристикою злочину розуміють сукуп-
ність інформації, знань про певний вид чи групу злочинів, отриману в 
результаті спеціальних досліджень, що є важливим структурним елеме-
нтом методики розслідування, який обумовлює методичні рекомендації 
й у кінцевому результаті сприяє розкриттю, розслідуванню і попере-
дженню злочинів [8, c. 249]. 

Визначаючи поняття криміналістичної характеристикий, науковці 
роблять акцентныйна основних ознаках злочинуф, догяких відносять 
спосіб вчинення таеприховування злочину, сліди злочину і предметни-
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кпосягання, особу злочинця, місце, обстановкуфта часывчинення 
злочину [3, c. 182]. 

Злочинийу сфері економічної діяльності відрізняються певною спе-
цифікою. Вонищаретельно підготовлені таезамасковані, їх виявлення 
таерозслідування супроводжується цілою низкою труднощів. Ці обста-
вини обумовилийспроби дослідників формувати криміналістичні 
характеристики різних видів економічних злочинів. В.Д. Ларичевг, 
аналізуючи роботи, вояких розглядаються криміналістичні характерис-
тики економічних злочинів, відмічає відсутність удавторів єдиного 
підходу догїї структури таезмісту, підкреслює, що «такий розкидедумок 
за змістом криміналістичної характеристики злочинів ускладнює її 
засвоєння практичнимийпрацівниками таене сприяє збільшенню 
ефективності розслідування злочинів» [4, c. 181]. Во якості найбільш 
значного інформаційно-пошукового елементабструктури криміналісти-
чної характеристики він називає спосіб вчинення злочинів, оскільки 
дії злочинця під часыприготування, вчинення кримінального діяння 
таеприховування його наслідків неодмінно приведуть дог виникнення 
типових слідів надтипових для даного видуфзлочинів об’єктах. Між 
ознаками злочину тае способами його вчинення існує тісний зв’язок: 
знаючий способи вчинення злочину, можна бвиявити його ознаки, 
адза ознаками говорити про кспосіб. 

Найбільш розповсюдженими ознаками, щопвказують наднезаконну 
підприємницьку діяльність, виступають нелегальна реалізація абортп-
ридбання майна (продукції), готових виробів; приймання та евідпуск 
майна (продукції) безевідповідного оформлення документів; продажа-
товарів з підсобних приміщень, безеоформлення через касу; наявність 
фальсифікованих товарів; підробки вооблікових документах; прихову-
вання від обліку виробів; фактикнадання послугата вказівка водокуме-
нтах занижених данихтаеін. 

Заекономічної точки зору господарськийкстан будь-якого підпри-
ємства характеризується сукупністю внутрішніх таезовнішніх даних, що 
відображають ведення економічного господарстваб, виробничу сторо-
нушкасправ, а дфінансовий стан с– наявністю грошових коштів (роз-
міщенням, використанням таеджерелами їх формування).  

Серед основних елементів криміналістичної характеристики злочи-
ну домінуючу позицію займає спосіб його вчинення. Він охоплює 
систему взаємопов’язаних дій суб’єкта, що вчиняються зи певною 
послідовністю із застосуванням різних знарядь і засобів тае спрямову-
ються над досягнення метил злочину [1, c. 38]. 

Cпосіб вчинення злочину – цежскладна категорія, воякій відобра-
жаються кримінально-правовий, кримінально-процесуальний, судовой-
психологічний і абсолютностькриміналістичний аспекти. Криміналісти 
охоплюють поняттямн «спосіб» стадії підготовки, вчинення та еприхо-
вування злочину. Він визнається центральним елементом нкриміналіс-
тичної характеристики злочинів, адтому знання слідчимитипових 



459 

способів учинення певнихцвидів злочинів удсфері економічної діяль-
ності надає можливість своєчасно ухвалити рішення щодовідкриття 
кримінального провадження таезабезпечити якісне розслідування. 

Типовими способами йвчинення злочинів удсфері економічної дія-
льності є такі: а) заниження кількісних таеякісних показників сирови-
ни під часыїї одержання, що сприяє створеннюянадлишків; б) неофі-
ційне придбання низькосортної сировини зиметою використання її 
вопроцесі виробництва неврахованої продукції; в) недовкладенняокре-
михцдорогих складових компонентів абортзаміна їх більш дешевими; 
г) виготовлення продукції,яканане відповідає нормам Держстандарту, 
тощо [2, c. 126-127]. 

Важливежмісце воструктурі криміналістичної характеристики посі-
дає предмет никпосягання. Він має принципове значення, оскільки 
корелюється зиіншими її елементами. Зокрема, він пов’язаний із 
певними йспособами вчинення таеприховування злочину таехаракте-
ризує особу злочинця. Інформація про кпредмет злочину дозволяє 
скласти певне уявлення прок особу злочинця таейого ставлення догп-
роцесу виробництва та евідстежити злочинні зв’язки удзлочинній 
групі, вказує над можливе колоб свідків, які володіють чиж можуть 
володіти необхідною інформацією для кримінального провадження. 
Під часырозслідування злочинів у дсфері економічної діяльності пред-
метом посягання, яко правило, є майно, що перебуває в оправомірно-
му володінні або ртвіданні винного. Найчастіше це жкошти таема 
теріальні цінності(вироби, які випускає підприємство, компоненти 
сировини йта напівфабрикати) [7, c. 151-152]. 

Важливим елементом криміналістичної характеристикийє особазло-
чинця. Досліджуючи особуфзлочинця, всі юридичні науки маютьо-
бов’язково враховуватийположення кримінального права щодо загаль-
ногопта спеціального суб’єкта злочину. Особа злочинця характеризу-
ється специфічними рисамий, обумовленими мотивами таеспрямовані-
стю його злочинної діяльності. 

Місце, обстановка тае час вчинення злочину зумовлюються специ-
фікою фінансово-господарської діяльності підприємства, установитьчи 
організації таемають тісний зв’язок зі способом вчинення злочинуф. 
Розглядаючи такий елементукриміналістичної характеристики, яко 
місце злочину, слід акцентувати увагуф на важливості розуміння 
особливостей виробництва тае документообігу на дпідприємстві, де 
двчинено злочин.  

Обстановку вчинення злочину можнабвизначити як осукупність 
ознак, що характеризуютьэ виробничі процеси, організацію виробниц-
тва, відносини посадових ці матеріально-відповідальних осіб, систему 
обліку, звітності тае контролю, що створює певне уявлення прокспра-
вжні таеможливі дії злочинців. 
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Середиелементів криміналістичної характеристики певне значення 
належитьэі часу вчинення злочинуф, який розуміється як оастрономіч-
ний часы, ад також як оперіод, протягом якого здійснювався злочино. 

Таким чином, криміналістична характеристикабзлочинів яко науко-
ва категорія набула великого значення. Вона бсформувалась на доснові 
узагальнення судової практики, логіки розвиткуфкриміналістики і 
сьогодні перетворилась надодну з фундаментальних науковихц теорій і 
засіб вирішення практичних завдань розслідування злочинів.  

Надпідставі вказаного можна зробити йвисновок, що вочастині реа-
лізації практичних завдань розслідування злочинів удсфері економічної 
діяльності криміналістична характеристика може використовуватися зи 
метою: а) побудови основної моделі таких діянь для розробкийпрограм 
їх розслідування; б) розробки таезастосування різного роду схемаі 
таблиць; в) розробки программарозслідування злочинів з застосуван-
ням комп’ютерних технологій. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТА 
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ МАЙНА ПІДОПІЧНИХ 

 
Без сумніву, підопічні, які мають у власності або на іншому речо-

вому праві певне майно, мають у своєму розпорядженні і можуть 
використовувати самостійно або через своїх законних представників 
всі інструменти, пов’язані з його охороною, які закріплені за усіма 
учасниками правовідносин в області володіння, користування і розпо-
рядження майном. І в цьому сенсі відмінностей між правовим режи-
мом майна підопічних і інших громадян немає. Однак в силу специфі-
ки положення підопічних як категорії осіб, права і законні інтереси 
яких є предметом особливої охорони з боку держави, а також загаль-
ним механізмам забезпечення речових прав, щодо майна даної групи 
суб’єктів застосовується ряд додаткових процедур, спрямованих на 
його збереження і обмеження можливості зловживань, що можуть 
порушити права підопічних, пов’язані з належним їм майном. 

Так, для охорони майнових інтересів підопічного застосовується 
конструкція так званого охоронного трасту – інституту довірчої влас-
ності, зміст якого полягає у тому, що особа, яка встановлює довірчу 
власність – засновник (settlor), передає іншій особі – довірчому влас-
нику (trustee) – майно для управління в інтересах призначеного ним 
вигодонабувача (підопічного) – бенефіціарія (beneficiary). Компетенція 
довірчого власника багато в чому подібна до повноважень опікуна: як і 
опікун, trustee зобов’язаний проявляти турботу, уміння, розсуд і ста-
ранність у обставинах, що склалися, точно так, як в аналогічній ситуа-
ції діяла б розсудлива людина, що переслідує аналогічні цілі [1, с. 83]. 

Конструкція довірчої власності, як способу реалізації права власно-
сті, передбачає безпосередню участь довірчого власника у майновому 
обігу, можливість здійснення не лише юридичних (як при представни-
цтві), а й фактичних дій.  
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Договір довірчого управління майном підопічного слід розглядаєть-
ся як вид договору довірчого управління майном в силу притаманних 
йому специфічних особливостей, що зумовлюються сутністю відносин 
з опіки та піклування і стосуються суб’єктного складу такого договору, 
предмета договору, його змісту як юридичного факту і як правовідно-
сини, підстав виникнення і припинення відносин по довірчому управ-
лінню майном підопічних. 

Управління майном підопічного (власника) тісно пов’язане з існу-
ванням опіки. Договір управління укладається паралельно з встанов-
ленням опіки, «на підставі» її заснування і припиняється одночасно з її 
припиненням. Згідно зі ст. 1029 ЦК України за договором управління 
майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні 
(управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона 
зобов’язується за плату здійснювати від свого імені управління цим 
майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи 
(вигодонабувача). 

Зміст інституту договору управління майном полягає в тому, що 
особа, яка його встановлює (засновник) передає іншій особі (управи-
телю) майно для управління в інтересах вигодонабувача (бенефіціара). 
З точки зору структури правовідносин, що виникають при укладенні 
договору управління майном, даний договір конструюється як договір 
на користь третьої особи. Згідно ст. 1029 ЦК України сторонами цього 
договору є установник управління та управитель. Підопічний (відсут-
ній) є третьою особою – вигодонабувачем. Слід відзначити, що при 
управлінні майном особи, визнаної безвісно відсутньою (місце перебу-
вання якої невідоме) вигодонабувачем визнається саме ця особа, а не її 
утриманці. Останні мають право отримувати блага від використання 
майна вигодонабувача лише у тих випадках, коли вони мають право на 
утримання за законом [2, c. 664]. 

Договір управління майном укладається внаслідок різних причин, 
мотивів та обставин. Ними може бути необхідність, що виникла вна-
слідок неможливості здійснювати повноваження щодо свого майна 
самим власником, наприклад коли він є недієздатною, малолітньою 
особою тощо. 

Установниками управління можуть бути особи, передбачені ст. 1032 
ЦК України, а також іншими статтями ЦК України та положеннями 
актів цивільного законодавства, а саме: а) орган опіки та піклування 
(статті 1032, 54 ЦК України та ін.); б) опікун (статті 1032, 72 ЦК 
України та ін.); в) піклувальник (ст. 1032 ЦК України); г) нотаріус або 
відповідний орган місцевого самоврядування (ст. 1285 ЦК України); 
д) спадкоємці (статті 1287, 1289 ЦК України); е) носії прав на об’єкти 
інтелектуальної власності (статті 426, 427 ЦК України); є) органи 
державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим або 
місцевого самоврядування при передачі в управління державного або 
комунального майна. 
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Оскільки управління майном має здійснюватися професійно, упра-
вителем може бути тільки суб’єкт підприємницької діяльності – фізич-
на або юридична особа. Проте це правило не повинно застосовуватися 
до управителя майном підопічного, а також до особи, визнаної безвіс-
но відсутньою чи місцезнаходження якої невідоме, або спадковим 
майном. Виняток мають становити випадки, коли управління потребує 
майно, що використовується в підприємницькій діяльності, управите-
лем яким може бути тільки суб’єкт такої діяльності. 

При здійсненні своїх повноважень управитель фактично здійснює 
правомочності власника, що означає можливість володіти, користува-
тися переданим в управління майном та розпоряджатися ним  
(за деякими винятками). Важливо відзначити, що управитель не набу-
ває частини правомочностей названої тріади по володінню, користу-
ванню та розпорядженню майном для себе. Він отримує лише можли-
вість певною мірою здійснювати ці правомочності. 

Разом із тим, слід зазначити, що особливістю договору управління 
майном при опіці є те, що на відміну від звичайного договору управ-
ління, вкрай важливим є підзвітність та підконтрольність дій управите-
ля органу опіки та піклування. Якщо у звичайному договорі управлін-
ня майном підзвітність управителя зазвичай кваліфікують як випадкову 
умову договору [3, с. 87], то очевидно, що при укладенні договору 
управління майном малолітніх, недієздатних осіб та осіб, місце перебу-
вання яких невідоме (визнаних безвісно відсутніми), обов’язок управи-
теля звітувати про хід виконання договору, подібний до відповідного 
обов’язку опікуна, повинен визнаватися істотною умовою договору. 

Звертаючись до практики застосування договірного інституту довір-
чого управління майном підопічних, автор робить висновок про те, 
що, незважаючи на безумовну прогресивність даної правової констру-
кції, зусилля законодавчої гілки влади щодо його впровадження у 
вітчизняну правову систему не привели до широкого поширення 
укладання контрактів відповідного виду. Фактична нереалізованість 
даного механізму захисту прав і забезпечення майнових інтересів 
підопічних має під собою ряд об’єктивних причин економіко-
правового та соціального характеру. До них слід віднести недостатність 
майна, управління яким вимагає залучення довірчих керуючих, слабку 
організаційно-економічна базу діяльності органів опіки та піклування, 
а також проблеми правового регулювання порядку передачі майна 
підопічних в довірче управління. 
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МОДЕЛЬНІ ПРАВИЛА ПРИВАТНОГО ПРАВА  
ЯК ІНСТРУМЕНТ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПРИВАТНОГО ПРАВА 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 
Розширення економічного співробітництва в Європі обумовило 

спроби уніфікації законів європейських держав, що, в свою чергу, має 
сприяти економічній інтеграції. Однак найвпливовішім виявився 
метод – метод складання модельних законів. До них належать, зокре-
ма, Принципи європейського договірного права, Принципи міжнарод-
них комерційних договорів та найбільш об’ємний типовий закон – 
Модельні правила європейського приватного права (Draft Common 
Frame of Reference). Над розробкою останнього спеціальна комісія, до 
складу якої увійшли професори з цивільного права, працювала протя-
гом 1999–2009 років. Спочатку її метою була підготовка Європейського 
цивільного кодексу (Європейського зобов’язально-правового кодексу), 
однак, зважаючи на відсутність у Великій Британії та скандинавських 
країнах кодифікованого цивільного законодавства, Європейська комі-
сія вирішила змінити назву цієї праці на більш нейтральну – Модельні 
правила європейського приватного права.  

Останню редакцію Draft Common Frame of Reference прийнято у 
2009 році. За структурорю Draft Common Frame of Reference складаєть-
ся з 10 книг і встановлює як принципи, так і модельні норми. Три 
перші книги містять загальну частину, яка є переробленим варіантом 
Принципів європейського договірного права. До спеціальної частини 
входять книги з четвертої по десяту. Найбільша за обсягом – четверта, 
що встановлює модельні норми для окремих видів договорів. Книги з 
п’ятої по сьому присвячено недоговірним зобов’язанням. Книги з 
восьмої по десяту є допоміжними та висвітлюють такі питання, як 
набуття і втрата права власності на рухомі речі, реальні забезпечення, 
які обтяжують рухоме майно і трасти [1].  

Як стверджують розробники Draft Common Frame of Reference, зна-
чення цієї праці полягає насамперед у тому, щоб держави вбачали в 
ній приклад для вдосконалення свого законодавства. З їх допомогою 
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могла би відбутись уніфікація цивільного права, яка сприяла б і еко-
номічній інтеграції. Крім того, Draft Common Frame of Reference дає 
уявлення про принципи, логіку, «дух» сучасного європейського прива-
тного права [2].  

Draft Common Frame of Reference має на меті, по-перше, – удоско-
налення нормативно-правової бази Європейського Союзу. По-друге, 
сприятиме поширенню знань у сфері приватного права у всіх правових 
системах країн – членів Європейського Союзу та зближенню останніх, 
а також виробленню єдиного підходу до врегулювання відносин у 
сфері приватного права. 

Як зазначають розробники Draft Common Frame of Reference, типо-
ві правила, закріплені в ньому, ґрунтуються на порівняльному аналізі 
законодавства країн – членів Європейського Союзу та не рекомендує 
шляхів вирішення тієї чи іншої проблеми в правовому полі, а пропо-
нує так званий проміжний варіант у спірних ситуаціях.  

Роль Draft Common Frame of Reference у гармонізації слід повязувати 
ще із тим, що це ні звод норм, ні компіляція, а спроба кодифікації циві-
льного законодавства. Ускладнює сприйняття Draft Common Frame of 
Reference його напівофіційний статус, що зумовлений підтримкою Євро-
пейської комісії. Отже, Draft Common Frame of Reference можуть зіграти 
вирішальну роль у розвитку європейської юридичної науки і культури, що 
є передумовою для прийняття Європейського цивільного кодексу.  

Таким чином, Draft Common Frame of Reference здатне зіграти в ро-
звитку сучасного цивільного права в теоретичному і практичному 
аспектах вирішальну роль. Цей правовий текст, розроблений на основі 
високорозвиненого цивільного права, що обслуговує ринкову економі-
ку. Зазначена обставина об’єктивно може не лише допомогти у право-
творчій діяльності при формуванні нового цивільно-правового регулю-
вання, а й сприяти підвищенню загальної правової культури суспільст-
ва будь-якої країни. Уніфікація європейського приватного права, 
незважаючи на всю складність та неоднозначність зазначеного проце-
су, є необхідною та надзвичайно актуальною. Це зумовлено передусім 
потребою в єдиному підході законодавців до регламентації цивільно- 
правових відносин у всіх країнах – членах Європейського Союзу. 
Досягти цього можна лише за умови вироблення єдиних законодавчих 
норм і однозначного їх тлумачення на національному рівні.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
В ОН-ЛАЙН КРЕДИТУВАННІ 

 
Інтернет відіграє важливу роль в сучасному світі, допомагаючи 

швидко знайти необхідну інформацію. Наприклад, людям, зацікавле-
ним в пошуку житла, і все, що з ним пов’язано, – це і способи держа-
вної підтримки при купівлі житла, пошук кредитора та вибір кредиту-
вання. Цю інформацію можна отримати на сайтах банків-кредиторів. 
За допомогою онлайн-видань, що містять інформацію про нерухомість, 
можна ознайомитися з інтернет-каталогами, що допомагають з вибо-
ром іпотечних програм. Також нову інформацію завжди можна знайти 
на офіційних сайтах державних і муніципальних органів влади. 

Ще одним видом інтернет-технологій є іпотечні онлайн-калькулятори. 
За допомогою такої системи громадянин може розрахувати суму іпотечно-
го кредиту, визначитися з початковим внеском і графіком погашення 
заборгованості, розрахувати процентну ставку. В основному банки ство-
рюють онлайн-калькулятори, включаючи туди умови якоїсь певної іпоте-
чної програми, для полегшення розрахунку різних витрат. 

Існує такий вид технологій як інтернет-консультація. Це дуже зручна 
послуга, яка дозволяє подати заявку на кредит не виходячи з дому. 
Ще одна перевага цієї функції – можна подавати заявку в кілька банків. 
Також і для банківських працівників зручне використання цієї системи, 
вони можуть дистанційно консультувати клієнтів з приводу нових послуг і 
контролювати їх заборгованість. У період кризи, для деяких клієнтів буде 
цікава інформація з рефінансування і реструктуризації кредитів. 

Також одним з достатньо нових продуктів, що з’явилися на ринку, 
стала можливість оплати рахунків через Інтернет. Ця технологія дозво-
ляє оплатити рахунки не виходячи з дому. Через Інтернет можна 
оплатити не тільки іпотеку, а й комунальні платежі, платежі за телефон 
і багато іншого. Ця система дуже зручна в експлуатації. Але поки вона 
не зовсім безпечна, оскільки Інтернет володіє низьким рівнем надій-
ності. Тому не рекомендується зберігати дані вашого рахунку на 
комп’ютері або телефоні. 

Ще однією зручною послугою є отримання своєї кредитної історії 
онлайн. Тобто, особа може замовити кредитний звіт – це документ, в 
якому відображається його кредитна історія, тобто інформація про 
поточні та минулі кредити, заборгованість і прострочення. Для перег-
ляду такого кредитного звіту необхідно зайти на офіційний сайт і в 
спеціальному розділі ввести свої персональні дані [1, с. 45-47].  
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Таким чином ми бачимо, що наразі інформаційні технології охоп-
люють все більше сфер людської життєдіяльності та ведення бізнесу. 
Не є винятком і є сфера надання кредитних послуг, у якій серед 
основних видів кредиту (банківський, споживчий тощо) з’являється та 
використовується ще один, а саме кредит он-лайн.  

У тому числі, нинішні технології зробили допустимим появу елект-
ронного глобального фінансового ринку, який базується на інтеграцій-
них системах, таких як: Телефонний банк, Банк-Клієнт, Інтернет, 
Інтернет Банк-Клієнт, рекомендовані в якості основних курсів просу-
вання банківських послуг. 

Вітчизняні передові банки, які вивчають досвід, накопичений країнами 
заходу по застосування комунікаційних електронних систем, які оснащені 
мережею Інтернет,стали користуватися ним в своїй практиці [2].  

Щодо он-лайн кредитування, то воно є послугою, за допомогою 
якою позичальник може подати он-лайн заявку на отримання кредиту 
(у тому числі отримати кредитну картку) за допомогою заповнення 
спеціальної форми на сайті кредитної організації. Після цього позича-
льник або отримує попереднє рішення про можливість кредитування 
прямо на сайті, або з ним зв’язується представник кредитора для 
подальшого розгляду цього питання. 

Завдяки такій можливості подати заявку на он-лайн кредит в банк 
або іншу кредитну організацію особа заощаджує свій час та може 
дізнатися про перспективи отримання кредиту в необхідній сумі, не 
відвідуючи при цьому ці установи особисто. 

Прикладом он-лайн кредитування є також дистанційне оформлення 
товару в кредит в Інтернет магазинах (кредит на он-лайн покупки). 
Найчастіше такими товарами є телефони, смартфони, побутова техні-
ка. Особа може розраховувати на надання такого кредиту у розмірі від 
1000 до 100 000,00 гривень, в залежності від строку надання кредиту, 
віку позичальника, початкового внеску, приблизного графіку погашен-
ня кредиту та ідентифікуючих документів позичальника (паспорта, 
ІНН, пенсійного посвідчення, тощо) [3]. 

Таким чином, основною перевагою он-лайн кредитування є спро-
щений спосіб отримання грошових коштів, що дозволяє позичальни-
кам заощадити час. 
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РИЗИК У ВІДНОСИНАХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ  
ІЗ ПУБЛІЧНОЇ ОБІЦЯНКИ ВИНАГОРОДИ 

 
За суб’єктним складом ризикові зобов’язання, підставою виник-

нення яких є правочин, поділяються на односторонні і договірні 
ризикові правочини. Односторонніми ризиковими правочинами 
Р. А. Майданик називає заповіт і публічну обіцянку винагороди під 
умову алеаторного характеру [1, с. 220]. У науковій літературі вислов-
люється думка, що публічна обіцянка винагороди належить до однос-
торонніх дій, які вчиняються із наміром породити певні правові нас-
лідки. Така дія здійснюється щодо невизначеного кола осіб, а учасни-
ком правовідношення, яке виникає у зв’язку із її вчиненням, може 
бути кожний, хто досягне оголошеного результату [2, с. 139].  

О. С. Йоффе відмічає, що публічна обіцянка винагороди як така ні 
до чого не уповноважує тих, до кого вона звернена. Той хто дав таку 
обіцянку пов’язаний в тому сенсі, що, якщо хто-небудь досягне обумо-
вленого результату, йому має бути видано обіцяну винагороду. Але 
подібний обов’язок і відповідне йому право конкретної особи виника-
ють лише після досягнення результату. Для виникнення даного зо-
бов’язання необхідний складний юридичний склад: саме публічна 
обіцянка нагороди як односторонній правочин і той результат, за 
досягнення якого винагорода обіцяна [3, с. 782].  

Виділяють наступні ознаки публічної обіцянки винагороди: 1) вона 
має бути публічною; 2) повинна мати майновий, грошовий та інший 
матеріальний зміст, тобто винагорода повинна мати вартісне виражен-
ня1; 3) умовою одержання нагороди є надання визначеного результату, 

                                                           
1 Втім, у науці ця ознака викликала зауваження. Сама авторка статті, у якій наводяться 
зазначені ознаки публічної обіцянки винагороди, вказує на доцільність надання широких 
повноважень особі, яка оголошує про винагороду, у праві вибору виду винагороди, а саме 
нематеріальної винагороди, головне щоб про це було повідомлено разом з іншими умовами 
конкурсу. Див.: Голубєва Н. Ю. Правове регулювання інституту публічної обіцянки 
винагороди без оголошення конкурсу. Актуальні проблеми держави і права. 2004. Вип. 22. 
С. 565-566. 
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на який вказувала особа, що обіцяє нагороду [4, с. 565-566]; 
4) надавати можливість достеменно встановити, ким саме вона зробле-
на [5, с. 211]. 

Якраз саме залежність отримання винагороди від виконання за-
вдання дозволяє окремим науковцям висувати тезу про «умовність» 
такого правочину. Зокрема, зазначається, що особливою умовою 
вчинення такого правочину є публічна обіцянка винагороди або публі-
чне оголошення конкурсу [6, с. 153]. Так, оприлюднення публічної 
обіцянки має ознаки умовного правочину, адже право на винагороду (і 
обов’язок її надання) пов’язується з настанням певної умови (вико-
нання завдання). Але залежність настання умови від поведінки сторо-
ни не дозволяє вважати публічну обіцянку винагороди умовним право-
чином у звичному розумінні цієї категорії. Тому висловлюється погляд, 
що публічну обіцянку винагороди можна розглядати як аномалію в 
системі правочинів – односторонній квазіумовний правочин [5, с. 215]. 
Це, у свою чергу, ставить питання чи є такий правочин ризиковим, 
адже, в умовних правочинах виникнення чи припинення прав і 
обов’язків пов’язується з настанням чи ненастанням певної обставини, 
щодо якої достеменно невідомо настане вона чи ні [7, с. 317]. 

Дійсно, ризикові правочини тісно пов’язані із умовними. Втім, у 
них є як спільні, так і відмінні риси, зокрема, об’єднує їх те, що і у 
ризикових, і в умовних правочинах вчинення надання зумовлюється 
випадковими обставинами, для яких характерна ймовірність їх настан-
ня. Відрізняються ризикові правочини від умовних тим, що умовні 
правочини укладаються під скасувальну чи відкладальну умову і наби-
рають чинності з настанням чи ненастанням такої умови, у той час як 
ризикові набирають чинності з моменту укладання, а вже їх виконання 
щодо розміру чи існування зустрічного надання поставлене у залеж-
ність від випадку [1, с. 240-241]. 

На думку Р. А. Майданика, предметом будь-якого ризикового зо-
бов’язання є недостатнє надання – правове очікування або праводома-
гання кредитора має силу юридично незавершеної (недостатньої) 
вимоги, яка існує під скасувальною умовою позовного заперечення чи 
не вчинення його за доброю волею боржника. Визначальна особли-
вість виконання таких зобов’язань полягає у реалізації їх мети за 
допомогою обумовленого аномальними правовідносинами виконання, 
предмет якого становить невизначене, з інших підстав юридично 
незавершене (недостатнє) надання або задоволення, яким досягається 
результат, передбачений підставою зобов’язання [1, с. 218, 220]. Слуш-
ним є висловлений у науковій літературі погляд, що надзвичайно 
важливою нормотворчою ознакою для права є спрямованість зо-
бов’язання, під якою розуміється очікуваний економічний та юридич-
ний результат. Не менш важливе значення може відігравати і загальна 
визначеність зустрічного надання на момент виникнення зобов’язання 
та ймовірність самого існування такого надання і досягнення юридич-
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ної мети. Ризиковий характер правочинів зумовлений наявністю у них 
аномальних умов досягнення юридичної мети або підстави ризикового 
зобов’язання у вигляді обумовленої дією випадку невизначеності на 
момент виникнення зобов’язання загального розміру або існування 
зустрічного майнового надання [1, с. 226].  

Звідси аргументованим є висновок, що ризикові правочини не під-
падають під поняття умовного правочину, хоча в окремих правочинах 
ризик є обов’язковою та істотною частиною за родом такого правочину 
і без цього ризику правочин не може існувати [1, с. 241]. 

Виходячи з того, що за загальним правилом результат публічної 
обіцянки винагороди не може ставитись у залежність від випадку, на 
чому наголошувалось у наукових дослідженнях [8, с. 5], власне і саме 
це зобов’язання не є ризиковим. Звідси, покладання ризику здійсню-
ється за правилом: хто ризик створив, може його зменшити (усунути), 
або в чиїх інтересах вчиняється певна діяльність – той і має нести 
такий ризик. Це означає, що несення ризику учасниками зобов’язання 
з публічної обіцянки винагороди схоже із несенням ризику сторонами 
у мінових (неалеаторних) зобов’язаннях. 

Особа, яка відгукнулася на обіцянку винагороди, самостійно несе ри-
зик збитків за невиконання, несвоєчасне виконання завдання, невідпо-
відність результату виконання умовам завдання, непред’явлення вимоги 
підтвердження обіцянки (якщо виявиться, що оголошення було зробле-
но не вказаною особою). Такі збитки не відшкодовуються особою, яка 
оголосила про винагороду. Виняток становлять лише збитки, завдані у 
зв’язку із зміною завдання, умов конкурсу, припинення завдання чи 
відмовою від конкурсу, передбачені статтями 1147, 11149, 152, 1153 ЦК 
України. При цьому у більшості випадків, окрім зміни завдання, перед-
баченого ч. 2 ст. 1147 ЦК України, коли відшкодовуються збитки, 
відшкодуванню підлягають лише понесені витрати. 

Втім, хоча за загальним правилом публічна обіцянка винагороди не є 
алеаторним правочином, все ж в окремих випадках можна вести мову 
про наявність в ній алеаторних ознак. Зокрема, йдеться про згадану 
Р. А. Майдаником публічну обіцянку винагороди під умову алеаторного 
характеру [1, с. 220]. Умова алеаторного характеру має місце, коли 
досягнення юридичної мети правочину залежить від випадку і у зв’язку з 
цим виконання такого зобов’язання є невизначеним у значенні загаль-
ного обсягу надання. Тобто, обсяг надання ставиться у залежність від 
настання чи ненастання такої умови. До прикладу, це може бути публіч-
на обіцянка винагороди за результатами конкурсу з умовою створення 
об’єкта права інтелектуальної власності. Особливістю такого виду публі-
чної обіцянки є саме досягнення найкращого результату. Як відомо, 
предметом конкурсу може бути результат інтелектуальної, творчої діяль-
ності. Такий предмет зумовлює й специфіку проведення конкурсу, 
зокрема, оцінювання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, які 
подані на конкурс. Власне особливості такого оцінювання передбачені 



471 

ст. 1155 ЦК України – за наслідками оцінювання може бути прийняте 
рішення про: 1) присудження усіх призових місць та нагород (премій), 
які були визначені умовами конкурсу; 2) присудження окремих призо-
вих місць, якщо їх було встановлено декілька, та нагород (премій); 
3) відмову у присудженні призових місць, якщо жодна із робіт, поданих 
на конкурс, не відповідає його вимогам; 4) присудження заохочувально-
го призу та (або) нагороди (премії). 

Разом із тим, оголошуючи конкурс, предметом якого має бути ре-
зультат інтелектуальної, творчої діяльності, засновник конкурсу може 
передбачити умову, що розмір нагороди (премії) буде залежати від 
якісних характеристик результату інтелектуальної, творчої діяльності, 
його економічної ефективності, суспільної корисності тощо. У такому 
випадку можливе присудження частини нагороди (премії), якщо ре-
зультат відповідає вимогам конкурсу, але ефект виявився меншим, ніж 
очікувався. Наприклад, очікувався результат, який відповідав би озна-
кам винаходу, а були подані на конкурс об’єкти, що відповідають 
ознакам раціоналізаторської пропозиції. Тому зрозуміло, що у такому 
випадку повний розмір нагороди (премії) присуджувати не доцільно. 
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ЩОДО ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
Із давніх часів людей оточували хвороби. У спробі зцілення вони 

зверталися до знахарів. З появою перших лікарів, виникло запитання 
щодо відповідальності. Люди готові віддати все своє майно заради 
одужання. Але що робити у випадку, коли лікар допустив помилку, яка 
потягла за собою погіршення здоров’я або смерть. З давніх-давен це 
питання є актуальним,однак рішення як правило неоднозначні.  

В сучасних умовах позиціонування демократичних ідей мають місце 
порушення природних прав, свобод і цілком законних інтересів особи-
стості та супроводжуються вкрай негативним суспільним резонансом. 
Успішний розвиток демократії можна здійснити в державі, яка розпо-
ряджається ефективним комплексом заходів щодо попередження явищ, 
які прямо перешкоджають нормальній життєдіяльності фізичних осіб. 
Підвищеної актуальності набуває розробка чітких і конкретних механі-
змів захисту прав та інтересів громадян у разі надання їм медичної 
послуги, відповідальності медичних установ за обсяг і якість надаваних 
медичних послуг, оскільки в даний час в судовій практиці зростає 
кількість справ, пов’язаних з конфліктами, що виникають у сфері 
реалізації медичних послуг. 

Інститут відповідальності медичних працівників розвивався, еволю-
ціонував, використовуючи минулий досвід та формуючи нові засади  
[1, c. 105]. 

Особливо несприятливо, на можливості реалізації життєво важли-
вих прав, свобод і законних інтересів людини впливають помилки 
працівників системи охорони здоров’я. Конфлікти які виникають з 
приводу якості послуг, медичного характеру демонструють, що особи, 
які потребують лікувальної допомоги найчастіше стають заручниками 
сформованого стереотипу про об’єктивну невідворотність лікарських 
помилок. Заподіюють шкоду пацієнту практикуючі медики, та прагнуть 
при цьому уникнути моральної та юридичної відповідальності, визна-
чають свою помилку як один з цілком закономірних напрямків розви-
тку професійної ситуації. Аргументація на користь допустимості побіч-
них результатів діяльності працівників закладів охорони здоров’я 
переважним чином відштовхується від тієї обставини, що чинним 
законодавством, наукою, медичною і правозастосовчою практикою 
однозначної позиції з змістовним властивостями категорії лікарської 
помилки до сьогоднішнього дня не вироблено. 
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Це поняття слід трактувати як помилку у професійній діяльності 
лікаря за умови, що їм не було допущено свідомої халатності або 
недбалості. Це поняття слід відрізняти від професійного злочину 
медичного працівника і нещасного випадку: Лікарська помилка перед-
бачає дефект в роботі, що виник незважаючи на сумлінне виконання 
лікарем своїх обов’язків. Нещасний випадок у медицині – виникнення 
наслідків, які неможливо було передбачити або запобігти. Професійні 
правопорушення: необережність, халатність чи свідомі дії, спрямовані 
на заподіяння шкоди здоров’ю пацієнта [2]. 

Лікарська помилка – це обрання медичним працівником небезпеч-
них для життя чи здоров’я пацієнта методів і засобів діагностики і 
лікування, викликане незнанням або самовпевненим ігноруванням 
спеціальних юридично значущих вимог, що пред’являються до профе-
сійної поведінки в ситуації, що склалася. 

Юридичною підставою притягнення до відповідальності є правопо-
рушення. Під формою цивільно-правової відповідальності розуміється 
форма вираження тих додаткових обтяжень, які покладаються на 
правопорушника. Основною формою відповідальності, яка має загаль-
не значення і застосовується у всіх випадках порушення цивільних 
прав, якщо інше не передбачається договором або законом, є відшко-
дування збитків. Невиконання або неналежне виконання медичної 
послуги спричиняє шкоду здоров’ю пацієнта або його смерть. 

Основними висновками, що дозволяють відзначити особливості 
правового регулювання цивільно-правової відповідальності за шкоду, 
заподіяну при наданні медичної послуги, є наступні: по-перше, питан-
ня про відповідальність є досить об’ємним і його доскональне вивчен-
ня без всяких сумнівів може стати предметом окремого самостійного 
дослідження; по-друге, надання медичної послуги завжди пов’язане 
для лікаря (медичної організації) з ризиком покладання на нього 
відповідальності в разі, якщо лікування не привело до бажаного для 
пацієнта результату; по-третє, існуючі прогалини законодавства відно-
син, що виникають при наданні медичних послуг, не враховано, 
недостатні, суперечливі, або не врегульовані взагалі, що підтверджує 
назрілу необхідність врегулювання питань, пов’язаних з належним 
виконанням медичної організації медичної послуги. 

Протиріччя, прогалини у правовому регулюванні медичних послуг 
часто призводять до неправильної оцінки дій медичних працівників.. 

В останні роки спостерігається неухильне збільшення числа судових 
позовів з приводу незадоволення пацієнтів якістю наданої медичної 
допомоги.  
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ  
ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ТА АНГЛІЇ  

ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН 

 
Проведення порівняльно-правового аналізу законодавчої бази сімей-

ного законодавства України та Англії проводиться з метою визначення 
спільних рис у регулювання сімейних відносин, виявлення принципових 
розбіжностей, пошуку можливих шляхів вдосконалення галузі сімейного 
права. Порівняльний аналіз може бути здійснений лише на основі 
об’єктивно проведених досліджень, які найбільш повно відображають 
сучасне становище сімейного права як в українській правовій системі, 
так і в англійській. Галузь сімейного права самостійно не завжди може 
осягнути усе різноманіття суспільних відносин, які виникають з сімей-
ного права. Саме тому закон дозволяє застосовувати аналогію закону чи 
права, при регулюванні сімейних відносин. Найтісніше сімейне право 
взаємодіє з нормами цивільного права, це дає змогу визначити метод 
регулювання сімейних відносин як цивільно-правовий. 

Перш за все необхідно виходити із зазначення, що Англія і Україна 
належать до зовсім різних правових систем, туму й їх законодавство 
ґрунтується на зовсім різних засадах.  

На відміну від Англії, Україна є країною кодифікованого права, 
тобто правову систему України можна віднести до романо-германского 
типу правової системи. Відмітною рисою є верховенство закону, в 
якому закріплюються правові норми щодо регулювання суспільних 
відносин, в тому числі і сімейних. У романо-германскій правовій 
системі, закон – це нормативно-правовий акт, видаваний вищим 
представницьким органом державної влади, який має вищу юридичну 
силу. Далі йдуть підзаконні нормативно-правові акти, письмові доку-
менти, відповідного органа, яким установлюються правила загального 
характеру і які поширюються на всіх осіб і на всю територію України. 
За склавшоюся традицією роль судової практики в основному не 
виходить в рамки тлумачення закону, та не створюється правових 
прецедентів, як джерел права.  
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Англія є країною з зовсім іншою правовою системою, ніж Україна. 
Правову систему Англії складають прецеденти, які в свою чергу є 
складовими частинами загального права. Кодифікація права повністю 
відсутня. Найбільша увага приділяється формуванню прецедентів, як 
моделей для регулювання суспільних відносин. Англійська правова 
система складається з загального (прецедентного) права та статутного 
права, яке є вираженням волевиявлення англійського Парламенту. Для 
регулювання суспільних відносин Парламент приймає законодавчі 
Акти, які мають тісно співпрацювати із системою прецедентів.  

Звідси і виникає перша відмінність у законодавчому регулювання галу-
зі сімейного права. Легального, законодавчо визнаного поняття «сімейне 
право» не існує ні в англійському, ні в українському законодавстві.  

На відміну від української правової системи, в англійській не передба-
чено можливості застосування аналогії права чи аналогії закону. Практич-
но це взагалі неможливо зробити. Англійська правова система поділяється 
не галузі, проте вони не взаємодіють і не перетинаються в правовій сфері 
при регулюванні суспільних відносин. Галузь сімейного права окрім 
прецедентів, отримує правове регулювання за допомогою Актів Парламе-
нту, які можуть розглядатись як джерело сімейного права. 

Англійське право, з однієї сторони самостійно втілює в життя про-
цедуру медіації, як альтернативного методу вирішення сімейних спо-
рів, а з іншої має підпорядковуватись Директиві Європейського Пар-
ламенту щодо проведення медіації. Відповідно до Директиви Європей-
ського Парламенту «Відносно деяких аспектів медіації в цивільних та 
комерційних справах» процес медіації визначається як добровільний, 
тобто сторони самі, на свій розсуд висловлюють бажання проведення 
медіації та мають право перервати її у будь-який момент.  

Щодо України, на сьогодні, не входячи до складу ЄС, правова сис-
тема, та і саме регулювання сімейних відносин, не залежить від право-
вої політики ЄС. Проте, знаходячись на шляху інтеграції до ЄС, Укра-
їні потрібно буде зробити значні зміни в своєму законодавстві, які є 
однією з істотних вимог, які висуваються країнам, бажаючим приєдна-
тись до ЄС. 

На сьогодні, аналізуючи положення Сімейного кодексу України та 
сімейного законодавства Англії, яка є європейською країною, можна 
виділити спільні риси щодо європейських стандартів сімейного права. 
А саме, Сімейний Кодекс України виділяє: визнання і законодавче 
закріплення природних прав на материнство та батьківство; визнання 
за кожною особою права на сім’ю; рівність чоловіка і дружини; забо-
рону фізичного покарання дітей; можливість усиновлення; можливість 
застосування непозовної процедури розірвання шлюбу судом. Отже, як 
бачимо сімейне право України вже пронизано міжнародними стандар-
тами, які на сьогодні вже є вироботаними у галузі сімейного права.  

Серед спільних рис сімейного права України та Англії, можна від-
значити закріплення норм міжнародного права в національних право-
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вих системах. І Україна, і Англія, будучи самостійними, незалежними 
та суверенними країнами виступають як повноправні суб’єкти міжна-
родного права та мають право приєднуватись та ратифікувати на 
національному рівні міжнародні конвенції, пакти, угоди, які містять 
норми сімейного права. При цьому, норми міжнародного права будуть 
мати пріоритетне значення над нормами національного сімейного 
законодавства. Адже, відповідно до ст. 9 Конституції України, чинні 
міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких дано Верховною 
Радою України є частиною національного законодавства України. 
А стаття 19 Закону України «Про міжнародні договори України» від 
29 червня 2004 року закріплює конституційну статтю, уточнюючи що 
ратифіковані міжнародні договори є частиною національного законо-
давства та застосовуються в порядку, передбаченому для норм націона-
льного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який 
набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, 
ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то 
застосовуються правила міжнародного договору. 

Якщо ж наводити порівняльну характеристику більш конкретних 
норм сімейного законодавства в Україні та Англії, досить таки контра-
стним є питання щодо легалізації та законодавчого закріплення однос-
татевих шлюбів.  

Як вже зазначалось, в Англії одностатеві шлюби визнаються як сус-
пільством, та к з боку держави. І з 2004 року одностатеві шлюби отри-
мали законодавче закріплення, отримавши назву цивільне партнерство. 
Цивільні партнери мають ті ж самі майнові права, як і одружені пари 
різної статі, права щодо соціального забезпечення, а також право 
отримати батьківську відповідальність за дітей партнера. Для того щоб 
укласти цивільне партнерство обидві особи мають бути однієї статі, 
старші 16 років та не перебувати у той самий момент в законному 
шлюбі чи іншому цивільному партнерстві. Для формування цивільного 
партнерства не має законодавчої необхідності розпочинати церемонію, 
достатньо лише подати заяву до відповідних державних органів, які 
проведуть реєстрацію цивільних партнерів.  

В Україні зовсім інший менталітет та негативне ставлення навіть до 
теоретичної можливості укладання одностатевих шлюбів. Намагання 
сексуальних меншин привернути до себе увагу призвели до гучного 
негативного резонансу як і з боку держави, суспільства, так і з боку 
церкви. Оскільки сім’я є об’єктом досліджень багатьох суспільних 
наук, таких як соціологія, економіка, правознавства, етнографії, пси-
хології, педагогіки, цілком можливо припустити, що будуть проведені 
наукові дослідження у сфері одностатевих шлюбів.  
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ЗАХИСТ ДОБРОСОВІСНОГО ВОЛОДІННЯ  

 
Стаття 330 ЦК України захищає інтереси добросовісного володільця 

майна, набутого від неправомочної особи. Визначення правової долі 
майна, набутого добросовісним набувачем, є вельми актуальним пи-
танням, оскільки зазначена ситуація є дуже поширеною на сьогодні. 

Теоретичною основу дослідження є праці відомих вітчизняних та за-
рубіжних фахівців у галузі римського права: М. Бартошека, Барона, 
Д. Віншейда, Г.Дернбурга, Д.В. Дождьова, Р. Єринга, А.І. Косарєва, 
В.А. Краснокутського, С.О. Муромцева, І.Б. Новицького, Г. Паделлетті, 
І.С. Перетерського, І.О. Покровського, М. Поленак-Акімовської, 
І. Пухана, К.Ф. Савін’ї, В.М. Хвостова та ін., а також таких цивілістів, 
як: М.І. Брагінський, Є.В.Васьковський, В.В.Вітрянський, О.В. Дзера, 
А.С. Довгерт, Н.В. Кузнєцова, С.Н. Ландкоф, Г.К. Матвєєв, В.П. Мас- 
лов, У. Маттеї, З.І. Меєрзон, Д.Г. Мейєр, К. Побєдоносцев, 
О.А. Підопригора, С.О.Погрібний, Є.О.Харитонов, Я.М. Шевченко, 
Г.Ф. Шершеневич тощо. Однак, фундаментальні дослідження з питань 
захисту добросовісного володіння у цивільному праві України майже 
відсутні. 

Володіння (possesio) поділяється на законне (таке, що має законну 
підставу; наприклад, володіння за договором) та незаконне (володіння 
без законної підстави). В свою чергу, незаконне володіння поділяється 
на добросовісне та недобросовісне. Добросовісним є володілець, який 
не знав і не міг знати, що набуте ним майно відчужене особою, яка не 
мала на це права. Недобросовісним є володілець, який знав чи пови-
нен був знати про незаконність набуття ним майна. 

При цьому діє презумпція правомірності правочину, за яким річ бу-
ла передана від відчужувача до набувача (ст. 204 ЦК України). Для її 
спростування має бути доведено, що набувач навмисно чи з грубої 
необережності не врахував обставин правочину, які свідчили про те, 
що річ відчужується неправомірно. Отже, однієї лише простої необе-
режності набувача недостатньо для визнання його недобросовісним, а 
необхідно довести його намір або грубу необережність. 

У випадку, коли майно вибуває із володіння власника чи титульно-
го володільця (posessor justus) та переходить у чуже незаконне володін-
ня, власник чи титульний володілець мають право витребувати належ-
не їм майно із чужого незаконного володіння шляхом подачі до суду 
віндикаційного позову (ст. 387 ЦК України). Однак, законом передба-
чаються випадки, коли віндикаційний позов не підлягає задоволенню. 
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Йдеться про витребування майна у добросовісного набувача. Відповід-
но ч. 1 до ст. 388 ЦК України, якщо майно за відплатним договором 
придбане в особи, яка не мала права його відчужувати, про що набувач 
не знав і не міг знати (добросовісний набувач), власник має право 
витребувати це майно від набувача лише у разі, якщо майно: 1) було 
загублене власником або особою, якій він передав майно у володіння; 
2) було викрадене у власника або особи, якій він передав майно у 
володіння; 3) вибуло з володіння власника або особи, якій він передав 
майно у володіння, не з їхньої волі іншим шляхом.  

Отже, у добросовісного набувача майна, отриманого за відплатним 
договором, майно не може бути витребувано, коли воно вибуло з 
володіння власника чи титульного володіння лише з їхньої волі.  

Проте, у кожному разі майно не може бути витребуване від добро-
совісного набувача, якщо воно було продане у порядку, встановленому 
для виконання судових рішень. Таким чином, право власника на 
витребування речі з чужого незаконного володіння обмежується в 
інтересах добросовісного відплатного набувача, який придбав річ за 
вказаних в частині 2 ст. 388 ЦК України обставин. 

Добросовісність або недобросовісність незаконного володільця має 
також істотне значення:  

1) у разі необхідності витребування грошей та цінних паперів. 
Гроші, а також цінні папери на пред’явника взагалі не можуть бути 

витребувані від добросовісного набувача (ст. 389 ЦК України). При 
цьому не має значення, чи вибуло таке майно від власника з його волі, 
чи майно надійшло до набувача безвідплатно і т.д. Добросовісність 
набувача вже сама по собі є достатньою підставою для відмови у позові 
власнику про витребування зазначених речей. Іменні цінні папери 
можна витребувати від добросовісного незаконного володільця, внаслі-
док їхньої індивідуалізації. Тому при витребувані іменних цінних 
паперів застосовуються правила ст. 388 ЦК України. 

2) при розрахунках у разі повернення речі з чужого незаконного 
володіння. 

Якщо власник чи титульний володілець не мають право на витребу-
вання майна у добросовісного набувача, відповідно до положень 
ст. 330 ЦК України він набуває на нього право власності. Слід зазна-
чити, що у випадку, коли відповідно до закону власник чи титульний 
володілець втрачають право на подачу віндикаційного позову, вони 
також не мають права на подачу позову про визнання правочину, за 
яким відбулася передача майна добросовісному набувачеві, недійним. 

У безоплатного добросовісного набувача майна власник має право 
витребувати його у всіх випадках (ч. 3 ст. 388 ЦК України). 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОЧИНІВ  
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 
Науково-технічний прогрес і розвиток ринкової економіки призве-

ли до того, що правочини, які вчиняються з використанням електрон-
них засобів зв’язку, стають повсякденним явищем у нашому житті. 
Переваги у вчиненні правочинів за допомогою електронних засобів 
зв’язку очевидні: швидкий, оперативний обмін інформацією, зручність 
зберігання, оброблення, відправлення документів. 

Враховуючи інформатизацію суспільства та формування цифрового 
середовища, в якому передбачається взаємодія всіх суб’єктів правовід-
носин, зокрема і цивільних, можна говорити про існування двох пара-
лельних підходів: традиційного та нового (інформаційного). Наразі ми 
є свідками формування інформаційного, цифрового суспільства нового 
зразку (якості). Це стосується і правочинів: сьогодні є можливість 
укласти правочини як традиційним способом, так і більш оновленим, 
електронним, що офіційно регулюється законодавством (умови вчи-
нення, сторони, наслідки невиконання умов тощо). Другий спосіб 
можна розглядати як «перехідний», що застосовується в процесі адап-
тації суспільства до більш прогресивного, технологічно нового способу. 
В світовій практиці вже є приклади успішного укладення правочинів 
(зокрема, договорів) за допомогою технології розподіленого реєстру, 
які мають назву смарт-контракти (smart contracts). На даний час можна 
говорити, що це революційна технологія та вона лише починає апро-
бовуватися, але за свідченнями експертів є досить перспективною. 

Правочин є одним з найбільш поширених юридичних фактів сфери 
приватного права, а також головною підставою виникнення згаданих 
вище цивільних регулятивних правовідносин. Як правова категорія, 
правочини характеризуються сукупністю ознак, що дають можливість 
відмежовувати їх від інших юридичних фактів, зокрема, правочин: 
завжди є вольовим актом; є дією, спеціально спрямованою на досяг-
нення певного правового результату; є дією суб’єктів цивільного 
(приватного) права; завжди є правомірною дією. Названі ознаки є 
загальними для усіх правочинів, а тому стосуються і правочинів, які 
укладаються в ІТ-сфері [1]. 

Варто згадати також, що в ІТ-сфері набули поширення дво- та ба-
гатосторонні правочини (договори). Зокрема, це: ІТ-договори надання 
послуг програмного забезпечення або його розробки; ІТ-договори 
роботи із ФОП або програмістами; договори про юридичний супровід 



480 

фрі-лансерів; договори про юридичний аудит ІТ-компаній; договори 
купівлі-продажу сайту, домену, бренду тощо; будь-які договори, укла-
дені за участі інтернет-магазинів; договори про правове забезпечення 
діяльності інтернет-магазинів; концесійні договори; ліцензійні угоди; 
договори про сумісну діяльність у сфері ІТ-відносин; договори, 
об’єктом яких є права інтелектуальної власності. Всі вони повинні 
відповідати загальним цивільно-правовим вимогам, які висуваються 
чинним законодавством до договорів, що зумовлене універсальністю 
категорії «договір» і придатністю її для використання у різноманітних 
сферах людського буття, в тому числі і в ІТ-сфері [2, с. 170]. 

«Традиційними» можна назвати правочини, правове регулювання 
яких закріплене в ЦК України, зокрема, чітко прописані умови дійс-
ності, наслідки недійсності, існує стала судова практика з даного 
питання. Фактично, це є усні та письмові правочини, другі з яких 
можуть бути завірені нотаріально та підлягати державній реєстрації. 
В своїй більшості правочини укладаються письмово, що супроводжу-

ється підписами сторін, а до недавна обовязковим було і використан-
ня печаток (для юридичних осіб). Однак, нещодавно дана вимога була 
вилучена з редакції ст. 207 ЦК України [3]. Це свідчить про прагнення 
законодавця спростити документообіг всіх суб’єктів господарювання та 
привести діюче національне законодавство у відповідність до міжнаро-
дних стандартів. Однак, вважаємо, що це лише невеликий крок в 
даному напрямку. Зокрема, в багатьох країнах світу уже давно викори-
стання печаток не є обов’язковою умовою посвідчення документів. За 
висновками експертів, альтернативою є застосування подвійного 
підпису, що зменшує ризики підробки, водночас забезпечує більш 
кваліфікований підхід до прийняття рішень [4]. Такий підхід є досить 
поширеним явищем в компаніях з іноземними інвестиціями, у банків-
ському секторі.  

Аналізуючи розвиток категорії правочину в контексті розвитку ін-
формаційного суспільства, його інформатизації та адаптації до норм 
європейського права та законодавства, першим вагомим кроком на 
цьому шляху можемо вважати законодавче закріплення та практичне 
застосування інституту електронної комерції. Ринок електронної 
комерції в Україні фактично сформований давно, але не маючи спеці-
ального правового регулювання, електронні правочини вчинялись, як 
правило, на основі публічної оферти, до якої приєднується інша сто-
рона договору (правочину), частіше, конклюдентними діями. Напри-
клад, продаж товарів, надання послуг за допомогою Мережі відбува-
ється і сьогодні саме так [5, с. 240]. 

У 2015 році було прийнято Закон України «Про електронну комер-
цію», який було розроблено з метою гармонізації українського законо-
давства із законодавством Європейського Союзу – Директивою 
1999/93/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 
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1999 року про рамки Співтовариства для електронних цифрових підпи-
сів. Даний Закон законодавчо закріпив такі поняття, як «електронна 
торгівля», «електронний правочин», «електронний договір» та інші та 
врегулював порядок укладення електронних договорів. Зокрема, під 
електронною торгівлею розуміється господарська діяльність у сфері 
електронної купівлі-продажу, реалізації товарів дистанційним спосо-
бом покупцю шляхом вчинення електронних правочинів із викорис-
танням інформаційно-телекомунікаційних систем; під електронним 
правочином – дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинен-
ня цивільних прав та обов’язків, здійснена з використанням інформа-
ційно-телекомунікаційних систем; під електронним договором – 
домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, 
зміну або припинення цивільних прав і обов’язків та оформлена в 
електронній формі. Тому саме порядок вчинення електронних право-
чинів, їх чинність та наслідки – основна мета правового регулювання у 
цій сфері, оскільки на практиці часто при укладенні правочину в 
електронній формі виникає питання про підписання договору сторо-
нами належним чином. 

Особливостями укладених правочинів в цифровій (електронній) 
площині є засоби ідентифікації, як інструменту встановлення особи, 
яка її вчиняє (можуть бути використані наступні засоби ідентифікації: 
електронний підпис, електронний цифровий підпис, паспорт громадя-
нина України у формі карти з безконтактним електронним носієм (та 
електронним цифровим підписом), Bank ID, підпис одноразовим 
ідентифікатором та аналог власноручного підпису) та форма його 
вчинення, дотримання якої є однією із загальних вимог, необхідних 
для забезпечення його чинності.  

Впровадження в повсякденне життя інформаційних технологій має на-
слідком виникнення на практиці таких важливих питань, як складання 
заповіту на продукти ІТ-відносин та його виконання; спадкування інтеле-
ктуальної власності на продукти ІТ, авторських прав на них тощо; поділ 
успадкованих прав на продукти ІТ між кількома спадкоємцями; переходу 
прав на продукти ІТ за спадковим договором тощо. 

Одним з важливих кроків використання інформаційних технологій 
з метою забезпечення прозорості вчинення правочинів, де замовника-
ми є суб’єкти у розумінні Закону України «Про публічні закупівлі», 
вважаємо впровадження в дію та активне використання системи елект-
ронних державних закупівель ProZorro (https://prozorro.gov.ua/), яка 
щороку допомагає зекономити значні бюджетні кошти. 

Наступним кроком на шляху вдосконалення вчинення правочинів, 
використання сучасних технологій та останніх інформаційних розро-
бок є використання технології блокчейн. Зокрема, розробники сис-
теми електронних держзакупівель Prozorro запропонували новий 
проект – децентралізовану електронну систему аукціонів держмай-
наe-Auction 3.0, яка, на відміну від Prozorro, має базуватися на техно-
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логії blockchain. Презентацію даного проекту можна знайти на сайті 
http://www.eauction.idf.solutions/. 

Перехідним етапом до впровадження такої технології можна назва-
ти згадану вище і вже апробовану у вересні систему електронних торгів 
арештованим майном «СЕТАМ», де була використана технологія 
збереження й захисту даних «Blockсhain» (зараз має назву 
«OpenMarket»). 

Аналіз історичного розвитку правочинів, їх розвиток, вдосконален-
ня та трансформація внаслідок розвитку інформаційних технологій 
дають можливість говорити про те, що досягнення сьогодення в якості 
забезпечення можливості в рамках правового поля вчиняти правочини 
в електронній формі, без укладення паперових договорів, присутності 
сторін при його укладенні тощо є лише «перехідним» етапом та дає 
підґрунтя для формування правочинів «нового типу» (так званих 
«розумних» контрактів, які частіше позначаються терміном «смарт-
контракти»). Їх можна назвати «перспективними» правочинами, тобто 
такими, які можуть стати «звичайною справою» через десять-
п’ятнадцять років. 
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КОСТОВА НАТАЛЯ ІВАНІВНА 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права 

 

ГАРМОНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЄС ТА УКРАЇНИ 

 
Гармонізацію цивільного процесу є невід’ємною складовою євро-

пейської інтеграції, тому має надзвичайно важливе значення на шляху 
до членства України в ЄС. Положення Угоди про Асоціацію між 
Україною та ЄС 2014 р. визначили пріоритетні напрями співробітницт-
ва з метою зміцнення судової влади, підвищення її ефективності, 
гарантування її незалежності та неупередженості та боротьби з коруп-
цією. Так, співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки буде 
відбуватися на основі принципу поваги до прав людини та основопо-
ложних свобод (ст. 14 Угоди); судове співробітництво у цивільних 
справах повинно здійснюватися, повною мірою використовуючи 
відповідні міжнародні і двосторонні документи та ґрунтуючись на 
принципах юридичної визначеності і праві на справедливий суд (ч. 1 
ст. 24 Угоди), на основі відповідних багатосторонніх правових докуме-
нтів, зокрема конвенцій Гаазької конференції з міжнародного приват-
ного права у сферах міжнародного правового співробітництва, судового 
процесу, а також захисту дітей (ч. 2 ст. 24 Угоди) [1]. 

Питання про гармонізацію цивільного процесу ЄС та держави, що 
тільки стоїть на шляху інтеграції до Співтовариства, доволі дискусійне. 
Відповідно до традиційного в науці підходу та згідно із законодавчими 
положеннями установчих договорів ЄС, гармонізація цивільного 
процесу відбувається тільки в межах ЄС. Але, на наше переконання, 
ураховуючи мету та передумови гармонізації цивільного процесу, яка 
спрямована на забезпечення нормального функціонування спільного 
ринку ЄС, на стадії укладення Угоди про Асоціацію та при запрова-
дженні поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі доцільно 
розпочати процеси гармонізації цивільного процесуального законодав-
ства. При цьому варто керуватися тими загальними засадами, які 
характеризують гармонізацію цивільного процесу в межах самого ЄС. 

Оскільки гармонізація є процесом, що охоплює ряд послідовних 
взаємозв’язаних дій, варто виділити також етапи її здійснення. При 
цьому слід ще раз наголосити, що гармонізація цивільного процесу 
виникла тільки через необхідність розв’язати конкретну проблему – 
участі жителів ЄС – громадян різних держав-членів у цивільному 
процесі. Це ще раз окреслює сферу дії та межі гармонізації: ці процеси 
спрямовані на врегулювання цивільних процесуальних відносин транс-
кордонного характеру, які відповідно до умов Угоди про Асоціацію 
повинні виникнути в сфері транскордонного надання послуг, онлайн 



484 

торгівлі тощо. Реформування національного процесуального законо-
давства має здійснюватися з урахуванням необхідності забезпечити 
спільний правовий простір, тобто налагодити ефективну взаємодію 
національної та наднаціональної форм захисту прав жителів ЄС. 

Гармонізація цивільного процесу має здійснюватися поступово, си-
стемно та комплексно, з урахуванням вектора розвитку України, 
оскільки партикулярні зміни національного законодавства не приве-
дуть до бажаного результату – створення стабільної та ефективної 
системи цивільного правосуддя, яка б відповідала вимогам установчих 
договорів ЄС. Вона є необхідною передумовою для подальшої адапта-
ції законодавства ЄС у разі набуття Україною членства в Євросоюзі. 
До цього часу гармонізація законодавства стане тим необхідним підґ-
рунтям, яке забезпечить реальні перспективи інтеграції та активну 
співпрацю між нашими державами. 

Таким чином, до етапів гармонізації цивільного процесу ЄС та 
України, що перебуває на стадії ухвалення Угоди про Асоціацію і 
створення зони вільної торгівлі, варто віднести такі. 

На першому етапі в умовах підготовки та розбудови поглибленої та 
всеосяжної зони вільної торгівлі, що забезпечить поступове входження 
економіки України до спільного ринку ЄС, доцільно запровадити в 
правову систему України і внести відповідні зміни до законодавства, 
які мають відображати основні положення законодавства ЄС, що 
регулює відносини транскордонного цивільного процесу і є результа-
том розвитку спільного ринку. Так Україна зі свого боку зробить 
необхідні кроки назустріч Союзу і забезпечить розширення спільного 
правового простору, надаючи ефективний захист учасникам транскор-
донних відносин – жителям ЄС. Для цього потрібно, передусім, забез-
печити: 1) вільний обіг судових рішень; 2) узгодження положень про 
юрисдикцію та правила недопущення паралельного розгляду цивільних 
і комерційних справ транскордонного характеру в ЄС та Україні; 
3) ефективне судове співробітництво між судами ЄС та України під час 
розгляду цивільних і комерційних справ транскордонного характеру 
(вручення судових та позасудових документів, отримання доказів, 
забезпечення позовних вимог); 4) узгодження цивільного процесуаль-
ного законодавства України з вимогами директив ЄС. 

Перехід до другого етапу гармонізації цивільного процесу ЄС та 
України зумовлений наявністю необхідного підґрунтя для вирішення 
транскордонних спорів, оскільки єдиний порядок вирішення цивіль-
них і комерційних спорів транскордонного характеру в ЄС та Україні 
потрібен тільки з метою забезпечення захисту учасників транскордон-
них спорів. 

Водночас під час реформування національного цивільного процесу-
ального законодавства України варто врахувати європейський досвід 
вирішення транскордонних спорів як квінтесенцію стандартів, які 
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застосовуються в усіх державах-членах та відображають спільні погляди 
на справедливе правосуддя. 

Зокрема, у проекті Закону України «Про внесення змін до Цивіль-
ного процесуального кодексу України [2], який було підготовлено 
Радою з питань судової реформи, слід врахувати положення загально-
європейської процедури вирішення дрібних спорів, насамперед щодо 
гарантій спрощеності та доступності такої процедури. Проектом змін 
передбачаються положення, спрямовані на забезпечення ефективного 
судового процесу, запровадження механізмів запобігання зловживанню 
процесуальними правами, дотримання стадійності та розумних строків 
розгляду справи, вирішення групових позовів, впровадження елект-
ронного правосуддя, а також головне – гармонізації норм процесуаль-
ного права у відповідності до стандартів країн-членів ЄС. 
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ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНОСТІ 
НЕПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 
Спектр соціально-економічних, політичних, інших потреб та інте-

ресів, який представляють нині існуючі непідприємницькі організації, 
величезний. Причому з появою нових видів непідприємницьких орга-
нізацій, він постійно розширюється і збагачується. Це породжує велику 
кількість проблем в сфері законодавчого і правозастосовчого регулю-
вання діяльності непідприємницьких організацій.  

Нормативно-правові акти щодо непідприємницьких організації да-
лекі від досконалості, більш того, вони досить часто суперечать один 
одному і допускають неоднозначне тлумачення положень. Крім того, є 
ряд сфер діяльності непідприємницьких організацій, які потребують 
подальшого законодавчого регулювання. Звідси порушення в правоза-
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стосовчій практиці, що в свою чергу, створює підстави для зловживань 
і дій в обхід закону, в тому числі для корупції.  

Отже, одна з актуальних цілей дослідження права непідприємниць-
ких організацій – вдосконалення законодавства щодо непідприємни-
цьких організацій в цілому. 

На сьогодні сформувалася система нормативно-правових актів, що 
регулюють діяльність непідприємницьких організацій [1]. 

Як активні учасники життя суспільства, непідприємницькі органі-
зації наділяються юридичними характеристиками, що дозволяють їм 
виступати в якості самостійних суб’єктів права. В теорії права під 
суб’єктом права розуміється індивід або соціальна спільність, що 
володіють правосуб’єктністю, тобто наділені здатністю мати і здійсню-
вати юридичні права і обов’язки.  

Таким чином, непідприємницька організація – це, перш за все, 
суб’єкт права, який реалізує свою правосуб’єктність у різних сферах 
суспільного життя в формах, що не суперечать законодавству. 

Непідприємницькими товариствами є товариства, які не мають на 
меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасни-
ками. Особливості правового статусу окремих видів непідприємниць-
ких товариств встановлюються законом [2]. 

Цивільний кодекс України (далі – ЦК) і низка спеціальних норма-
тивних актів, що регулюють діяльність непідприємницьких товариств, 
закріплює право таких юридичних осіб здійснювати підприємницьку 
діяльність. У сучасних умовах ця обставина має значення, оскільки 
надає можливість створювати матеріальну базу для здійснення основ-
ної статутної діяльності непідприємницьких товариств, для більш 
інтенсивної й плідної реалізації своїх статутних цілей. Питання полягає 
у визначенні меж необхідної й правомірної участі непідприємницьких 
товариств у підприємництві [3]. 

Підприємницькою діяльністю непідприємницьких організацій є не 
тільки систематичне оплатне надання ними товарів, робіт або послуг 
третім особам на зовнішньому ринку, а й надання товарів, робіт або 
послуг учасникам (членам) самих непідприємницьких організацій, 
якщо це робиться на умовах, типових для зовнішнього ринку. 

Непідприємницька організація може займатися підприємництвом за 
умови, що її діяльність підпорядковується основним, суспільно корис-
ним цілям, які визначають її цивільно-правовий статус як непідприєм-
ницької організації. 

Допустимий обсяг підприємницької діяльності непідприємницьких 
організацій має визначатися на основі комплексного критерію, складо-
вими частинами якого є: число різних напрямків діяльності організації, 
їх специфіка та інтенсивність; витрати на здійснення окремих видів 
діяльності; співвідношення між доходами і витратами на підприємни-
цьку та непідприємницьку (суспільно корисну) діяльність; представни-
цтво в керівних органах; склад учасників (членів). 
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Непідприємницькі організації повинні здійснювати реальний конт-
роль за діяльністю створених ними підприємницьких організацій, який 
можливий лише за умови закріплення в установчих документах непід-
приємницьких організацій спеціальних положень, які забезпечують 
отримання ними вичерпної інформації щодо діяльності підприємниць-
ких структур. З метою захисту прав учасників (членів) непідприємни-
цьких організацій необхідно на законодавчому рівні закріпити макси-
мально допустиму величину майна (в процентному співвідношенні від 
вартості активів непідприємницької організації), в межах якої допус-
тимо участь непідприємницької організації в діяльності підприємниць-
ких юридичних осіб. Для великих непідприємницьких організацій, що 
беруть участь в діяльності підприємницьких юридичних осіб, необхідно 
на законодавчому рівні передбачити наявність спеціального органу, 
наділеного функціями спостереження і контролю за діяльністю як 
непідприємницьких організацій, так і створених ними підприємниць-
ких організацій 
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ПРАВОЗДАТНІСТЬ ТА ДІЄЗДАТНІСТЬ  
СУБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ЯК ПЕРЕДУМОВИ 

ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН  
ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 

 
Цивільні правовідносини щодо захисту права власності утворюють 

окрему групу охоронних цивільних правовідносин та мають особливос-
ті щодо передумов їх виникнення. 

Серед юридичних спеціальних передумов виникнення цивільних 
правовідносин розрізняють «норму права, правосуб’єктність учасників 
правовідносин та юридичний факт (фактичний склад)» [1, с. 436]. 

На думку Є.О. Суханова правосуб’єктність може бути визначена як 
«соціально-правова можливість суб’єкта бути учасником цивільних 
правовідносин» а її «передумовами та складовими частинами є правоз-
датність та дієздатність суб’єктів [2, с. 126-125].  

Правоздатність фізичної особи, яка може бути визначена як «здат-
ність людини мати цивільні права й обов’язки» [3, с. 95] виникає в 
момент її народження і припиняється в момент її смерті (ст. 25 Циві-
льного кодексу України). Отже фізична особа є правоздатною щодо 
захисту права власності із моменту народження до моменту смерті. До 
того, з огляду на ч.1 ст. 26 Цивільного кодексу України, усі фізичні 
особи є рівними у здатності бути учасником відносин щодо захисту 
права власності. 

Щодо правоздатності юридичних осіб, то відповідно до ч. 4 стат-
ті 91 Цивільного кодексу України цивільна правоздатність юридичної 
особи виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення 
до єдиного державного реєстру запису про її припинення. Юридична 
особа здатна мати такі ж цивільні права та обов’язки (цивільну правоз-
датність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть 
належати лише людині. Згідно ч. 1 статті 325 Цивільного кодексу 
України суб’єктами права приватної власності є фізичні та юридичні 
особи. Отже разом із можливістю набуття права власності юридична 
особа має можливість його захисту. При цьому «обсяг правоздатності 
юридичної особи не є безмежним, оскільки визначається її установчи-
ми документами» і «якщо, наприклад, статутом юридичної особи 
визначено вичерпний перелік можливих видів її діяльності – вона 
наділена спеціальною правоздатністю, виходити за межі якої не має 
права» [3; с. 225]. Але основною, ознакою юридичних осіб, без якої 
неможлива участь їх як суб’єктів у цивільному обігу, є наявність у них 
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відокремленого майна та передбачається наявність в них майна на 
праві власності або на обмежених речових правах оперативного управ-
ління та повного господарського відання. При цьому за наявності в 
юридичної особи майна на праві власності, можливість мати таке 
право та захищати його не може залежати від обсягу її правоздатності, 
зазначеної у статутних документах. 

Правоздатність держави та інших публічно-правових утворень «в 
цілому носить спеціальний а не загальний (універсальний) характер» 
[2, с. 377], адже «і в цивільних відносинах держава діє в інтересах 
людини і для забезпечення цілей своєї діяльності» [3,250]. Є.О. Хари-
тонов звертає увагу на те, що «якщо критерієм визначення цієї специ-
фіки обрати кількість (обсяг) цивільних прав, то він може бути в 
окремих сферах ширшим, а окремих вужчим, ніж інших суб’єктів 
цивільного права» [3, с. 250]. Отже, перелік видів майна, що може бути 
у власності, способи набуття права власності, а також можливість 
самостійно встановлювати для себе правовий режим захисту права 
власності суттєво впливають обсяг правоздатності держави щодо 
можливості захищати своє право власності. 

Здатність фізичної особи своїми власними діями здобувати для себе 
цивільні права і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми 
діями створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконува-
ти і нести відповідальність у випадку їх невиконання – дієздатність 
фізичної особи – мають особи які усвідомлюють значення своїх дій та 
можуть керувати ними. 

Стаття 31 Цивільного кодексу України, визначаючи обсяг цивільної 
дієздатності фізичної особи, яка не досягла чотирнадцяти років, не 
передбачає для неї можливості самостійно захищати право власності. 
Разом з тим ч.2 цієї статті передбачає, те що малолітня особа не несе 
відповідальності за завдану нею шкоду. Отже законодавець виключає 
можливість самостійної реалізації захисту права власності для малоліт-
ньої особи, а також можливість самостійно відповідати за завдану нею 
шкоду, в тому числі і у відносинах щодо захисту права власності. 
«Часткова дієздатність малолітніх включає право вчиняти тільки ті 
юридичні дії, що перелічені в ст. 31 ЦК» [4, с. 177], при цьому ці 
можливості «заповнюються у відповідній частині дієздатністю батьків» 
[4, с. 178].  

Власні дії особи спрямовані на захист права власності можуть мати 
не тільки юридичний характер. Так самозахист прав передбачає «мож-
ливість уповноваженої особи використовувати дозволені законом 
засоби власного примусового впливу на правопорушника, захищати 
право, що йому належить, власними діями фактичного порядку» 
[5, с. 107]. Норми цивільного права не забороняють малолітній особі 
самостійно вчиняти такі дії. 

Неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від чотирнадцяти 
до вісімнадцяти років передбачає серед інших можливостей можливість 
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самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими 
доходами, а отже – і самостійно захищати право власності на них. 

Щодо можливості самостійно виконувати обов’язки в охоронних 
правовідносинах щодо захисту права власності, то ч. 2 ст. 1179 Цивіль-
ного кодексу України передбачає, що неповнолітня особа відповідає за 
завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах. У разі відсутно-
сті у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування 
завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не 
вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або 
піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з 
їхньої вини. Якщо неповнолітня особа перебувала у закладі, який за 
законом здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад зо-
бов’язаний відшкодувати шкоду в частці, якої не вистачає, або в 
повному обсязі, якщо він не доведе, що шкоди було завдано не з його 
вини. Обов’язок батьків (усиновлювачів), піклувальника, закладу, який 
за законом здійснює щодо неповнолітньої особи функції піклувальни-
ка, відшкодувати шкоду припиняється після досягнення особою, яка 
завдала шкоди, повноліття або коли вона до досягнення повноліття 
стане власником майна, достатнього для відшкодування шкоди. 

Фізична особа з повною цивільною дієздатністю самостійно може 
здійснювати захист свого права власності та виконувати обов’язки у 
відносинах щодо захисту права власності. 

Відносно обмежено дієздатних осіб, правочини щодо розпоряджен-
ня майном та інші правочини, що виходять за межі дрібних побутових, 
вчиняються особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за згодою 
піклувальника. Одержання заробітку, пенсії, стипендії, інших доходів 
особи, цивільна дієздатність якої обмежена, та розпоряджання ними 
здійснюються піклувальником. Відповідно за обмежено дієздатну особу 
захист права власності здійснює піклувальник. Особа, цивільна дієзда-
тність якої обмежена, самостійно несе відповідальність за порушення 
нею договору, укладеного за згодою піклувальника, та за шкоду, що 
завдана нею іншій особі. В цьому аспекті виконання обов’язків у 
відносинах щодо захисту права власності здійснюється обмежено 
дієздатною особою самостійно. 

Недієздатна фізична особа не має права вчиняти будь-якого право-
чину. Правочини від імені недієздатної фізичної особи та в її інтересах 
вчиняє її опікун. Відповідно здійснення захисту права власності недіє-
здатної особи покладається на її опікуна.  

Відповідальність за шкоду, завдану недієздатною фізичною особою, 
несе її опікун. Шкода, завдана недієздатною фізичною особою, відш-
кодовується опікуном або закладом, який зобов’язаний здійснювати 
нагляд за нею, якщо він не доведе, що шкода була завдана не з його 
вини. Таким чином у відносинах щодо захисту права власності від 
імені недієздатної особи обов’язкі виконує опікун або закладом, який 
зобов’язаний здійснювати нагляд за нею. 
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Відповідно до ст. 92 Цивільного кодексу України юридична особа 
набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, 
які діють відповідно до установчих документів та закону. Таким чином 
юридичні особи здійснюють цивільні права та виконують обов’язки у 
відносинах щодо захисту права власності через свої органи. А відповід-
но до статей 170, 172 та 173 Цивільного кодексу України держава, 
Автономна Республіка Крим, територіальні громади набувають і здійс-
нюють права та обов’язки через відповідні органи у межах їх компете-
нції, встановленої законом. Отже здійснення та набуття прав та вико-
нання обов’язків у відносинах щодо захисту права власності відбува-
ється через ці органи. 
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ЗНАЧЕННЯ GDPR  
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)  

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
У СФЕРІ IНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ (IOT) 

 
Одним з найважливіших проблемних питань у сфері Інтернету ре-

чей на сьогодні є питання захисту персональних даних.  
З метою забезпечення захисту персональних даних у Європейсько-

му Союзі було розроблено нові правила обробки персональних даних 
та прийнято Загальний регламент із захисту даних (Регламент ЄС 
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2016/679 від 27 квітня 2016 р. або GDPR – General Data Protection 
Regulation), який набуває чинності з травня 2018 року, після чого 
компанії, що порушують правила щодо обробки персональних даних 
ризикують бути притягнутими до відповідальності із накладенням 
штрафів до 20 мільйонів євро або 4% річного доходу компанії. Основні 
принципи обробки персональних даних за GDPR такі: 

1) законність, справедливість і прозорість: персональні дані повин-
ні оброблятися законно, справедливо і прозоро. Будь-яку інформацію 
про цілі, методи і обсяги обробки персональних даних слід висловлю-
вати максимально доступно і просто; 

2) обмеження мети: дані повинні збиратися і використовуватися 
виключно в тих цілях, які заявлені компанією (онлайн-сервісом); 

3) мінімізація даних: не можна збирати особисті дані в більшому 
обсязі, ніж це необхідно для цілей обробки; 

4) точність: особисті дані, які є неточними, повинні бути видалені 
або виправлені (на вимогу користувача); 

5) обмеження зберігання: особисті дані повинні зберігатися у фор-
мі, яка дозволяє ідентифікувати суб’єкти даних на строк не більш, ніж 
це необхідно для цілей обробки; 

6) цілісність і конфіденційність: при обробці даних користувачів 
компанії зобов’язані забезпечити захист персональних даних від несан-
кціонованої або незаконної обробки, знищення і пошкодження [1]. 

Однією з важливих для належного розвитку ІоТ новацій, закріплених 
у GDPR, є так звані дружні для інновацій правила, відповідно до яких 
гарантії захисту даних у продуктах та послугах, що розробляються, 
повинні бути забезпечені на самих ранніх стадіях розвитку, тобто ще на 
стадії проектування. Це правило має назву Privacy by Design або Data 
Protection by Design. Основними принципами Privacy by Design є такі: 

1) превентивні заходи, а не тільки усунення наслідків: вбудовуван-
ня конфіденційності в конструкцію системи повинне бути активним, а 
не обмежуватися лише заходами по усуненню наслідків. Такий підхід 
передбачає і запобігає випадкам порушення конфіденційності ще до 
того, як вони відбуваються. Іншими словами, особиста інформація 
повинна бути захищена до того, як система запущена в роботу, а не 
після виявлення порушень конфіденційності; 

2) конфіденційність як стандартна установка: Privacy by Design пра-
гне досягти максимального ступеня захисту особистої інформації, 
гарантуючи, що персональні дані захищені автоматично в тій або іншій 
інформаційній системі або ділових відносинах. Навіть якщо індивідуум 
не вживає ніяких заходів, його особиста інформація залишається 
надійно захищеною. Не вимагається ніяких дій з боку індивідуума для 
захисту особистої інформації, – система вже спочатку містить в собі 
необхідні установки; 

3) конфіденційність як частина структури: захист особистої інфор-
мації повинен стати невід’ємною частиною архітектури будь-якої 
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інформаційної системи або ділових відносин. Це не якийсь додатковий 
компонент, внесений в систему пост-фактум; 

4) повна функціональність із сумарним позитивним результатом: 
Privacy by Design не шукає приводів для помилкової дихотомії, таких, 
наприклад, як зміцнення безпеки системи на противагу захисту особи-
стої інформації, демонструючи, що можна забезпечити і те, і інше; 

5) захист особистої інформації впродовж всього циклу її збору, 
зберігання, обробки і знищення: конфіденційність повинна бути 
вбудована в систему ще до початку збору даних. Більш того, цей захист 
повинен надійно розповсюджуватися на весь цикл зберігання і оброб-
ки даних; іншими словами, збереження даних має важливе значення 
для конфіденційності від моменту запуску системи і до кінця її існу-
вання. Це гарантує надійне зберігання даних, а після закінчення їх 
використовування – надійне і своєчасне знищення; 

6) доступність і відвертість: всі компоненти і операції залишаються 
відкритими і доступними, як для користувачів, так і для тих, хто 
забезпечує даний вид сервісу; 

7) дотримання конфіденційності користувачів: система повинна 
бути орієнтована на користувача. Це досягається такими заходами, як 
захист особистої інформації за умовчанням, своєчасне повідомлення 
про збір особистої інформації, надання користувачу свободи вибору в 
зручній і зрозумілій формі [2].  

Крім того, що наведені положення щодо захисту персональних да-
них варті уваги українського законодавця з метою забезпечення захис-
ту персональних даних українських громадян шляхом прийняття 
аналогічного акту, необхідно пам’ятати, що Регламент ЄС 2016/679 
носить екстериторіальний характер, тобто застосовується до усіх ком-
паній, що обробляють персональні дані громадян та резидентів ЄС, 
незалежно від місця знаходження такої компанії. 
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ВІДМІННОСТІ ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ  
ВІД ВИЗНАННЯ ЙОГО НЕДІЙСНИМ  

ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

 
Під припиненням шлюбу розуміють припинення у майбутньому 

правовідносин між подружжям, що виникли із зареєстрованого дійсно-
го шлюбу, викликане певними юридичними фактами. Припинення 
шлюбу відрізняється від визнання останнього недійсним тим, що воно 
спрямоване на майбутнє, тоді як визнання шлюбу недійсним має 
зворотну силу і припиняє правові наслідки шлюбу з моменту його 
укладання. 

Глава 5 (ст. ст. 38-47) СК України регламентує питання щодо не-
дійсності шлюбу, яким визнається шлюб, укладений при відсутності 
хоча б одного з передбачених в законі умов для його укладення або 
при наявності хоча б однієї з перешкод для його укладення, що закрі-
плюється в СК України.  

Таким чином, недійсність шлюбу пов’язується з порушенням умов 
укладення шлюбу і не породжує прав та обов’язків подружжя. 
У зв’язку з цим визнання шлюбу недійсним означає припинення 
звичайних правових взаємовідносин, які законом допускаються тільки 
для дійсного шлюбу. Характер взаємовідносин між сторонами за таким 
шлюбом в принципі не має ніякого значення. При цьому глибока 
прив’язаність подружжя одне до одного не перешкоджає задоволенню 
позову про визнання шлюбу недійсним. 

Відповідно до ст. 38 СК України підставами недійсності шлюбу є 
порушення вимог, встановлених статтями 22, 24 – 26 СК України, 
тобто, укладення шлюбу з порушення вимог закону щодо шлюбного 
віку (ст. 22), добровільної згоди на вступ у нього, його реєстрації з 
особою, визнаною недієздатною, або з особою, яка з інших причин не 
усвідомлювала значення своїх дій і (або) не могла керувати ними (ст. 
24), додержання принципу одношлюбності (ст. 25), осіб, які не можуть 
перебувати у шлюбі між собою (ст. 26). При цьому слід зазначити, що 
вказана стаття не передбачає в якості однією з підстав визнання шлю-
бу недійсним приховання одним з подружжя тяжкої хвороби, а також 
хвороби, небезпечної для другої з них, їх нащадків, хоча така підстава 
передбачена ч. 5 ст. 30 СК України.  

При цьому слід враховувати, що припинення шлюбу принципово від-
різняється від визнання шлюбу недійсним, що обумовлено наступним: 
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1. Припинення шлюбу відрізняється від визнання останнього не-
дійсним тим, що воно спрямоване на майбутнє, тоді як визнання 
шлюбу недійсним має зворотну силу і припиняє правові наслідки 
шлюбу з моменту його укладання. Іншими словами, у разі припинення 
шлюбу взаємні права та обв’язки подружжя припиняються з моменту 
припинення шлюбу, тобто на майбутнє. А при визнанні шлюбу при-
пиняються права та обов’язки подружжя з моменту укладання шлюбу, 
тобто, вказане рішення спрямоване на минуле. 

2. Правові наслідки, які настають у випадку припинення шлюбу, 
суттєво відрізняються від правових наслідків визнання шлюбу недійс-
ним. Головна відмінність полягає в тому, що у недійсному шлюбі у 
подружжя не виникають взаємні особисті або майнові права та 
обов’язки. У зв’язку з чим набуте подружжям у такому шлюбі майно 
не може розподілятися між ними як спільне майно подружжя при 
розірванні шлюбу, оскільки це не вважатиметься їхньою спільною 
сумісною власністю, а підлягає розподілу за загальними правилами не 
СК України, а ЦК України про витребування майна з чужого незакон-
ного володіння, стягнення безпідставного збагачення, двосторонньої 
реституції внаслідок визнання правочинів недійсними тощо.  

Перебування у недійсному шлюбу є правопорушенням, що триває, 
у зв’язку з цим, визнання шлюбу недійсним є санкцією за протиправ-
ну поведінку. У тих випадках, коли обидва з подружжя або один з них 
діяли винно, це може бути захід відповідальності, а у разі відсутності 
вини осіб, які зареєстрували недійсний шлюб, – захід захисту (ст. 38 
СК України). 

Як випливає із змісту ст. 46 СК України, закон поряд із загальними 
(ст. 45) встановлює також спеціальні правові наслідки недійсності 
шлюбу, які застосовуються до особи, яка не знала і не могла знати про 
наявність перешкод для укладення шлюбу. У зв’язку з цим ст. 46 СК 
України передбачає винятки із загального правила про правові наслід-
ки недійсності шлюбу, які стосуються добросовісного чоловіка або 
дружини. Добросовісним чоловіком або дружиною є та особа, яка не 
знала і не могла знати про перешкоди до реєстрації шлюбу (напри-
клад, про недієздатність або про недосягнення іншим шлюбного віку 
тощо). При цьому добросовісність чоловіка чи дружини встановлюєть-
ся в судовому порядку. 

У разі, якщо особа не знала і не могла знати про перешкоди до 
реєстрації шлюбу, вона має право: 1) на поділ майна, набутого у 
недійсному шлюбі, як спільної сумісної власності подружжя; 2) на 
проживання у житловому приміщенні, в яке вона поселилася у 
зв’язку з недійсним шлюбом; 3) на аліменти відповідно до закону 
(статті 75, 84, 86 і 88 СК України); 4) на прізвище, яке вона обрала 
при реєстрації шлюбу. 

При цьому ст. 46 СК України містить у собі вичерпний перелік 
правових наслідків недійсності шлюбу, які застосовуються для того з 
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подружжя, хто не знав і не міг знати про перешкоди до реєстрації 
шлюбу, і розширеному тлумаченню не підлягає. Це означає, що при 
визнанні шлюбу недійсним за добросовісним чоловіком (дружиною) за 
його (її) бажанням можуть бути збережені лише права, які передбачені 
зазначеною статтею. Інших прав, що випливають з факту перебування 
у шлюбі (наприклад, права на спадкування) він (вона) не мають. 

3. Якщо подружжя уклали шлюбний договір, то після визнання 
шлюбу недійсним він буде вважатися нікчемним з моменту його укла-
дання. Для подружжя це буде означати, що їхній договір (шлюбний) не 
мав жодних юридичних наслідків. Якщо за умовами договору подруж-
жя одержали один від одного будь-яке майно, вони зобов’язані будуть 
повернути отримане, а якщо зробити це не є можливим, то вартість 
отриманого підлягає відшкодуванню в грошовому еквіваленті. У разі 
припинення шлюбу шлюбний договір, навпаки, продовжує діяти.  

4. У разі припинення шлюбу у судовому порядку (розірванні шлю-
бу) суд вживає відповідних заходів щодо примирення подружжя, тоді 
як при визнанні шлюбу недійсним такий захід взагалі не використову-
ється. 

5. Визнання шлюбу недійсним вважається таким з моменту на-
брання рішення суду про визнання шлюбу недійсним законної сили, 
тоді як припинення шлюбу може вважатися таким як з цього моменту 
(наприклад, у разі прийняття судом рішення про розірвання шлюбу, 
про оголошення фізичної особи померлою), так і з іншого моменту 
(наприклад, дати смерті фізичної особи, дати реєстрації припинення 
шлюбу в державному органі РАЦС). 

Отже, припинення шлюбу є юридичним фактом, із яким закон 
пов’язує певні правові наслідки, які мають важливе значення, адже у 
разі припинення шлюбу припиняються особисті немайнові та майнові 
правовідносини подружжя. Припинення шлюбу відрізняється від 
визнання останнього недійсним тим, що воно спрямоване на майбут-
нє, тоді як визнання шлюбу недійсним має зворотну силу і припиняє 
правові наслідки шлюбу з моменту його укладання. Правовий аналіз 
таких категорій, як «припинення шлюбу» та «визнання шлюбу недійс-
ним» дозволяє визначити низку відмінностей між ними. Проте, уявля-
ється, цей перелік не можна вважати вичерпним, у зв’язку з цим 
зазначене питання потребує подальшого дослідження. 
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ЩОДО ПИТАННЯ ТВОРЧОСТІ  
В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ДОБИ 

 
Співтовариство світу сучасного мистецтва створюється засобами 

масової інформації, сучасними техніками, новим ставленням до мисте-
цтва. Сучасна криза у мистецтві та творчості можна пояснити твер-
дженням Ж. Бодріяра про те, що сучасне життя, наповнене машинами 
не сприяє розвитку мистецтва [1]. 

Проте мистецтво не зникає, як це може здатися на перший погляд. 
Навпаки, гіперреалізм – це форма, яка об’єднує мистецтво і реаль-
ність. Мистецтво за визначенням Ж. Бодріяра тепер всюди, оскільки в 
самому серці реальності тепер – штучність. За твердженням філософа, 
можливості які надав вільний доступ до Інтернету, ставши звичними 
дії, як «копіювати та вставити» або «вирізати і вставити», не лише 
ставлять питання потреби правого врегулювання даних видів перероб-
лення та цитування, а й мабуть відображають в деякій мірі кризу 
сучасного мистецтва, творчості в умовах інформаційних технологій та 
все більшого браку часу. 

Слід визнати зростаючу актуальність твердження А. Маслоу [2] та 
Ж. Бодріяра, що у повсякденних рутинних діях з прийняття рішень, 
приготування, подекуди з мінімальним рівнем творчості, властивого 
людині, знаходять вираження творчі здібності до самоактуалізації. 
Водночас такий масовий прояв щоденної творчої самоактуалізації в 
Інтернеті відобразившися в діях ставших вже звичними як «копіювати 
та вставити» або «вирізати та вставити», не лише уособлюють кризу 
сучасного мистецтва, а й ставить питання правового регулювання та 
правового статусу результатів такої творчості.  

Відповідно до статті 27 пункт 1, 2 Всесвітньої декларації прав лю-
дини, зазначено, що кожна людина має право вільно брати участь у 
культурному житті суспільства, насолоджуватися мистецтвом, брати 
участь у науковому прогресі і користуватися його досягненнями, та 
кожна людина має право на захист її моральних і матеріальних інте-
ресів, що є результатом наукових, літературних або художніх праць, 
автором яких він є. 

Згідно із ст. 54 Конституції України передбачена свобода творчості, 
відповідно до якої громадянам гарантується свобода літературної, 
художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної влас-
ності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що 
виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності. 
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Кожен громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, 
творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх 
без його згоди, за винятками, встановленими законом. Держава сприяє 
розвиткові науки, встановленню наукових зв’язків України зі світовим 
співтовариством. Свобода літературної, художньої, наукової і технічної 
творчості визнається Конституцією лише по відношенню до українсь-
ких громадян, водночас в демократичній правовій державі свобода 
творчості має належати кожному. 

Так, сучасні прояви та вираження творчості які стали повсякден-
ними, нерозривно пов’язані з діяльністю в Інтернеті. Розвиток цифро-
вих технологій та збільшення ролі рядових громадян у створені творчих 
об’єктів впливає на функціонування ринків засобів масової інформації. 
Якщо медіа-індустрії 20-го століття розглядала споживачів як пасивну 
аудиторію, головна роль якої полягала у споживанні та придбанні 
результатів творчості професіоналів, розповсюдження цифрових техно-
логій дозволило простим споживачам приймати участь у створені 
результатів інтелектуальної діяльності в Інтернеті.  

За висловом професора журналістики Нью Йоркського Універисте-
ту Джей Розена, колишні споживачі стали блоггерами, музикантами, 
художниками, продюсерами відео, кураторами веб-сайтів, хакерами, 
академічними співробітниками і багатьом іншим. Звичайні люди стали 
створювати, копіювати, змінювати і ділитися своїми роботами з публі-
кою у всесвітніх масштабах, без потреби звернення до комерційних 
посередників контенту, таких як видавці, звукозаписні компанії або 
студії [3].  

Тож, ще двадцять років тому потреба кваліфікації та правового ре-
гулювання творчих результатів звичайних громадян правовими норма-
ми не викликала потреби. Правила про виключні права на виробницт-
во копій стосувалося комерційних організацій, які мали ресурси для 
друкування книг або запису пластинок. Пересічні громадяни, бажаючі 
переписати вірш і відправити його коханій, або скопіювати пластинку 
на касету та подарувати другу, могли вільно це здійснювати без побою-
вання про порушення авторських прав, а використання творів без мети 
отримання доходу дозволялось, без ризику наразитися на покарання.  

Тож, можна припустити, що у сучасному світі результати інтеле-
ктуальної власності створюються кожною особою, що характеризу-
ється такими особливостями. По-перше, за допомогою Інтернету і 
соціальних мереж кожна особа має доступ практично до будь-якої 
інформації, яку може використовувати для створення нових резуль-
татів інтелектуальної власності. По-друге, з’явилася можливість 
використовувати програмні інструменти для швидкого створення 
результатів інтелектуальної власності. По-третє, з’явилися можливо-
сті доведення творів до безмежно широкого кола осіб в досить 
короткий проміжок часу та без витрат. 
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У цьому сенсі актуалізується позиція М. Бернштейн та А. Матейко 
які пропонують виділяти нижчий та вищий рівні творчості. На нижчо-
му рівні творчості використовуються вже існуючі знання, розширюєть-
ся сфера їх застосування. Творчість вищого рівня пов’язується із 
створенням нової концепції, що революціонізує науку. Базуючись на 
цьому твердженні науковцями стверджується, що більшість творчих 
досягнень у цій чи іншій галузі, як правило, належить лише незначній 
частині людей. М. Бернштейн вважає, що «творчість вищого порядку є 
справою багатьох, можна навіть сказати майже всіх вчених» [4]. 

За твердженням Кашаніна А.В. в зарубіжній практиці до інтелек-
туальних продуктів з незначною творчою складовою та розташовані 
на нижній межі авторсько-правової охороноздатності такі продукти 
як каталоги, рекламні проспекти та слогани, описи схем проїзду, 
різного роду декоративно-прикладні продукти (меблі, лампи, мод-
ний одяг), географічні карти і плани, збірники (телефонні довідни-
ки), багато комп’ютерних програм, більшість баз даних, твори поп-
музики, телевізійні програми, творів наукового мистецтва (технічні 
схеми, креслення) [5]. 

Діяльність зі створення вищезгаданих творів з незначним рівнем 
творчості близька до механічної, виконуваної відповідно до певних 
правил і стандартів діяльності, тому часто аналогічний каталог, 
телефонний довідник, комп’ютерна програма можуть бути створені 
будь-яким іншим фахівцем, що володіє середньою кваліфікацією у 
відповідній сфері. При порівнянні таких творів з аналогічними 
творами не вбачається вираження індивідуальності творця. Напро-
тивагу припущенню, що будь-яка суб’єктивно-творча діяльність 
призводить до створення оригінального (індивідуального) твору, 
виражає особистість автора [6].  

Наразі, поширення та попит отримали не лише професійна, а й ма-
сова, аматорська, яка поде-куди характеризується низьким рівнем 
творчого характеру, випадковістю створення.  

Слід визнати, що поширення Інтернету поставило питання щодо 
пошук балансу між бажанням правовласників у розширенні повнова-
жень у використанні результатів творчості та користувачів зацікавлених 
у вільному доступі до творів та свободі вираження творчості в епоху 
цифрових технологій.  

Висувається думка, що вирішення ситуації щодо правового регулю-
вання масової творчості, може бути здійснено шляхом застосування 
різних правових режимів до професійних та повсякденних або аматор-
ських результатів творчості. Відмінності режимів може провадитись за 
обсягом наданих повноважень, що належать до виключного права, 
строків правової охорони, наслідків порушення права, можливості 
вільного використання творів, запровадження механізму переходу 
результатів творчості з однієї категорії в іншу (наприклад, за замовчу-
ванням всіх об’єктах надається початковий захист «аматорського» 
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рівня, а при виконанні додаткових умов – ще й професійна, розшире-
ний захист) [7].  

Тож, поширення результатів масової або аматорської творчості в 
умовах цифрових технологій потребує подальшого дослідження та 
подальшого визначення місця серед результатів інтелектульної власності. 
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КАТЕГОРІЯ «РОЗСУД» У ПРИВАТНОМУ ПРАВІ:  
ВСТУП ДО ПРОБЛЕМАТИКИ  

 
Аналіз чинного законодавства дозволяє зазначити, що категорія 

«розсуд» найчастіше зустрічається та використовується в приватному 
праві. Це пов’язано з тим, що з прийняттям Цивільного кодексу Укра-
їни (далі – ЦК України) законодавець розширив можливість суб’єктів 
цивільних відносин самостійно визначати варіанти своєї поведінки, 
врегульовувати взаємовідносини за допомогою диспозитивних норм.  
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Зокрема, ЦК України свідчить, що категорія «розсуд» вживається 
не тільки в статтях, присвячених окремим цивільним правовідносинам 
(ст. 708 ЦК України), а й у статтях, що мають загальне значення для 
регулювання правовідносин: ч. 1 ст. 12 ЦК України (особа здійснює 
свої цивільні права вільно, на власний розсуд); ст. 20 ЦК України 
(право на захист особа здійснює на власний розсуд); ч. 1 ст. 319 ЦК 
України (власник володіє, користується, розпоряджається своїм май-
ном на власний розсуд); ч. 1 ст. 628 ЦК України (зміст договору ста-
новлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, 
та умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного законо-
давства); ст. 271 ЦК України (зміст особистого немайнового права 
становить можливість фізичної особи вільно, на власний розсуд визна-
вати свою поведінку у сфері приватного життя). 

Застосування категорії «розсуд» у приватному праві переплітає його 
з категорією «свобода» або навіть є її передумовою, де розсуд ставиться 
до формування волі, а свобода – до волевиявлення. 

У приватному праві категорію «розсуд» можна розглядати в декіль-
кох значеннях: рішення, висновок, думка [1, c. 154]. Розсудити озна-
чає: «встановити», «виявити», «визнати» [2, c. 223]. Згідно позиції 
В. Даля розсудити, вбачати означає: «побачити», «відкрити», «розпізна-
ти», «окреслити» [3, c. 320]. Наприклад: він зробив це за своїм власним 
розсудом, як вважав за краще; переконатися в чому-небудь розумово; 
спостерігати за чим-небудь, дивитися. Тобто саме значення слова 
«розсуд» містить у собі суб’єктивну думку, висновок, а також рішення 
особи діяти згідно свого бажання, в своїх інтересах. 

Таким чином, категорія «розсуд» поєднується зі словами «прийнят-
тя рішення» – розпорядитися, узгодити права та обов’язки, здійснити. 

Існує тісний зв’язок між категорією «розсуд» і категорією «свобо-
да», оскільки власний розсуд фізичної особи не може бути іншим, як 
вільним. Свобода в приватному праві – це здатність людини на свій 
розсуд діяти у відповідності зі своїми інтересами й цілями, опираючись 
на пізнання об’єктивної необхідності. 

Розсуд здійснюється не залежно від тієї чи іншої ситуації (факту), а 
залежно від того чи іншого варіанту можливої поведінки, визначеного 
в нормі з оціночним поняттям. «Розсуд припускає ряд можливостей, 
ґрунтується на існуванні кількох варіантів, можливих для правозасто-
совного суб’єкта. Він заснований на існуванні справжніх варіантів на 
шляху досягнення мети. Фізична особа змушена обирати, але від нєї 
не вимагається обирати саме той чи інший шлях». «Розсуд» визнача-
ється законодавцем як «власний» (ч. 1 ст. 12 ЦК України і т.д.) або 
«свій» (ч. 1 ст. 20 ЦК України). На цій основі воно сприймається як 
вільний розсуд, а, отже, не може бути під примусом, тиском. Рішення 
суб’єкта також є «своїм, власним», прийнятим за своєю волею, тобто 
вільним. 
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Цивільне право – це поєднання концепцій, ідей (принципів) та 
правових норм, що встановлюють на принципах диспозитивності, 
юридичної рівності та ініціативи сторін, підстави набуття та порядок 
реалізації й захисту прав та обов’язків фізичними та юридичними 
особами, а також соціальними утвореннями, що виступають як 
суб’єкти немайнових та майнових (цивільних) відносин, з метою 
задоволення матеріальних і духовних потреб приватних осіб та захисту 
їх інтересів.  

Оскільки цивільне право є проявом приватного права, тобто в ньо-
му переважають приватноправові норми. Особа, яка здійснює своє 
право та інтерес, вільна у виборі допустимих способів та засобів здійс-
нення. Органи державної влади та інші адміністративні органи, у свою 
чергу, не можуть втручатися у процес здійснення уповноваженою 
особою суб’єктивного права, перешкоджати цьому, встановлювати 
обмеження тощо. Це положення закріплено в ст. 271 ЦК України, яка 
наголошує на тому, що зміст особистого немайнового права становить 
можливість фізичної особи вільно, на власний розсуд, визначати свою 
поведінку у сфері свого приватного життя.  

Уповноважена особа здійснює своє цивільне право вільно – «дис-
креційно» (на власний розсуд), тобто сама вирішує, здійснювати чи не 
здійснювати право, що їй належить, визначаючи при цьому строк, 
порядок, характер дій, що вчиняються нею для здійснення права. Вона 
ж вирішує, чи відмовитися їй від цих прав. Наприклад, спадкоємець 
може здійснити своє право на прийняття спадщини протягом 6 місяців 
після його відкриття, звернувшись з відповідною заявою до нотаріаль-
ної контори або здійснити дії, які свідчать про те, що він прийняв 
спадщину. Однак його не можна примусити прийняти спадщину, 
також не можна примусити прийняти спадщину протягом більш коро-
ткого строку, наприклад через один місяць після того, як відкриється 
спадщина, тощо. У цьому випадку мова йде про диспозитивний метод 
приватно-правового регулювання.  

Категорія «розсуд» тісно переплітається з принципом свободи дого-
вору. Сторони на власний розсуд у межах закону вирішують питання 
укладення договору та його зміст, керуючись при цьому вимогами 
справедливості, добросовісності та розумності.  

Таким чином, вільний вияв особи на вступ у договірні відносини; 
свобода вибору сторонами форми договору; право сторін укладати як 
договори, передбачені законом, так і договори, які законом не перед-
бачені, але йому не суперечать, охоплюються свободою укладання 
договору, а відповідно передбачає наявність у особи розсуду.  

Здійснюючи будь-які дії, особа прагне насамперед дотриматися вла-
сних інтересів. Однак правові норми, що вимагають добросовісності, 
фактично спонукають суб’єктів не вчиняти дій, що можуть призвести 
до настання несприятливих наслідків для інших осіб. Тобто особа 
повинна діяти таким чином, щоб можливі негативні наслідки для 
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іншої особи були якомога меншими. Межею розумності є дія, що 
справедливо враховує інтереси обох сторін. Зокрема, ст. 373 ЦК перед-
бачає, що власник земельної ділянки має право використовувати її на 
власний розсуд, відповідно до її цільового призначення. Власник 
земельної ділянки може використовувати на свій розсуд все, що знахо-
диться над і під поверхнею цієї ділянки, якщо інше не встановлено 
законом та якщо це не порушує прав інших осіб.  

Варто зазначити, що категорія «розсуду» в приватному праві поля-
гають в наступному: а) має основним принципом визнання пріорите-
ту інтересів приватної особи (суверенітету індивіда); б) забезпечує 
приватний інтерес: акцентується на економічній свободі, вільному 
самовираженні та рівності товаровиробників, захисті власників від 
свавілля держави; в) забезпечує ініціативність сторін при встановлен-
ні цивільних відносин та вільне волевиявлення суб’єктів при реаліза-
ції їх прав; г) припускає широке використання договірної форми 
регулювання; д) характеризується переважанням диспозитивних 
норм, які спрямовані на максимальне врахування вільного розсуду 
сторін при виборі правил поведінки. 

Отже, питання про розсуд у праві є досить складним і дискусійним. 
Протягом багатьох років проблема розсуду привертає увагу дослідни-
ків, які неоднозначно оцінюють категорію «розсуд» як з теоретичної, 
так і практичної точки зору. Категорію «розсуд» потрібно розуміти як 
різновид пізнавальної діяльності, що складається з інтелектуального й 
вольового елементів. Це розумова діяльність фізичної особи, що су-
проводжується оцінкою й порівнянням, тому «розсуд не виникає, а – 
формується».  
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ФОМІЧОВА НАТАЛЯ ВАСИЛІВНА 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права 

 

ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
СПАДКУВАННЯ У ІТ-СФЕРІ 

 
Активний прогрес у галузі інформаційних технологій впливає на всі 

сфери людської діяльності, тому особливе місце в цьому процесі 
займає всесвітня мережа Інтернет. Разом з появою нових технологій 
виникають нові правовідносини, що в кінцевому викликає необхід-
ність їх врегулювання.  

Метою даного дослідження є аналіз питань, відповідей на ці питан-
ня та зарубіжний досвіт з приводу спадкування у сфері IT. Важливим є 
те, що саме залишається після смерті людини в мережі Інтернет, що 
насправді нам належить, які віртуальні об’єкти після нашої смерті ми 
зможемо залишити нашим спадкоємцям. 

Правовідносини спадкування регулюються Цивільним Кодексом 
України 2003 року (далі ЦК України). Так, згідно ст. 1216 ЦК України 
спадкуванням є перехід прав і обов’язків фізичної особи до інших осіб. 
До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали 
спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися вна-
слідок його смерті. Ст. 1219 ЦК України визначає права та обов’язки 
особи, що не входять до складу спадщини, зазначений перелік є виче-
рпним [1]. Тож права та обов’язки, що виникають в сфері існування 
мережі Інтернет також входять до складу спадщини. 

Більшість соціальних мереж вже давно перестали бути лише місцем 
для розваг, натомість вони стали важливим елементом особистісного 
розвитку та бізнесу, а отже, набули певної матеріальної цінності. Після 
смерті людини її віртуальні здобутки (віртуальні об’єкти) в прямому 
сенсі потрапляють в правовий лімб. Це пов’язано з тим, що ви нізащо 
не знайдете чітко прописаного і уніфікованого механізму спадкування 
віртуального майна.  

На сьогодні в цивільному законодавстві поки що відсутній єдиний 
правовий підхід та механізм спадкування віртуального майна, однак 
з’являються окремі законодавчі ініціативи врегулювання цих питань в 
інших державах, таких як: Америка, Китай та Південна Корея. Напри-
клад, в одному із Середньо Атлантичних штатів прийнятий закон, 
норми якого регулюють спадкування облікових записів в онлайн-
сервісах. На законодавчому рівні цього штату встановлено, що юрист, 
який реалізовує заповіт (виконавець заповіту), може передати акаунти 
в соціальних мережах, електронну пошту, підписки на сервіси визна-
ченому в заповіті члену сім’ї померлої особи-спадкодавця. Закон також 
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визначає широке тлумачення цифровим активам, що позитивно впли-
не на подальший розвиток віртуального спадкування [2].  

Можливість передачі облікового запису «домену» (акаунту) спадко-
во є складовою системи захисту прав та інтересів як фізичних, так і 
юридичних осіб. У випадку з фізичною особою, персональний сайт 
складає особисту значущість для конкретної людини. А після її смер-
ті – і для всіх членів сім’ї. У випадку, коли в мережі Інтернет зберіга-
лися об’єкти інтелектуальної власності, а саме: вірші, музика, художні 
твори, з настанням смерті такої особи (автора) може зникнути і вся її 
праця. У випадку, коли йдеться про юридичну особу (бізнес), група в 
соціальній мережі або на сайті може бути важливою частиною системи 
маркетингу і навіть основним інструментом отримання прибутку, 
наприклад, якщо це інтернет-магазин або комерційні онлайн-сервіси.  

Отже, зі смертю особи-спадкодавця (власника або адміністратора 
інтернет- ресурсу) можливість управління такими проектами може 
бути загублена, а їх відновлення спричинить значні фінансові та часові 
витрати, яких можна було б уникнути, маючи можливість заздалегідь 
визначити і призначити спадкоємця [3].  

Однією з соціальних мереж, яка звернула увагу на проблеми, що 
виникають у зв’язку із смертю власника акаунту стала мережа 
«Facebook». Користувачу надається можливість визначити долю свого 
облікового запису власноруч або обрати розпорядника акаунта, також 
якщо буде встановлено, що акаунт знаходиться в пам’ятному статусі 
(стан акаунта, коли він фактично не функціонує, але зберігає певні 
функції), зберігач (особа, яку наділили правами розпоряджатися акаун-
том) зможе вчиняти певні дії від імені першочергово власника обліко-
вого запису [4]. 

Зважаючи на невпинний прогрес і розвиток людства, у кожного но-
вого покоління зростає необхідність у користуванні мережею Інтернет 
та онлайн сервісами. Однак біологічна природа людей змушує кожного 
рано чи пізно замислитися над майбутньою долею віртуального майна. 
Саме тому спадкування віртуального майна це питання, яке з кожним 
днем стає більш актуальним до нас. Хоча частково в майновому праві і 
проходить початкова фаза становлення цифрового спадкування, та ще 
чимало часу потрібно, поки це питання повністю врегулюється на 
законодавчому рівні.  

Отже, законодавство нашої країни поки ще не містить спеціальних 
норм щодо регулювання спадкування віртуальної власності. При цьому 
очевидним є той факт, що розвиток інтернет-технологій, поява нових 
сервісів та інструментів, безсумнівно, буде породжувати нові прецеден-
ти, а отже – виникатиме необхідність у розробці нових механізмів 
регулювання цієї сфери як з точки зору програмного забезпечення, так 
і відповідної нормативно- правової бази. Поки ще не має правового 
механізму регулювання визначених правовідносин в нашій державі, 
Україна може скористатися досвідом передових країн світу, запозичи-
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вши деякі норми щодо спадкування віртуального майна. Одним з 
кроків до вирішення питань з спадковістю є необхідність прирівню-
вання віртуального майна до звичайного, а віртуальних об’єктів 
до об’єктів, які охороняються інтелектуальним правом. 
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СУСПІЛЬНО КОРИСНА ТА БЛАГОДІЙНА МЕТА,  
А ТАКОЖ ІНТЕРЕСИ СУСПІЛЬСТВА  

В СПАДКОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ ТА ЛИТВИ: 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

 
Спадкові правовідносини в Україні та Литві регулюються відповід-

ними нормами основних кодифікацій цивільного законодавства цих 
держав. Так, в ЦК України правове регулювання спадкування здійсне-
но в межах Книги шостої з відповідною назвою «Спадкове право» [1], 
а в ЦК Литви ці відносини регулюються нормами Книги п’ятої, що 
має назву «PAVELDĖJIMO TEISĖ» (з лит. – спадкове право) [2]. 
Ознайомлення зі змістом окремих статей зазначених книг дає можли-
вість зробити висновки щодо схожих можливостей особи, яка складає 
заповіт, здійснити своє волевиявлення, застосовуючи конструкції 
розпоряджень в його межах, за допомогою яких на спадкоємця (-ів) 
покладається обов’язок щодо вчинення дій, спрямованих на досягнен-
ня мети, що має особливі ознаки. Специфічність цих ознак полягає в 
тому, що має бути досягнуто суспільно корисну мету (ч. 2 ст. 1240 ЦК 
України) або прийнято спадщину в інтересах суспільства та для благо-
дійної мети (ст. 5.26 ЦК Литви). На запитання, що слід розуміти під 
«суспільно корисною метою», «благодійною метою» та «інтересами 



507 

суспільства», жодна із зазначених норм відповіді не дає. І в цьому вже 
проявляється схожий підхід законодавців обох держав при регулюванні 
подібних відносин. Разом із тим, більш детальний аналіз вказаних 
норм, дозволяє стверджувати, що в ЦК Литви така можливість запові-
дача регламентована більш детально на відміну від ЦК України, а саме: 

– встановлено конкретний спосіб реалізації такого розпорядження; 
– визначено подальшу долю такого розпорядження за умови не-

можливості досягнення мети, зазначеної в заповіті. 
В свою чергу, ЦК України в межах норми, передбаченої ч. 2 ст. 1240, 

містить лише вказівку на можливість заповідача зобов’язати спадкоємців 
вчинити певні, які спрямовуються на досягнення суспільно корисної 
мети. Причому, на відміну від ЦК Литви, який передбачає передання для 
досягнення відповідної мети як всього спадкового майна так і майнового 
виділу з нього, в ЦК України не зазначено, який саме характер (майновий 
чи немайновий) має бути у таких дій. Інших норм, що регулюють ці 
правовідносин, ЦК нашої держави не містить. Це, в свою чергу, призво-
дить до низки питань, пов’язаних, перш за все, з визначенням способу 
виконання такої останньої волі в межах заповіту. В такій ситуації є ціка-
вим зміст норми ЦК Литви, в якій закріплено право вибору у заповідача 
способу реалізації такого розпорядження (ч. 1 ст. 5.26). Їх може бути 
декілька.  По-перше, заповідач має право призначити правонаступником 
спадкового майна, яке передається для досягнення благодійної мети та 
задоволення суспільних інтересів, юридичну особу, яка й буде здійснюва-
ти відповідні дії. По-друге, заповідач має право зобов’язати спадкоємця 
створити таку юридичну особу. А у випадку, коли був призначений вико-
навець заповіту, то такий обов’язок може покладатися й на нього.  
По-третє, така юридична особа може бути створена спеціальним адмініст-
ратором, якого призначає суд на підставі звернення зацікавленої особи. 
Але такий спосіб реалізації останньої волі заповідача вже не залежить від 
його вибору, оскільки є можливим в тій ситуації, коли зобов’язаний 
спадкоємець або виконавець заповіту не вчинили відповідної дії.  

Зі змісту зазначених норм ЦК Литви вбачається чіткий алгоритм 
дій щодо реалізації останньої волі заповідача, спрямованої на передан-
ня в спадщину майна для досягнення благодійної мети та задоволення 
суспільних інтересів. Адже норми ЦК України, в свою чергу, взагалі не 
регулюють це питання. 

Не передбачено ЦК України й правових наслідків неможливості до-
сягнення саме тієї суспільно корисної мети, яка була зазначена запові-
дачем. В той час, ЦК Литви передбачає, що питання про подальше 
використання такого майна вирішується в судовому порядку за місцем 
відкриття спадщини. Причому суд має керуватись тим, що таке майно 
може використовуватися для потреб, що є аналогічними тим, які 
вказані спадкодавцем. 

Таким чином, на підставі дослідження, проведеного в межах цієї 
статті, можна прийти до висновку, що сам факт правового регулюван-
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ня відносин щодо можливості встановлення в заповіті розпоряджень, 
спрямованих на досягнення суспільно корисної мети (ЦК України) та 
в інтересах суспільства і благодійної мети (ЦК Литви), є спільним для 
цивільного законодавства обох держав, разом із тим, має низку специ-
фікацій, що дозволяє стверджувати про самостійність зазначених 
розпоряджень на рівні визначення їх змісту та характеру. 
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ПОНЯТТЯ ДОГОВОРУ АУТСОРСИНГУ  

 
Термін «аутсорсинг» («outsourcing») походить від англійського 

«outside resource using» – «використання зовнішніх ресурсів». Аутсор-
синг часто називають «феноменом XX ст.», а також «найбільшим 
відкриттям бізнесу останніх десятиліть», хоча сама ідея, як і спосіб її 
реалізації відомі з тих пір, як в сформувалися такі поняття як поділ 
праці, спеціалізації та кооперації. Якщо під аутсорсингом розуміти 
залучення послуг і ресурсів спеціалізованої фірми для вирішення 
окремих питань, пов’язаних з діяльністю компанії, то з цієї позиції 
першими прикладами аутсорсингу можна назвати надання послуг 
юридичними фірмами в США і Великобританії ще на початку 
XX ст. Найбільш великі і відомі аутсорсингові компанії KPMG, 
Deloitte & Touch, Andersen Worldwide, Рricewaterhousecoopers,  
Ernst & Young – пропонують послуги аутсорсингу в галузі управління, 
інформаційних технологій, оподаткування, аудиту, бухгалтерського 
обліку та звітності, ревізійної діяльності, юридичного забезпечення [1]. 
Сучасний бізнес неможливо уявити без аутсорсингу, оскільки біль-
шість сучасних компаній прагне до використання всіх новітніх досяг-
нень науки, техніки і технології, щоб випускати якісну і конкурентоп-
роможну продукцію, при цьому сучасними технологіями, знаннями та 
досвідом апелюють фахівці, які з вигодою для себе і клієнта надають 
необхідні послуги компаніям на умовах аутсорсингу. 
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Поширеність послуг з аутсорсингу підтверджується статистичними 
даними звернень до компаній-аутсорсерів на основі досліджень бізнес-
процесів, що передаються на аутсорсинг, перевагами його використан-
ня, рівнем задоволення наданими послугами та ін. Згідно з проведени-
ми дослідженнями в Україні частіше на аутсорсинг передають:  
IT-послуги (40,5%), логістику (35,1%), ресурсне забезпечення вироб-
ничих процесів (27%), маркетингові послуги (21,6%), рекрутмент 
(18,9%), бухгалтерський облік (13,5%), розрахунок заробітних плат 
(13,5%), обробку й систематизацію інформації (8,1%), аутсорсинг 
медичних представників (8,1%), облік кадрів та кадровий супровід 
(5,4%), адміністративні функції (2,7%) [1]. 

Вперше в українському законодавстві термін «аутсорсинг» знайшов 
своє закріплення у Методичних рекомендаціях щодо організації та 
функціонування систем ризик-менеджменту в банках України, затвер-
джених постановою Правління НБУ від 02.08.2004 № 361. Відповідно 
до абзацу 4 пункту 1.8 Методичних рекомендацій аутсорсинг – вико-
нання певних функцій і робіт, які традиційно є «внутрішніми» і вико-
нуються штатними працівниками, шляхом залучення зовнішніх неза-
лежних сторін на договірній основі. Використовується для оптимізації 
витрат і процесів у банку [2]. Про послугу з наданні персоналу йдеться 
у чинному Податковому кодексі України. Згідно з підпунктом 14.1.183 
ст. 14 Податкового кодексу послуга з надання персоналу – це госпо-
дарська або цивільно-правова угода, відповідно до якої особа, що 
надає послугу (резидент або нерезидент), направляє у розпорядження 
іншої особи (резидента або нерезидента) одну або декількох фізичних 
осіб для виконання визначених угодою функцій [3]. 

Поняття аутсорсингу надзвичайно широке, охоплює різноманітні 
форми взаємовигідного співробітництва у різних сферах життєдіяльно-
сті особи. Ерін Андерсон та Боб Трінкл стверджують, що поняття 
аутсорсингу означає, що ви кому-небудь сплачуєте працю, котра 
зроблена для вас [4, с. 39]. За словами Дж. Б. Хейвуда аутсорсинг – 
переведення внутрішнього підрозділу організації і всіх пов’язаних із 
ним активів в організацію постачальника послуг, котрий пропонує 
надавати деяку послугу протягом певного часу за договірною ціною [5]. 
Жан-JIyi Бравар визначає аутсорсинг як обумовлене договором вико-
ристання матеріальних засобів, майна та знань третьої особи з гаранто-
ваним рівнем їх якості, гнучкості та цінностей вартісних критеріїв та 
оцінок для надання послуг, раніше наданих внутрішніми силами 
компанії, з можливим переходом існуючого персоналу до постачальни-
ка послуг та/або трансформації, оновлення процесів і технологій 
підтримуючих бізнес [6]. Дж. Кросс визначає аутсорсинг як стратегію 
управління компанією, а не просто як вид партнерської взаємодії. Він 
припускає певну реструктуризацію внутрішньокорпоративних процесів 
і зовнішніх відносин компанії [7]. Таким чином, аутсорсинг – це 
виконання частини функцій і робіт, які входять до основної діяльності 
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суб’єкта підприємництва, зовнішньою стороною, яка має для цього 
кваліфікований персонал та всі інші необхідні засоби.  

Як правило, нові види договорів, перш ніж отримати законодавче 
визнання, проходять стадію змішаного договору [8, с. 34],[9, с. 6]. 
Відносини аутсорсингу регулюються договором аутсорсингу, в якому 
визначається обсяг функцій, які передаються для виконання зовнішній 
стороні. Основною метою передачі є оптимізація витрат і підвищення 
ефективності діяльності суб’єкта підприємництва, збільшення прибут-
ків тощо. Як правило, така передача, носить строковий характер. Отже, 
договір аутсорсингу – це договір за яким одна сторона (замовник) 
делегує або зобов’язується делегувати на певний період часу свої 
повноваження з виконання певних функцій чи видів діяльності іншій 
стороні (аутсорсеру), яка має для цього необхідний кваліфікований 
персонал, а аутсорсер зобов’язується за плату надавати відповідні 
послуги (виробничі, сервісні, фінансові, інформаційні, технологічні, 
організаційні, фінансово-економічні, маркетингові тощо) [10]. Оскіль-
ки ні в ЦК України, ні в інших актах цивільного законодавства не 
визначаються поняття договору аутсорсингу, його істотні умови, права 
та обов’язки сторін, договір аутсорсингу слід вважати непоіменованим.  

Слід констатувати, що відсутність нормативного закріплення понят-
тя договору аутсорсингу, його істотних умов породжує низку проблем 
правового регулювання договірних відносин аутсорсингу в Україні.  
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ПРАВО ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ  
ЯК ОБ’ЄКТ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ  

 
Право оренди земельної ділянки – це засноване на договорі стро-

кове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхід-
ною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності. 
Найбільш поширеним способом набуття права оренди землі є укладен-
ня договору оренди земельної ділянки.  

Але останнім часом набуває поширеності також укладення іншого 
виду договору, а саме договору купівлі-продажу права оренди земель-
ної ділянки. Разом з тим правове регулювання даної конструкції є 
недостатньо врегульованим, а тому потребує особливої уваги.  

Законодавець не дає ані чіткого переліку видів земельних ділянок, 
права оренди щодо яких можуть відчужуватись, так само як і не деталі-
зує порядку укладення та виконання договору купівлі-продажу оренди 
земельної ділянки. Тому даний вид договору потребує особливої уваги.  

На думку І. В. Спасибо-Фатєєва, право оренди не є оборотоздат-
ним, не є об’єктом права; заміна орендаря в договорі оренди можлива 
не через відчуження права оренди, а внаслідок інших підстав, в кон-
тексті відступлення права вимоги [1, с. 43-48]. 

Із вище згаданою точкою зору не погоджується С.І.Шимон, яка 
вказує, що право оренди слід визнати самостійною правовою категорі-
єю, видом майнового права як об’єкта цивільних правовідносин. 
Право оренди є об’єктом у системі майна особи, поряд з речами, 
грошима, цінними паперами та іншими майновими правами. Внаслі-
док відчуження права оренди (як об’єкта) всі інші орендні права, а 
також зобов’язальні права орендаря наслідують долю права оренди 
[2, с. 331]. 

Відповідно до ч. 4 ст. 124 ЗК України передача в оренду земельних 
ділянок, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, 
здійснюється за договором оренди між власником земельної ділянки і 
орендарем [3].  
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Згідно з ч. 5 ст. 93 ЗК України право оренди земельної ділянки мо-
же відчужуватися, у тому числі продаватися на земельних торгах, а 
також передаватися в заставу, спадщину, вноситися до статутного 
фонду. Згідно з ч. 1 ст. 133 ЗК України та ч. 7 ст. 5 Закону України 
«Про іпотеку» об’єктом іпотеки може бути право оренди земельної 
ділянки [4]. Відтак в останньому випадку це право може відчужуватися 
в разі невиконання заставодавцем договору, забезпеченого заставою. 

Підставою для укладення договору оренди може бути цивільно-
правовий договір про відчуження права оренди. Виходячи з цього  
Р.М. Гнідан робить слушний висновок про те, що відчужено може 
бути право оренди земельної ділянки будь-якої форми власності 
[5, с. 79]. Разом з тим вчений не врахував того аспекту, що купівля-
продаж земельних ділянок суттєво обмежена в ст. 8-1 Закону України 
«Про оренду землі». 

В ст. 8-1 Закону України «Про оренду землі» йде мова про відчу-
ження права оренди земельної ділянки державної або комунальної 
власності. Право на оренду земельної ділянки державної або комуна-
льної власності не може бути відчужено її орендарем іншим особам, 
внесено до статутного капіталу, передано у заставу.  

Водночас в ч. 2 ст. 8-1 Закону закріплено виключення з даного 
правила. Право на оренду земельної ділянки державної або комуналь-
ної власності, наданої для будівництва житлового будинку, може бути 
відчужене орендарем за згодою орендодавця у разі, якщо таке будівни-
цтво розпочате, на строк та на умовах, визначених первинним догово-
ром оренди, або якщо таке відчуження передбачено первинним дого-
вором оренди [6]. 

Важливе питання пов’язано з порядком набуття права оренди землі 
на підставі договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки. 
Відповідно до ст. 165 ЗК України земельні ділянки державної чи 
комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітев-
зис), у тому числі з розташованими на них об’єктами нерухомого 
майна державної або комунальної власності, підлягають продажу 
окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах),. 

Земельні торги проводяться у формі аукціону, за результатами про-
ведення якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфі-
цію, емфітевзису земельної ділянки з учасником (переможцем) земель-
них торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що 
продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в 
ході проведення земельних торгів. 

Продаж земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, 
або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) може здійснювати-
ся на земельних торгах виключно з ініціативи власників земельної 
ділянки. У такому разі земельні торги регулюються положеннями ЗК 
України, якщо інше не передбачено законом чи договором з виконав-
цем земельних торгів (ч. 2 ст. 135 ЗК України). 
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Об’єктом правовідносини із земельних торгів є право оренди землі 
(якщо воно включене до лоту). Це означає, що особа, яка придбала 
лот, набуває права оренди земельної ділянки. Але, як зазначає Л. М. 
Долгополова, право оренди надає можливість користуватися об’єктом 
оренди, тоді як покупець лоту такого права ще не має. Переможець 
торгів здобуває право на укладення правочину [7, с. 68, 69]; за резуль-
татами проведення аукціону з переможцем укладається договір оренди, 
на підставі якого таке право й виникає. 

С.І. Шимон вважає, що при «продажі прав» на земельні ділянки 
(оренди, суперфіцію, емфітевзису), об’єктом продажу є «лот», що не 
тотожне праву оренди. Наслідком продажу права є заміна учасника 
існуючого правовідношення, чого не виникає внаслідок «продажу» 
права оренди земельної ділянки з торгів. У цих випадках відбувається 
укладення договору оренди на конкурентних засадах і наділення пра-
вом користування [2, с. 332]. 

Таким чином, з вище наведених положень законодавства та з вра-
хуванням позицій вчених можна зробити висновки: 

1. Цивільне законодавство України не містить жодних заборон що-
до укладення договору купівлі-продажу оренди земельної ділянки, а 
виходячи з положень земельного законодавства укладення договору 
купівлі-продажу такого майнового права допускається.  

2. Право оренди земельної ділянки, як майнове право, може ви-
ступати об’єктом договору купівлі-продажу незалежно від форми 
власності з врахуванням обмежень передбачених ст. 8-1 Закону Украї-
ни «Про оренду землі». 
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСТАВ  
ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРІВ  

ЗА ІСТОТНИМИ ОБСТАВИНАМИ  
ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

 
Сучасна Україна та українці кожного дня вживають заходів щодо 

покращення правового становища в державі. Зазначене проводиться з 
урахуванням міжнародного співробітництва на шляху Української 
держави до євроінтеграції, під час чого урядом проводяться реформи у 
всіх галузях.  

Ці реформи направлені на покращення соціально-економічного, а 
також правового стану в державі шляхом уніфікації норм та положень 
різних інститутів права, зокрема одного з елементів інституту цивільного 
права – договірного права. Вивчення питань щодо регулювання договір-
них правовідносин між особами (фізичними або юридичними), хоч і 
неодноразово розглядалось, вивчалось та аналізувалось, і нині є актуаль-
ним. Зокрема, актуальним, у системі договірного права, є дослідження 
підстав та порядку, визначення поняття та надання класифікації, зміни 
або розірвання договорів за умов виникнення істотних обставин. Зверта-
ється увага, що за законодавством України, зокрема ЦК України, укла-
дання договорів між фізичними або юридичними особами, а також зміна 
або розірвання цих договорів за умов існування істотних обставин, є 
однією з підстав виникнення цивільних прав та обов’язків осіб (ч. 2 
ст. 11 ЦК України). При цьому, законодавець акцентує увагу на те, що 
договір є одним з різновидів правочинів, тобто укладення договору 
визнається основним видом правомірних дій.  

Теоретичну основу дослідження склали наукові праці таких правоз-
навців, як: О. Красавчикова, В. Хропанюка, М.І Брагінського, 
В.В. Вітрянського, О.В. Дзери, О. Отраднової, Є.О. Харитонова, 
І.В. Жилінкової, Ф.С. Хейфеца, Н.Д. Шестакової, Е. Грамацького, 
В.І. Гостюка, І. Калаура, В. Кучера, І.В. Матвеева, І. Спасібо-Фатєєвої, 
М.В. Шульги, В.І. Павлова, А.М. Асаула та інших. 

Цивільне законодавство України регулює цивільні правовідносини 
щодо укладення, зміни та розірвання договорів. Кожна стадія догово-
ру, як то укладення, зміна або розірвання відмінні одна від одної. 
Кожна фізична або юридична особа має право укладати будь-який 
договір на підставі та у порядку визначених положеннями ст. 53 ЦК 
України. Після укладення договору особа має право змінити договір, 
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зокрема за умов виникнення істотних обставин, що регламентується 
положеннями ст. 651 ЦК України. 

Для цивільно-договірних правовідносин характерна динамічність, 
складовим елемент якої є зміна та припинення правовідносин. У теорії 
цивільного права постає проблема визначення поняття підстави зміни 
або припинення договору, видів підстав, їх класифікацій та критеріїв 
таких класифікацій.  

Зі зміною економічного устрою в доктрині договірного права Укра-
їни а також на шляху євроінтеграції, принцип незмінності договорів 
трансформувався у принцип стабільності договірних відносин. Зміна 
або розірвання договору регламентується законодавством. Однак, при 
цьому держава здійснює вплив на процес адаптації договорів до нових 
умов і потреб сторін, шляхом встановлення підстав, порядку й наслід-
ків їх зміни і розірвання. 

У Римському приватному праві були присутні принципи непо-
рушності договору, які наполягали на необхідності збереження 
первинної домовленості сторін. В свою чергу принцип стабільності, 
який властивий зобов’язальному праву, передбачав неприпустимість 
односторонньої зміни або розірвання договору. Проте, цей принцип 
не виключав можливість, у встановленому законом порядку розірва-
ти або змінити договір. 

Принцип договірного права «clausula rebus sic stantibus» передба-
чає можливість уникати зв’язаності за договором внаслідок істотної 
зміни обставин. 

У теорії цивільного права неоднозначно визначена кількість елеме-
нтів, які входять до складу підстави виникнення, зміни та припинення 
договірних правовідносин, а також наведено декілька класифікацій 
таких підстав за певними критеріями. У цивілістичній літературі існує 
велика кількість поглядів щодо наявності кількості елементів – складо-
вих підстав виникнення, зміни та розірвання правовідносин. 

Так на думку В. Хропанюка підставами виникнення, зміни або 
припинення правовідносин є норми права, юридичні факти та право-
суб’єктність. Під юридичним фактом розуміється конкретна життєва 
обставина з якою норми права пов’язують виникнення, зміну або 
припинення правовідносин.  

На думку науковців І.В. Жилінкова, Е. Грамацький та інші, підста-
вами виникнення, зміни або розірвання правовідносин, зокрема дого-
ворів відносяться лише юридичні факти. 

На думку М. Агаркова, підставами виникнення, зміни або припинення 
правовідносин є виникнення такого факту, як зобов’язання. Свою думку, 
науковець пояснював тим, що саме зобов’язальні відносини виникають 
між фізичними або юридичними особами, в об’єктивному розуміння, при 
укладенні правочину – договору. Разом з цим, науковець акцентував увагу 
на те, що поняття «підстави виникнення зобов’язання», насамперед є 
похідним від поняття «юридичного факту». 
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Таким чином, аналізом різних думок вчених щодо визначення підс-
тав укладення, зміни або розірвання (припинення) правочинів, в тому 
числі договорів, можна, погоджуючись з більшістю визначень, ствер-
джувати, що такими підставами є саме юридичні факти. При цьому, 
конкретизуючи думку щодо підстав для зміни або розірвання договору 
за наявності істотних обставин, то, як юридичний факт цими обстави-
нами можуть бути життєві обставини (юридичну силу будуть мати 
лише для суб’єктів договірних правовідносин) за яких дія договору 
припиняється або змінюється. 

 
 
 

ГАВРИЛЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
аспірант кафедри цивільного права 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ  
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 
Процеси, що відбуваються у сучасному законодавстві, пересувають 

провадження діяльності юридичних осіб у віртуальний простір – законо-
давець все більше схиляється до використання сучасних технологій. 

Ще недалекі ті часи, коли невиконання обов’язку щодо дотримання 
юридичної адреси для юридичної особи було фатальним. Так ст. 52 
Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» у редакції до 22.12.11 року визначала особ-
ливості банкрутства відсутнього боржника. Частина 12 ст. 19 Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців» у редакції до 1.01.16 року передбачала внесення до ЄДР 
запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, якщо 
державному реєстратору повернуто поштове відправлення. Такі норми 
зникають із сучасного правового поля, хоча й здійснити державну 
реєстрацію юридичної особи без зазначення поштового місцезнахо-
дження на сьогодні ще є неможливим. 

В той же час все більше навіть законодавець відходить від необхід-
ності збирати все в одному фізичному місці. Так в ст. 33 Законі Украї-
ни «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», 
поруч з обов’язком проведення загальних зборів за умови спільної 
присутності учасників товариства в одному місці для обговорення 
питань порядку денного, передбачена також можливість проведення 
загальних зборів учасників товариства у режимі відеоконференції. 
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Але реалії сьогодення все більше схиляють ситуацію до моменту, 
коли місцезнаходження юридичної особи може бути перенесене до 
Інтернету. 

Перехід до віртуальності для юридичної особи можна побачити у 
розвитку віртуальної організації. Вперше концепція віртуальної органі-
зації була запропонована Дж. Хопландом та Р. Нігелем з фірми DEC, 
які визначили віртуальну організацію (strategic alliance) як угоду між 
двома або більше організаціями для досягнення спільних стратегічних 
цілей для задоволення їх бізнес-потреб [1]. Сьогодні у дослідженнях з 
економіки віртуальна організація визначається як тимчасове 
об’єднання незалежних суб’єктів, які поділяють між собою ресурси та 
функціонують через телекомунікаційні засоби на базі єдиного інфор-
маційного простору [2]. В Україні визначення поняття «віртуальна 
організація» міститься у Положенні про Український Національний 
Грід (УНГ) [3]. У літературі також зустрічаються визначення поняття 
віртуальне підприємство [4, с. 159]. 

До недавнього часу ми не могли уявити спілкування із юридичною 
особою поза межами поштової (реальної) адреси – за допомогою 
віртуальної адреси. Поштова адреса необхідна була для забезпечення 
проведення листування із контрагентами, контролюючими органами, 
отримання судових повісток, тощо. Проте на сьогодні діяльність може 
здійснюватись без прив’язки до реальної будівлі з будь-якої точки 
країни, а можливо і світу. Вже сьогодні в певних випадках 
обов’язковою є здача звітності в електронній формі, прийняття нової 
редакції процесуальних кодексів спонукає нас до переведення процесу-
ального документообігу із паперового до електронного. Також реєстра-
ційна служба на сьогодні провадить зберігання реєстраційних докумен-
тів юридичних осіб в електронній формі, з якими ми маємо можли-
вість ознайомитись за допомогою електронних сервісів. 

Для з’ясування необхідності подальшого існування фізичної адреси 
необхідно проаналізувати, які дії законодавець пов’язує із юридичною 
адресою та чи можливо на сьогодні, або у майбутньому створення віртуа-
льних юридичних осіб. На перший погляд реєстрація юридичної особи 
без поштової адреси може призвести до низки проблем, оскільки законо-
давець пов’язує з місцезнаходженням юридичної особи значні дії. Зокрема 
юридична адреса важлива для визначення місця укладення договору 
відповідно до положень ст. 647 ЦК України, місця виконання зо-
бов’язання відповідно до положень ст. 532 ЦК України, вона має значен-
ня при визначенні підсудності спору (ч. 2 ст. 27 ЦПК, ст. 27 ГПК, ч. 2 
ст. 26 КАС), є обов’язковим реквізитом для виконавчого документу та 
місцем проведення виконавчих дій (ст. 4 та ст. 24 Закону України «Про 
виконавче провадження»), визначення органу, який уповноважений 
отримувати сплату податків (п.п. 168.4.4. Податкового кодексу України). 

Як бачимо, за наявності електронних реєстрів переведення всіх цих дій 
до мережі не уявляється складним і зазначені вище положення, які вима-
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гають існування поштової адреси, можуть бути замінені віртуальними 
відповідниками. Перший крок на шляху до цього вже здійснений держа-
вою шляхом надання можливості створення спеціальної електронної 
адреси на сервері mail.gov.ua. Ця адреса вже на сьогодні, як визначено в 
інструкції користувача, є перепусткою до послуг Електронного суду та 
Кабінету електронних сервісів [5]. Таким чином все офіційне листування 
можна здійснювати за допомогою такої електронної адреси із набуттям 
електронного підпису. А існування такого ресурсу, який контролюється 
державою та забезпечується контролем із надання відповідних документів, 
дозволить уникнути зловживань з боку недобросовісних осіб. 

Одночасно варто зазначити, що сучасні технології ще не дозволя-
ють проводити судові засідання та виконавчі дії екстериториально, що 
з іншого боку може призвести до того, що при реєстрації, засновникам 
необхідно залишати можливість на власний розсуд визначати регіон, 
до якого буде прив’язана віртуальна юридична особа. Відповідний 
регіон, який необхідно визначати на офіційному сайті Єдиного держа-
вного реєстру підприємств і організацій, і буде використовуватись при 
визначенні правил підсудності. 

Як бачимо, на сьогодні як місцезнаходження, так і ведення діяль-
ності юридичної особи може бути перенесено до Всесвітньої Мережі. 
В той же час для осіб, які мають на меті здійснення, наприклад, підп-
риємницької діяльності, актуальним є можливість провадження такої 
діяльності у формі юридичної особи, що дозволяє обмежити відповіда-
льність за зобов’язаннями, що виникають під час здійснення такої 
діяльності, майном юридичної особи, що робить актуальним розроб-
лення та формулювання віртуальної юридичної особи як юридичної 
особи, яка не має поштової адреси, а свою діяльність здійснює через 
спеціально створену і контрольовану державою електронну адресу за 
допомогою електронного підпису. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ  
В УКРАЇНІ ТА ОКРЕМИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

 
На сьогоднішній день розлучення являє собою одну із найскладні-

ших соціальних проблем майже в багатьох сучасних суспільствах і 
Україна не є виключенням. За статистикою в Україні за рік розлуча-
ється понад 200 тисяч пар, а реєструється близько 500 тисяч в тому 
числі і повторних шлюбів.  

У теорії сімейного права під припиненням шлюбу розуміється зу-
мовлене настанням певних юридичних фактів припинення на майбут-
нє правовідносин, що виникли між подружжям з юридично оформле-
ного шлюбу. Припинення шлюбу відрізняється від визнання його 
недійсним тим, що воно спрямоване у майбутнє, тоді як визнання 
шлюбу недійсним має зворотну силу і припиняє правові наслідки 
шлюбу з моменту його укладення. Згідно зі ст. 104 Сімейного кодексу 
(далі – СК) шлюб припиняється внаслідок смерті одного з подружжя 
або оголошення його померлим чи внаслідок розірвання шлюбу. Це 
вичерпний перелік підстав припинення шлюбу [1]. 

З точки зору сімейного права, наслідками розлучення подружжя є 

припинення особистих та майнових прав та обов язків між ними. 
Згідно ст. 113 СК після розірвання шлюбу особа, яка змінила прізвище 
при реєстрації шлюбу, має право надалі іменуватися цим прізвищем 
або відновити своє дошлюбне прізвище [1]. Також з припиненням 

шлюбу закон повязує питання щодо визначення походження дитини – 
ч. 2 ст. 122 СК [1]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 76 СК особа після розірвання шлюбу має 
право на утримання, якщо вона стала непрацездатною до розірвання 
шлюбу і потребує матеріальної допомоги [1].  

Також розірвання шлюбу означає припинення режиму спільної су-
місної власності подружжя. Речі, набуті кожною особою після розір-
вання шлюбу, належать їй на праві приватної власності. Але майно, 
яке було набуто під час шлюбу, режим спільної сумісної власності 
зберігається до часу поділу майна. 

В багатьох державах існує принцип свободи розірвання шлюбу, але 
разом з тим в країнах з такою правовою системою, яка розглядає 
шлюб як нерозривний союз, не допускається розірвання шлюбу. Слід 
зазначити, що в різних державах системи законодавства, які регулюють 
розлучення, можна розподілити на три основні групи. 
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До першої групи відносяться держави, які взагалі не допускають ро-
зірвання шлюбу при житті подружжя, тобто розлучення в цих країнах 
заборонено. Характеризуючи законодавство цих країн, необхідно 
зазначити, що припинення шлюбу можливе тільки в результаті певного 
юридичного складу, таким є смерть одного з подружжя або ж визнання 
його померлим за рішенням суду. Це держави, на формування права в 
яких вплинула церква. Так, конституція Ірландії містить в собі норми, 
що прямо забороняють приймати нормативні акти, в яких би містили-
ся підстави для розірвання шлюбу. Такі ж положення ми зустрічаємо у 
законодавстві Аргентини і Колумбії. Порівняно недавно можливість 
припинення шлюбу була надана в таких країнах, як Італія – 1970 р, 
Португалія – 1976 р, Іспанія – 1981 р [2]. Можна зробити висновок, 
що не зважаючи на всю гуманність норм церковної моралі, слід зазна-
чити про свободу волевиявлення особи та захисту її прав і інтересів не 
тільки в суспільному, але й в особистому житті, що повинно міститися 
в основному законі держави. 

До другої групи відносяться країни, законодавство яких допускає 
розлучення в строго визначених випадках, до їх числа (окрім таких, як 
подоужня зрада, тяжкі образи тощо) включається взаємна згода под-
ружжя на розлучення. А саме, взаємна згода в таких країнах, як Данія, 
Норвегія, Швеція, Мексика розглядається як самостійна причина до 
розлучення – на підставі якої можна розлучитися без пояснення 
дійсних причин розпаду сім»ї. [3] 

До третьої ж групи відноситься найчисленішої категорія держав, в 
принципі законодавство яких не сприймає розлучення, але ж на прак-
тиці допускає його в чітко визначених випадках, при наявності вже 
відомих та вищезазначених причин, в число яких не включається 
взаємна згода подружжя на розірвання шлюбу. Країнами, що відно-
сяться до даної групи, є Англія і Франція. 
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КУШНЕРУК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 
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НАБУТТЯ ДЕРЖАВОЮ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА МАЙНО  
В ПОРЯДКУ СПАДКУВАННЯ  

 
На сьогоднішній день в держави є кілька підстав набути права на 

майно, що залишилося після смерті особи, зокрема: 
1) коли держава вказана у заповіті як спадкоємець; 
2) коли спадкоємець відмовляється від належної йому частки на 

користь держави. 
Раніше за ст. 555 ЦК УРСР 1963 р. була передбачена також можли-

вість переходу спадщини до держави у випадках, коли майно є вимо-
рочним, зокрема, вказаною статтею було закріплено, що спадкове 
майно за правом спадкування переходить до держави, якщо: 

1) спадкодавець все майно або його частину заповідав державі; 
2) у спадкодавця немає спадкоємців ні за законом, ні за заповітом; 
3) всі спадкоємці відмовилися від спадщини; 
4) всі спадкоємці позбавлені права спадкування; 
5) ні один зі спадкоємців не прийняв спадщини. 
Крім того, вказаною статтею було передбачено, що у разі, якщо 

спадкоємець відмовився від спадщини на користь держави, до держави 
переходить частка спадкового майна, належна цьому спадкоємцю. 
Якщо ж заповідана тільки частина спадкового майна, і при цьому 
відсутні спадкоємці за законом, решта майна переходить до держави. 

Однак після прийняття ЦК України 2003 року концепція законода-
вця стосовно виморочного майна була змінена. Так, сьогодні ситуація 
щодо виморочного майна врегульована ст. 1277 ЦК України, відповід-
но до якої у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, 
усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а 
також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за 
місцем відкриття спадщини, а якщо до складу спадщини входить 
нерухоме майно – за його місцезнаходженням, зобов’язаний подати до 
суду заяву про визнання спадщини відумерлою. У разі якщо на об’єкті 
нерухомого майна на момент відкриття спадщини знаходиться рухоме 
майно, що входить до складу спадщини, таке рухоме майно переходить 
у власність територіальної громади, якій передано нерухоме майно. 
Згідно з ч. 3 вказаної статті, спадщина, визнана судом відумерлою, 
переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття 
спадщини, а нерухоме майно – за його місцезнаходженням. Отже, 
сьогодні вже не існує такої підстави набуття права власності державою 
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як виморочність майна, в останньому випадку право власності набуває 
територіальна громада. 

Слід зазначити, що така зміна концепції законодавця у свій час ви-
кликала проблеми на практиці, пов’язані з проблемою визначення, чи 
переходить у державну власність майно власників, які померли до 
набуття чинності ЦК України 2003 р. З метою подолання цих проблем 
Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних та кримі-
нальних справ було видано лист «Про судову практику розгляду циві-
льних справ про спадкування» від 16.05.2013 р. № 24-753/0/4-13, в 
якому було зазначено наступне, що з метою єдності правозастосовної 
практики і уникнення колізій щодо спадкування державою (ст. 555 ЦК 
УРСР) та переходу спадщини, визнаної судом відумерлою, у власність 
територіальної громади (ст. 1277 ЦК), правила абз. 2 п. 5 Прикінцевих 
та перехідних положень ЦК слід застосовувати, якщо спадщина відк-
рилась після 1 липня 2003 року, проте не була прийнята ніким зі 
спадкоємців, що мають право спадкування відповідно до норм ЦК 
УРСР. Таким чином, сплив однорічного строку, встановленого ч. 2 
ст. 1277 ЦК та абз. 2 п. 5 Прикінцевих та перехідних положень ЦК, 
може підлягати обчисленню, починаючи не раніше 1 липня 2003 року. 
Позови органів прокуратури в інтересах держави про передачу спадко-
вого майна у власність держави щодо спадщини, яка відкрилась у 
період після 1 січня 2003 року до 1 липня 2003 року, підлягають задо-
воленню відповідно до встановлених судом обставин справи [1]. 

Таким чином, було визначено, що спадщина може перейти у влас-
ність держави лише якщо вона була відкрита у період з 1 січня до 
1 липня 2003 року [2]. Після цього моменту право на виморочне майно 
набуває територіальна громада відповідно до положень нового ЦК 
України 2003 року. 

Що стосується тих випадків, які залишилися, коли держава може 
стати власником спадкового майна, тут слід зазначити, по-перше, що 
можливість заповідати майно була передбачена ще римським приват-
ним правом, і недаремно, оскільки лише гарантія можливості визначи-
ти долю свого майна на випадок смерті стимулює людину до ефектив-
ної праці. Сьогодні право на заповіт закріплено у ст. 1234 ЦК України, 
відповідно до якої кожна фізична особа з повною цивільною дієздатні-
стю має право на заповіт. 

Призначити спадкоємцями фізична особа відповідно до ст. 1235 ЦК 
України може будь-яку одну або кілька фізичних осіб, незалежно від 
наявності у нього з цими особами сімейних, родинних відносин, а 
також інших учасників цивільних відносин. Згідно зі ст. 2 ЦК України, 
учасниками цивільних відносин є держава Україна, Автономна Респуб-
ліка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти 
публічного права. Таким чином, фізична особа може призначити у 
своєму заповіті в якості спадкоємця державу, і в такому випадку дер-
жава буде мати змогу набути право власності на спадкове майно. 
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Однак слід пам’ятати, що в даному випадку йдеться про універса-
льне правонаступництво, а отже, держава успадкує не лише права 
спадкодавця, але й його обов’язки та буде нести відповідальність по 
боргах спадкодавця у межах належної їй частки. Крім того, відповідно 
до ст. 1232 ЦК України, на державу як на спадкоємця буде покладено 
обов’язок відшкодувати розумні витрати, які були зроблені одним із 
них або іншою особою на утримання, догляд, лікування та поховання 
спадкодавця. 

До речі, саме необхідність відповідати по боргах спадкодавця досить 
часто є підставою для відмови спадкоємців від спадщини, право на 
відмову від спадщини передбачено ст. 1273 та ст. 1274 ЦК України. 
Слід звернути увагу, що коли йдеться про відмову на користь іншої 
особи, відмова на користь держави може відбутися лише в тому випад-
ку, якщо держава зазначена серед спадкоємців за заповітом, оскільки 
спадкоємець за заповітом має право відмовитися від прийняття спад-
щини на користь іншого спадкоємця за заповітом, а спадкоємець за 
законом має право відмовитися від прийняття спадщини на користь 
будь-кого із спадкоємців за законом незалежно від черги. Виникає 
також питання, чи є в держави право на відмову від спадщини. Уявля-
ється, що таке право може бути нею реалізовано відповідно до ст. 1274 
ЦК України, і держава може здійснити відмову на користь спадкоємця 
за заповітом, або на підставі ст. 1273 ЦК України держава може відмо-
витись від спадщини, і тоді майно стане виморочним та перейде у 
власність територіальної громади. 
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ЗІНЬКЕВИЧ ЮЛІЯ ЄВГЕНІВНА 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
аспірантка кафедри цивільного права 

 

НОВЕЛИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В УКРАЇНІ 

 
Аліментні зобов’язання займають важливе місце у системі шлюбно-

сімейних відносин. Необхідність якісного правового регулювання даної 
сфери обумовлена надзвичайно важливим соціальним значенням 
аліментів як гарантованого з боку держави інструменту захисту прав та 
законних інтересів осіб, які їх потребують. Оскільки питання алімент-
них зобов’язань належить до найактуальніших, воно завжди знаходить-
ся у полі інтересів науковців. 

Особливе значення та актуальність при дослідженні аліментних зо-
бов’язань має питання призначення аліментів на користь дитини. Дане 
питання висвітлювалося у дослідженнях багатьох вітчизняних вчених, 
зокрема, у працях В. Антошкіної, К. Верховець, І. Жилінкової, 
М. Ждан, О. Калітенко, Л. Кондратьєвої, Ю. Кузнецової, З. Ромоської, 
В. Труби, Ю. Червоного. 

Варто відзначити, що при регулюванні аліментних правовідносин 
законодавець намагається враховувати не лише потреби дитини, на 
користь якої стягуються аліменти, а й інтереси платника аліментів. 
Так, наприклад, при визначенні розміру аліментів суд враховує: 1) стан 
здоров’я та матеріальне становище платника аліментів; 2) наявність у 
платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, 
батьків, дочки, сина; 3) наявність рухомого та нерухомого майна, 
грошових коштів; 3) інші обставини, що мають істотне значення 
(ст. 182 Сімейного кодексу України) [1].  

Крім цього, Закон України «Про виконавче провадження» у ст. 70 
встановлює обмеження щодо загального розміру усіх відрахувань під 
час кожної виплати заробітної плати та інших доходів боржника (не 
більше 70 відсотків). Стаття 73 вищевказаного закону чітко встановлює 
перелік доходів, на які не може бути звернено стягнення, а саме на: 
1) вихідну допомогу, що виплачується в разі звільнення працівника; 
2) компенсацію працівнику витрат у зв’язку з переведенням, направ-
ленням на роботу до іншої місцевості чи службовим відрядженням; 
3) польове забезпечення, надбавки до заробітної плати, інші кошти, 
що виплачуються замість добових і квартирних; 4) матеріальну допомо-
гу особам, які втратили право на допомогу по безробіттю; 5) допомогу 
у зв’язку з вагітністю та пологами; 6) одноразову допомогу у зв’язку з 
народженням дитини; 7) допомогу при усиновленні дитини; 8) допо-
могу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; 9) допомо-
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гу на дітей одиноким матерям; 10) допомогу особам, зайнятим догля-
дом трьох і більше дітей віком до 16 років, по догляду за дитиною-
інвалідом, по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з доглядом за 
хворою дитиною, а також на іншу допомогу на дітей, передбачену 
законом; 11) допомогу на лікування; 12) допомогу на поховання; 
13) щомісячну грошову допомогу у зв’язку з обмеженням споживання 
продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного 
господарства громадян, які проживають на території, що зазнала 
радіоактивного забруднення; 14) дотації на обіди, придбання путівок 
до санаторіїв і будинків відпочинку за рахунок фонду споживання. 
А стаття 50 Закону України «Про виконавче провадження» передбачає, 
що звернення стягнення на об’єкти нерухомого майна здійснюється 
лише у разі відсутності в боржника достатніх коштів чи рухомого 
майна. При цьому в першу чергу звертається стягнення на окрему від 
будинку земельну ділянку, інше приміщення, що належать боржнику. 
В останню чергу звертається стягнення на житловий будинок чи 
квартиру, в якому фактично проживає боржник [2]. 

Однак, при одночасному врахуванні інтересів платника аліментів у 
регулюванні аліментних зобов’язань, законодавець надає перевагу все 
ж таки інтересам осіб, які їх отримують.  

Важливим кроком до підвищення показника виконаних судових 
рішень щодо стягнення аліментів на користь дитини стало прийняття 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання 
шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості 
зі сплати аліментів» №2234-VІІІ від 7 грудня 2017 року, який набрав 
чинності 6 лютого 2018 року [3]. Даний закон вніс зміни до багатьох 
чинних нормативно-правових актів, зокрема у Кодекс України про 
адміністративні правопорушення, Кримінальний процесуальний кодекс 
України, Господарський процесуальний кодекс України, Цивільний 
процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства 
України, Закон України «Про Державну прикордонну службу Украї-
ни», Закон України «Про виконавче провадження». 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання 
шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості 
зі сплати аліментів» спрямований в цілому на посилення відповідаль-
ності боржника, який не сплачує аліменти більше ніж шість місяців 
шляхом закріплення нових засобів примусового виконання рішень 
щодо нього. 

Несплата аліментів, що призвела до виникнення заборгованості, 
сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість 
місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового 
виконання, тягне за собою накладення адміністративного стягнення у 
вигляді виконання суспільно корисних робіт на строк від 120 до 
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240 годин [4]. При наявності такої заборгованості державний викона-
вець складає протокол про вчинення боржником адміністративного 
правопорушення, передбаченого ст. 183-1 Кодексу про адміністративні 
правопорушення України, та надсилає його для розгляду до суду за 
місцезнаходженням органу державної виконавчої служби. Таким 
чином, даний Закон впроваджує новий вид адміністративного стягнен-
ня у вигляді суспільно корисних робіт, які боржник виконуватиме у 
вільний від роботи чи навчання час. Вид таких робіт визначатимуть 
органи місцевого самоврядування.  

Зміни Сімейного кодексу України передбачають право того із бать-
ків, з ким за рішенням суду проживає дитина, самостійно вирішувати 
питання щодо тимчасового виїзду дитини за межі України з метою 
лікування, навчання дитини за кордоном, відпочинку – за наявності 
довідки, виданої органом державної виконавчої служби, про наявність 
заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує 
суму відповідних платежів за шість місяців. Така довідка видається 
органом державної виконавчої служби на вимогу стягувача протягом 
десяти днів і дійсна протягом одного місяця з дня її видачі. 

Закон України «Про виконавче провадження» містить положення, 
що за наявності заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір 
якої перевищує суму платежів за три місяці, стягнення може бути 
звернено на майно боржника. Звернення стягнення на заробітну плату 
не перешкоджає зверненню стягнення на майно боржника, якщо існує 
непогашена заборгованість, сукупний розмір якої перевищує суму 
платежів за три місяці. За наявності заборгованості зі сплати аліментів, 
сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість 
місяців, державний виконавець виносить вмотивовані постанови про: 
тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України; тимча-
сове обмеження боржника у праві керування транспортними засобами; 
тимчасове обмеження боржника у праві користування вогнепальною 
мисливською, пневматичною та вихолощеною зброєю, пристроями 
вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумо-
вими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами 
несмертельної дії; тимчасове обмеження боржника у праві полювання. 
Інших обмежувальних заходів, які можуть застосовуватися виконавцем 
щодо несумлінного боржника по аліментах, немає. 

Крім цього, планується створити окремі спеціальні групи виконав-
ців судових рішень для ліквідації заборгованості зі сплати аліментів. 
Міністерством юстиції України також реалізовується правопросвітни-
цька кампанія в рамках проекту «Я маю право», яка має на меті розпо-
вісти громадянам про нові правила сплати аліментів та заохотити 
робити це добровільно. Важливою подією стала презентація публічного 
реєстру боржників, який був доповнений інформацією щодо кожного 
неплатника аліментів з відкритим стосовно нього судовим проваджен-
ням через несплату аліментів терміном понад 3 місяці. 
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Отже, реалізація державної політики у сфері посилення захисту ді-
тей не обмежується лише нормотворчою діяльністю, а передбачає і 
низку інших заходів. Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на 
належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового 
стягнення заборгованості зі сплати аліментів про посилення відповіда-
льності за несплату аліментів» спрямований на забезпечення належно-
го виконання судових рішень щодо стягнення аліментів, що дозволить 
зменшити заборгованість зі сплати аліментів, а також забезпечить 
належне утримання осіб, які їх отримують. Однак, безперечно, оцінити 
ефективність даних змін можна лише з часом. 
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аспірантка кафедри цивільного права 

 

ДО ПИТАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ  
НАБУТТЯ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО  

ЗА НАБУВАЛЬНОЮ ДАВНІСТЮ В УКРАЇНІ 

 
Українська держава перебуваючи на шляху до євроінтеграції, з метою 

вдосконалення та уніфікації норм та положень інституту цивільного 
права в частині нормативно-правового регулювання набуття права 
володіння та права власності на нерухоме майно, зокрема за набуваль-
ною давністю було, є та залишається актуальним завжди. Інститут 
набуття прав власності за набувальною давністю є досить новим для 
українського права так як він з’явився після набуття чинності Цивільно-
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го Кодексу України (далі – ЦК України). Звертається увага на те, що 
набуття права власності на майно за набувальною давністю відноситься 
до первісних підстав виникнення права власності на майно так як 
відповідно до правила набувальної давності право власності фізичної або 
юридичної особи на майно може виникнути вперше і незалежно від волі 
попередніх власників. Отже, право власності за набувальною давністю 
базується на певних обставинах, які визначені законодавством, а не на 
правонаступництві або волі попередніх власників майна. 

Теоретичну основу дослідження склали наукові праці таких правоз-
навців, як: Н.В. Рабиновича, В.П. Шахматова, Д.М. Генкина, 
А.Г. Власової, М.М Агаркова, Г.Т. Осипової, М.З. Прилуцької, 
Н.Б. Новицького, М.І Брагінського, В.В. Вітрянського, О.В. Дзери, 
О. Отраднової Є.О. Харитонова, Ф.С. Хейфеца, Н.Д. Шестакової, 
В.І. Гостюка, І. Калаура, В. Кучера, І.В. Матвеева, І. Спасібо-Фатєєвої, 
М.В. Шульги, В.І. Павлова, А.М. Асаула та інших. 

За загальним визначенням, яке висвітлено у більшості літератури, 
володіння розглядається як одна з форм прояву природного права 
особи на рівну участь у майновому обороті з іншими суб’єктами. 
Можна уявити ситуацію, коли держава, встановивши відому систему 
юридичного розподілу речей, буде рахуватись лише з цим розподілом, 
ігноруючи фактичний їх стан. В такому випадку, припускається, що 
тільки зазначена система буде захищатись державою. Однак, з часів 
римського права існували два відмінні один від одного інститути – 
інститут володіння та інститут власності. Так володіти майном міг як 
власних речі так і не власник. У римському праві не було однозначно-
го визначення «володіння» речами. У одних випадках володіння розг-
лядалось як необхідна умова для надання можливості власнику корис-
туватись своїм майном, у іншому випадку володіння розглядалось як 
складовий елемент майже усіх способів набуття особою права власнос-
ті, а у третьому випадку володіння майном, незалежно від права влас-
ності, користувалося юридичним захистом. Юридичний захист права 
власності та права володіння має велике значення й у сучасності. 

В сучасній Україні цивільним законодавством передбачено можли-
вість набути права власності на чужі речі з урахуванням набувальної 
давності, тобто особа, яка тривалий час володіє чужими речами поси-
лаючись на давність користування цими речами може набути право 
власності на них за правилом набувальної давності (ст. 344 ЦК Украї-
ни). Разом з цим, звертається увага на те, що особа (фізична або 
юридична) може набути права власності на майно, зокрема на нерухо-
ме майно за умов, якщо протягом 10 років добросовісно володіє цим 
майном відкрито і безперервно. Отже, з аналізу норм цивільного 
законодавства України, набувальна давність є однією з підстав набуття 
права власності як на нерухоме майно так і на будь-яке інше майно. 

Те ж саме стосується й набуття права власності на земельні ділянки за 
правилом набувальної давності, що регламентується ст. 119 ЗК України, 



529 

при умові, що добросовісне користування земельною ділянкою та відкри-
тість такого користування тривало протягом 15 років безперервного 
користування. При цьому, особа звертається до органів місцевого самов-
рядування або до інших органів державної влади з відповідним клопотан-
ням про надання права власності на земельну ділянку. 

На речові права суб’єктів можуть впливати природні явищами, що не 
залежать від волевиявлення людей, але мають певні правові наслідки 
публічного та приватного характеру. Зокрема це можуть бути як форс-
мажорні так і інші обставини. Так із загибеллю речі (земельної ділянки) 
внаслідок селевого потоку чи повені права на неї припиняються. 

На ці права можуть впливати й техногенні наслідки – наслідки 
людської діяльності, які внаслідок втрати контролю над нею спричи-
нили порушення цивільних прав та інтересів, призвели до матеріаль-
них втрат і необхідності витрачати значні кошти на усунення їх наслід-
ків. Так внаслідок щорічних пожеж гине значна частина лесів, будівель 
тощо. З метою запобігання таким пожежам у пожежно небезпечний 
період обмежуються речові права користування лісом і зокрема заїзд в 
них на транспортних засобах. 

Набуття речових прав як суб’єктивних прав і юридичних обов’язків 
стосовно нерухомих речей має певні особливості. Одні з них набува-
ються в силу народження як елемент змісту правоздатності інші, 
наприклад право власності власними діями. При цьому виділені стадії 
набуття прав і юридичних обов’язків: формування волі на набуття цих 
прав і обов’язків; волевиявлення; надання волевиявленню тої форми, 
яка є імперативною для даного виду правовідносин; учинення тих дії, 
що є змістом даних правовідносин. Стосовно нерухомості вимагаються 
кваліфіковані дії: нотаріальне посвідчення, реєстрація правочину, 
отримання встановленого законом документу, тощо. Лише система цих 
юридичних фактів призводить до формування змісту речових прав. Так 
з придбанням автомобіля виникає лише право володіння ним. Для 
користування слід його зареєструвати у встановленому порядку, періо-
дично проходити технічний огляд. 
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ДЕЯКІ ЦИВІЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ «ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ» 

 
Однією з головних рис інформаційного суспільства вважається про-

яв ефектів нових технологій, котрі охоплюють у ньому усі сфери 
людської діяльності.1 На сучасному етапі розвитку такого суспільства 
одним з найбільш виразних проявів згаданої парадигми, на нашу 
думку, можна вважати феномен «Інтернет речей».  

Існують різні дефініції цього феномену.2 Так, О.А. Баранов про-
понує під Інтернетом речей розуміти комплекси і системи, що 
складаються з сенсорів, мікропроцесорів, виконавчих пристроїв, 
локальних та/або розподілених обчислювальних ресурсів та програ-
мних засобів, програм штучного інтелекту, технологій хмарних 
обчислювань, передача даних між якими здійснюється за допомогою 
мережі Інтернет, та призначені для надання послуг і проведення 
робіт в інтересах суб’єктів (фізичних або юридичних осіб).3 

                                                           
1 Погляди Мануеля Кастельса на інформаційне суспільство. Режим доступу: 
http://osvita.ua/vnz/reports/econom_history/25179/ 
2 Що таке Інтернет речей. Режим доступу: http://iot.lviv.ua/%D1%89%D0%BE-
%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80% 
D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B9/ 
3 Баранов О.А. Інтернет речей (ІоТ): огляд правових проблем // Інтернет речей: проблеми 
правового регулювання і впровадження: Матеріали науково-практичної конференції  
(24 жовтня, 2017 р., м. Київ) / Упоряд. В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. – Київ: 
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут  
ім. І. Сік орського”, Вид-во “Політехніка”, 2017. – С. 7.  
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З технічної точки зору «Інтернет речей» визначається як мережа фі-
зичних об’єктів, які мають вбудовані технології, що дозволяють здійс-
нювати взаємодію із зовнішньою середою, передавати відомості про 
свій стан та приймати дані ззовні (Gartner)1. Також Інтернет речей 
визначають як «речі», такі як пристрої та датчики, відмінні від 
комп’ютерів, смартфонів або планшетів, які поєднуються, взаємодіють 
або передають інформацію один з одним або один від одного завдяки 
Інтернету2. Інтернет речей – це також концепція комунікаційної 
мережі фізичних або віртуальних об’єктів («речей»), які мають техноло-
гії для взаємодії між собою та з навколишнім середовищем, а також 
можуть виконувати певні дії без втручання людини. Сутність цієї 
концепції полягає в тому, щоб всі предмети побуту, товари, вузли 
технологічних процесів тощо, були оснащені вбудованими 
комп’ютерами та сенсорами, мали змогу обробляти інформацію, що 
надходить із навколишнього середовища, обмінюватися нею та вико-
нувати різні дії в залежності від отриманої інформації3.  

Нам найбільше подобається визначення Інтернету речей як сукуп-
ності взаємодіючих технічних систем і комплексів, призначених для 
реалізації суспільних відносин, у тому числі, пов’язаних з наданням 
послуг або проведенням робіт, на основі використання різноманітних 
даних і мережі Інтернет за безпосередньої участі або без участі 
суб’єктів цих відносин (юридичних або фізичних осіб).4  

Варто зазначити, що специфіка інформаційних технологій зумов-
лює існування різних підходів до впорядкування відносин у ІТ-сфері. 
Позначимо ці підходи як: 1) «технологічний» (впорядкування здійсню-
ється за допомогою самих інформаційних технологій) і 2) «соціальний» 
(провідним є соціальне, у тому числі, правове регулювання). Якщо у 
першому випадку ІТ є інструментом здійснення/ функціонування 
соціальних процесів, тобто, переважає «технологічна» складова), то у 
другому – вони є предметом правового регулювання (тобто, переважає 
«інформаційна» складова). 

                                                           
1 Что такое Интернет вещей. – URL: http://www.tadviser.ru/index.php/ 
%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A7%D1%82%D0%BE_%D1%82
%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B
D%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9_(Internet_of_Things,_IoT)
#cite_note-0 
2Открытая концепция «Интернет вещей: правовые аспекты (Российская Федерация)». – 
URL: http://www.dentons.com/ru/whats-different-about-dentons/connecting-you-to-talented-
lawyers-around-the-globe/news/2016/june/dentons-develops-russias-first-ever-whitepaper-on-the-
legal-aspects-of-the-internet-of-things 
3Інтернет речей. – URL: http://glossary.starbasic.net/index.php?title=%D0%86%D0%BD% 
D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%
D0%B9 
4 Баранов О. «Інтернет речей» як правовий термін [Електронний ресурс] // Юридична 
Україна. – 2016. - № 5-6. – С. 96-103. – Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_ 
2016_5-6_16. – С. 101. 
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Ми переконані, що проблеми упорядкування ІТ-сфери не можуть 
бути вирішені лише за допомогою технічних засобів, оскільки останні 
можуть впливати лише на технологічну складову ІТ-сфери, залишаючи 
поза увагою «соціальний елемент», яким є учасники відносин, що 
виникають у ІТ-сфері. Саме тому доцільно розглядати, у першу чергу, 
такий шлях впорядкування відносин у інформаційному суспільстві, як 
правове регулювання, котре слугує основним засобом державного 
впливу на суспільні відносини з метою їхнього упорядкування в інте-
ресах людини, суспільства і держави. 

Хоча проблеми правового регулювання у сфері Інтернет речей вже 
почали обговорюватися дослідниками і практиками, однак цілісний 
методологічний підхід до їх вирішення ще не сформований. З одного 
боку, досить чітко проглядається орієнтація на вирішення окремих, 
конкретних проблем, зокрема на основі прецедентів та видання норма-
тивних актів, що стосуються конкретних випадків. Разом із тим, інші 
автори вважають, що розробка концепції правового регулювання ІР 
має проводитися із врахуванням таких проблем (частина з яких тісно 
пов’язана з сучасними правовими проблемами регулювання Інтернету 
та інформаційних технологій, як правовий режим інформації, персона-
льні дані та приватне життя, нейтральність Інтернету речей, інформа-
ційна безпека, сумісність та захист конкуренції, автоматизовані дії, 
децентралізовані мережі, при цьому слушно зазначають, що наведений 
перелік не є вичерпним, оскільки розвиток технологій поставить нові 
проблеми, в тому числі й ті, котрі наразі передбачити неможливо). 
Тому правова система має забезпечувати загальні передумови для 
саморегулювання і для вирішення спірних ситуацій.1  

Щодо «Інтернету речей», котрий є сегментом ІТ-сфери, виникають 
«Інтернет-відносини», які є складовою частиною концепту  
«ІТ-відносин», що складаються у цифровому середовищі (Інтернеті). 
Поміж правовідносин, які виникають в Інтернеті, слід розрізняти: 
1) відносини приватного та публічного права, 2) відносини регулятивні 
та охоронні. При цьому визначальним є загальний поділ правовідно-
син на ті, що виникають у галузі приватного права, і ті, що виникають 
у галузі публічного права. У залежності від того, чи є відносини публі-
чно-правовими чи приватноправовими, визначається їхній зв’язок з 
певною галуззю права, а відтак те, якими є їхні властивості. До сфери 
«Інтернет-права» належать лише регулятивні правовідносини, які є 
результатом впливу норм, передусім, цивільного законодавства.  

«Інтернет-відносини» розглядаються нами як складова частина 
концепту «ІТ-відносини», сукупність суспільних відносин, що склада-
ються у специфічному середовищі (Інтернет, Мережа, цифрове середо-

                                                           
1 Открытая концепция «Интернет вещей»: Правовые аспекты (Российская Федерация). 
Версия 1.0 для обсуждения.. Санкт-Петербург. 26.05.2016 года  Режим доступу: 
http://www.dentons.com/ru/global-presence/russia-and-cis/russia/st-petersburg.aspx)  
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вище), будучи одночасно «віртуальним феноменом» і проявляючись у 
бутті суспільства як реальні суспільні відносини. Завдяки останній 
особливості (своїй подвійній природі) вони можуть бути предметом 
правового регулювання і ставати правовідносинами.  

Розмаїття відносин, котрі складаються в Інтернеті, створює на 
практиці істотні незручності при пошуку актів законодавства, що 
стосуються різних видів таких відносин; пошуку та систематизації 
норм права, матеріалів практики; субсидіарному застосуванні норм 
законодавства, застосуванні аналогії закону тощо. Отже, маємо визна-
чити орієнтири для встановлення кола правовідносин, котрі можна 
вважати органічно властивими Мережі.  

Методологічною основою дослідження цього питання, на наш погляд, 
має бути розрізнення концепту «Інтернет-право» у широкому та вузькому 
значенні. Під «Інтернет-правом» у широкому значенні розуміємо усю 
сукупність норм і правил, які стосуються інформаційно-комунікаційної 
активності в Інтернеті. Під «Інтернет-правом» у вузькому значенні розумі-
ємо лише ті правові норми, що стосуються правомірної діяльності у 
Мережі, передусім, регулятивні норми (переважно – цивільно-правові), 
що забезпечують функціонування «Інтернет-відносин».  

При цьому до сфери «Інтернет-права» доцільно відносити лише ре-
гулятивні правовідносини, що є результатом регулятивного впливу 
норм, передусім, цивільного законодавства. Це пов’язане з тим, що  
ІТ-відносини, які є тут предметом правового регулювання, належать до 
приватноправової сфери, де діє принцип «Дозволено все, що не забо-
ронено законом», що дає можливість укладати будь-які договори. Саме 
на такому підґрунті складається основний масив норм Інтернет-права, 
який можна характеризувати як «Інтернет-право у вузькому сенсі».  

Крім того, варто звернути увагу на можливість виокремлення «Інте-
рнет-права у спеціальному сенсі», до якого можуть бути віднесені 
норми, що стосуються певної сфери Інтернет-відносин: створення 
програмного забезпечення; Інтернет речей тощо. 

Таким чином, правовідносини, що складаються у такому специфіч-
ному сегменті ІТ-сфери як Інтернет речей у процесі функціонування 
останнього, за своєю сутністю є регулятивними цивільними правовід-
носинами.  

Спираючись на таке їхнє розуміння, оцінимо далі, чим власне, є 
«Інтернет речей».  

Виходячи з наведеного на початку нашої розвідки розуміння Інтер-
нету речей, як «сукупності взаємодіючих технічних систем і комплек-
сів, призначених для реалізації суспільних відносин, у тому числі, 
пов’язаних з наданням послуг або проведенням робіт», очевидно, 
маємо усі підстави вважати ІР обʼєктом цивільних правовідносин. 
Такий висновок підтверджується й тим, що у тому ж самому визначен-
ні ІР, яке ми взяли за основу його розуміння, далі йдеться про те, що 
«надання послуг або проведення робіт» відбувається «за безпосередньої 
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участі або без участі суб’єктів цих відносин (юридичних або фізичних 
осіб)». Тобто, таке формулювання припускає, що суб’єктами відносин 
(правовідносин) Інтернету речей є юридичні або фізичні особи. 

Однак, останнім часом правознавці звертають увагу на появу право-
вих проблем, зумовлених використанням штучного інтелекту в техно-
логіях Інтернету речей, які полягають у припущенні, що роботи мо-
жуть бути як об’єктом, так і суб’єктом суспільних відносин, а значить 
можуть бути як об’єктом, так і суб’єктом правовідносин.1 

Як на нашу думку, таке припущення не суперечить прогнозам щодо 
розвитку ІТ. Разом із тим, попри висловлену думку, що інформаційне 
поле є не унікальною особливістю лише біологічних організмів, а 
загальною властивістю Всесвіту, 2 при сучасному рівні знань вплив на 
це поле з метою його впорядкування реально можливий лише у части-
ні його біологічного (людського) субстрату. І обґрунтованого спросту-
вання цієї реальності та доказів зворотного поки що зустрічати не 
доводилося. Це дає підстави для висновку, що Інтернет речей це 
сукупність об’єктів відносин (правовідносин), що складаються між 
людьми, які безпосередньо (або у кінцевому підсумку) ці об’єкти 
використовують. 
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Ідея є першим етапом появи нового об’єкта права інтелектуальної 

власності, який не отримав належного регулювання на законодавчому 
рівні. Охорона виключно об’єктів призводить до того, що автор оригі-
нальної ідеї незахищений перед «інтелектуальними крадіями». Шукаю-
чи інвестора, підбираючи фахівців, які б допомогли втілити ідею в 
охороноздатний об’єкт, автор ідеї постійно перебуває під ризиком її 
привласнення та використання без його участі.  

                                                           
1 Баранов О.А. Інтернет речей і штучний інтелект: витоки проблеми правового регулюван-
ня. Режим доступу: http://aphd.ua/publication-249/ 
2 Бог повсюду. Физик из США выдвинул теорию о том, что Вселенная обладает сознанием: 
Режим доступу: http://nv.ua/techno/science/bog-povsjudu-amerikanskij-fizik-vydvinul-teoriju-o-
tom-chto-vselennaja-obladaet-soznaniem-1546675.html 
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У зв’язку з тим, що ідеї попри свою інтелектуальну, творчу складо-
ву не включені до переліку охороноздатних об’єктів права інтелектуа-
льної власності, серед науковців сформувалось два діаметрально про-
тилежні підходи щодо охорони ідеї як результата інтелектуальної, 
творчої діяльності.  

Відповідно до першого, підтримується законодавчий підхід щодо 
неохороноздатності ідеї як об’єкта авторського права. Відповідно 
привласнення ідеї не буде визнано плагіатом. 

Як відмічає В. Мельников, ідеї не охороняються законодавством 
про авторське право та патентним законодавством ні в одній з країн 
світу [1]. 

Таку ж позицію висловлює і Т. Коваленко, яка зауважує, що авторське 
право надає охорону способу вираження таких ідей. Це вираження є 
унікальним поєднанням слів, музичних символів (нот), кольорів, форм 
тощо. Саме вираження робить твір оригінальним. Це означає, що осно-
вою багатьох творів може бути однакова ідея й усі вони будуть охороняти-
ся авторським правом, отже кожний автор виражає цю однакову ідею 
своїм неповторним оригінальним способом. Власне ідеї не охороняються 
авторським правом, і в тому, що в іншому творі розкривається така ж 
сама ідея іншого автора, немає нічого нечесного [2]. 

Відповідно до другого підходу, обґрунтовується необхідність захисту 
ідеї, в тому числі крадіжка ідеї розглядається як плагіат. 

Є. Белиловський вважає, що ідея, яка зумовлює створення об’єкта 
авторського права, повинна також бути об’єктом авторського права. 
З огляду на це, дослідник вважає за доцільне реєструвати ідею як 
об’єкт авторського права формулою [3]. 

У зарубіжних виданнях плагіат переважно визначається як непра-
вомірне привласнення твору, його частини або ідеї іншого автора.  

Плагіат – це використання чужих опублікованих або неопублікова-
них ідей або слів (або іншої інтелектуальної власності) без зазначення 
авторства, отримання дозволу та представлення їх як нових та оригіна-
льних, а не як отриманих з існуючих джерел. Завдання та мета плагіа-
ту – ввести в оману читачів щодо внеску плагіатора. Цей термін засто-
совується незалежно від того, чи взяті ці ідеї чи слова з рефератів, 
заявок на отримання дослідницьких грантів, заявок до етичного конт-
рольного комітету, матеріалів, опублікованих в будь-якому виді (друко-
ваному, електронному) або неопублікованих [4].  

Попри те, що у визначеннях плагіату зазначається про привласнен-
ня ідеї, в практичній діяльності ідея не завжди отримує охорону як 
охороноздатний об’єкт. 

Так, при вирішенні справи щодо обвинувачення фірмою IPC Media ltd 
власника журналу Highbury у копіюванні формату передньої обкладинки 
журналу, який видається фірмою IPC Media, суд не прийняв позицію 
позивача щодо розподілу дизайну обкладинки на певні елементи, кожно-
му з яких повинна надаватись правова охорона. У судовому рішенні було 
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зазначено, що встановлення меж запозичення абстрактних ідей та копію-
вання ідей іншого роду, а саме ідей, які характеризуються їх детальним 
опрацюванням, є важкою задачею; схожість ознак обкладинок конфлік-
туючих журналів (верхня горизонтальна смуга одного й того ж кольору, 
головне інформаційне поле, розташоване нижче логотипу зі зміщенням до 
лівої сторони обкладинки, однакові шрифти) обумовлено не копіюванням 
відповідачем ознак, які притаманні журналу позивача, а використання 
конфліктуючими сторонами одних і тих же банальних елементів (пошире-
них у видавничій справі), які не є охороноздатними; ігнорування позива-
чем при співставленні обкладинок конфліктуючих журналів ознак, які не 
скопійовані, створює лише ілюзію копіювання суттєвої частини об’єкта 
авторського права [5]. 

При визначенні категорії «ідея» виділяються такі її ознаки, як: ре-
зультат розумової, інтелектуальної діяльності; вирізняється оригіналь-
ністю, новизною; є основою об’єкта, предмета. 

На нашу думку ідея як результат інтелектуальної, творчої діяльності 
має бути визначена через категорію «інформація». Ідея є сутнісним, 
змістовним вираженням будь-якого результату творчої діяльності, яке 
розкриває призначення, особливість такого об’єкта, способи викорис-
тання тощо.  

Ідея – це особливий вид інформації, яка вирізняється творчою 
складовою, на підставі якої з’являється новий об’єкт, який залежить 
від об’єктивної форми вираження і без об’єктивізації не зможе отрима-
ти правову охорону. Якщо скульптура стає об’єктом авторського права 
з моменту створення, її ідея може бути виражена у малюнку, ескізах 
тощо. Такий малюнок несе інформацію про майбутній об’єкт творчої 
діяльності, однак може отримати охорону лише як художній твір, а не 
скульптура. Отже ідея може бути одразу втілена в об’єкт інтелектуаль-
ної власності, а може бути розкрита до його створення. Така практика 
є поширеною у науковій сфері. Перш ніж буде створено новий об’єкт 
права промислової власності, розроблено нові ліки, інформація про 
наукові дослідження, напрацювання висвітлюється у наукових публі-
каціях. Фактично розкривається ідея нового об’єкта, який ще не 
створено. Однак такої інформації достатньо, щоб треті особи на підс-
таві її використання втілили ідею в життя, створили об’єкт і раніше за 
авторів отримали охоронний документ. Ураховуючи, що авторське 
право охороняє форму твору, та не поширюється на сферу промисло-
вої власності, захиститись від крадіжки ідеї за таких умов вкрай важко.  

Отже ідея, як інформація, з’являється до моменту об’єктивізації ре-
зультату інтелектуальної, творчої діяльності, втілюється в ньому та 
існує незалежно від матеріального носія, в якому виражено об’єкт.  

Привласнення ідеї, зовнішня форма вираження якої несуттєво видо-
змінюється зі збереженням сутнісного змісту, може бути визнано плагіа-
том, який вчиняється у завуальованій формі. У зв’язку з чим творець має 
бути захищений від зловживань недобросовісних плагіаторів. 
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З іншої сторони, обмежити право на ідею авторською монополі-
єю – це фактично обмежити право мільйонів на творчість. Попри те, 
що ідея може бути «старою як світ», завдяки технічному прогресу вона 
може отримати «нове життя», стати підґрунтям для розробки нових 
об’єктів, процесів тощо. 

У зв’язку з цим вважається доцільним складовою права на свободу 
творчості визнати право на інтерпретацію ідеї, сутність якого полягає у 
визнанні правомірним використання ідеї з метою її творчої переробки, 
удосконаленням форми її вираження, внаслідок чого з’являється новий 
охороноздатний об’єкт права інтелектуальної власності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ  
КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ДЕРЖАВИ 

 
В умовах ринкових перетворень, глобалізаційних процесів, рефор-

мування територіальної організації влади слушним є звернення до 
питання корпоративних прав держави та окремих аспектів їх охорони і 
захисту, враховуючи спеціальні засади та способи захисту корпоратив-
них прав. На сторінках юридичної літератури зустрічаються розробки з 
приводу змісту та сутності категорії «корпоративні права держави», 
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окремо розглядаються питання способів захисту корпоративних прав, 
однак, фрагментарний підхід не дозволяє підійти до питання захисту 
корпоративних прав комплексно. Адже ґрунтовні висновки щодо 
охорони та захисту корпоративних прав держави можуть бути зроблені 
лише уразі комплексного дослідження охорони та захисту корпоратив-
них прав в цілому. 

На сьогодні зростає зацікавленість у дослідженнях особливостей ін-
ституціонального механізму захисту корпоративних прав та інтересів 
держави, враховуючи що саме держава здійснює регулювання корпора-
тивних відносин та встановлює норми охорони корпоративних прав. 
Поряд з цим, діюче корпоративне законодавство не достатньо містить 
гарантій спрямованих на забезпечення корпоративних прав учасників 
корпоративних відносин, а враховуючи, що значна кількість підпри-
ємств з державною часткою власності у статному фонді становить 
менше 50 відсотків, ефективність механізму захисту корпоративних 
прав держави передбачених законодавством значно знижується.  

Корпоративні права держави розглядаються як право держави, час-
тка якої визначається в статутному капіталі господарського товариства, 
що включає право на управління цим товариством, отримання певної 
частки його прибутку (дивідендів), активів у разі ліквідації відповідно 
до законодавства, а також інші права, передбачені законом та установ-
чими документами1. 

На відміну від захисту інших суб’єктивних прав, не всі способи за-
хисту, передбачені главою 29 ЦК України, можуть бути застосовані для 
захисту корпоративних прав держави. Отже, слід вести мову про спеці-
альні засади та способи захисту корпоративних прав, у тому числі 
корпоративних прав держави по відношенню до способів захисту 
інших суб’єктивних прав.  

У зв’язку з цим, пропонуємо авторську класифікацію способів захи-

сту корпоративних прав держави на загальні (які характерні всім без 
виключенням власникам корпоративних прав): оскарження (визнання 
недійсними) рішень загальних зборів та органів управління господар-
ським товариством; стягнення на користь господарського товариства 
збитків, спричинених йому винною поведінкою посадових осіб прав-
ління або іншого органу управління господарським товариством; 
визнання недійсними угод, укладених посадовими особами товариства 
при недотриманні встановленого порядку або за межами наданих їм 
повноважень; стягнення з товариства невиплачених дивідендів; пору-
шення прав особи, уповноваженої управляти державними правами, на 
інформацію та спеціальні (які характерні виключно державі): розірван-
ня договорів про управління державними корпоративними правами; 

                                                           
1Про затвердження Основних концептуальних підходів до підвищення ефективності управлін-
ня корпоративними правами держави: Постанова Кабінету Міністрів від 11 лютого 2004 р.  
№ 155 // Офіційний вісник України. – 2004 р. – № 6. – С. 67. 
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розірвання контракту з керівником в разі не зарахування дивідендів до 
бюджету; скасування проведення конкурсного відбору кандидатів на 
посаду незалежного члена наглядової ради. 

Таким чином, засади охорони та захисту корпоративних прав про-
являються в корпоративному управління (загальних зборах, спостереж-
ній раді, правлінні, ревізійній комісії), ефективність та надійність 
якого має наслідком охорону, а в разі порушення захист інтересів 
держави, як носія корпоративних права. Враховуючи що до об’єктів 
управління державної власності відносяться корпоративні права держа-
ви на законодавчому рівні закріплений чіткий та вичерпний перелік 
суб’єктів корпоративного управління, яке реалізується шляхом визна-
чення повноважних представників держави шляхом конкурсного 
відбору на підставі договору доручення. 

До охорони та захисту корпоративних прав держави слід віднести 
норму, якою регламентована обов’язкова участь представника органу, 
уповноваженого управляти відповідними корпоративними правами 
держави в органах управління господарських товариств, мова йде:  

- про спостережну раду, в разі закріплення у власності держави 
пакета акцій у розмірі 50 відсотків плюс одна акція1;  

- про ревізійну комісію у разі якщо корпоративні права держави 
перевищують 50 відсотків статутного капіталу господарської організації;  

- про наглядову раду у разі якщо корпоративні права держави пе-
ревищують 50 відсотків статутного капіталу господарської організації.  

Одним із спеціальних способів захисту права на отримання девіден-
тів є вжиті суб’єктом управління корпоративними правами держави 
заходи до розірвання контракту з керівником такого господарського 
товариства. Адже Законом України «Про управління об’єктами держа-
вної власності» передбачена імперативна норма стосовно якої госпо-
дарська організація, у статутному капіталі якої є корпоративні права 
держави, за підсумками календарного року зобов’язана спрямувати 
частину чистого прибутку на виплату дивідендів2.  

Таким чином, захист корпоративних прав держави на відміну від 
захисту корпоративних прав суб’єктів приватного сектору економіки 
має певну специфіку, яка проявляється не лише в особливих способах 
захисту, а в особливому характері організаційно-майнових заходів 
захисту. В першу чергу такі заходи пов’язані з умовами управління 
корпоративними правами, особливими вимогами до осіб, що здійсню-
ють таке управління та їх обрання (проходження відповідного конкур-
су). Поряд з цим, до спеціальних організаційно-майнових заходів 
захисту корпоративних прав держави, слід віднести особливий порядок 

                                                           
1 Про управління корпоративними правами держави : Постанова Кабінету Міністрів від  
15 травня 2000 р. №791 // Офіційний вісник України. – 2000 р. - № 20. – С. 56. 
2 Про управління об’єктами державної власності: Закон України від 21.09.2006 // 
Офіційний вісник України. – 2006 р. – № 41. –С. 62. 
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узгодження планів санації, мирових угод, відчуження активів в прова-
джені справ про банкрутство, проведення аукціонів що передбачається 
низкою постанов Кабінету Міністрів у справах про банкрутство майна 
державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких 
частка державної власності перевищує 50 відсотків.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПАТЕНТНОГО ТРОЛІНГУ  
В УКРАЇНІ ТА ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ  

ЙОГО ПОДОЛАННЯ 

 
У сучасному світі проблема охорони права інтелектуальної власнос-

ті безпосередньо пов’язана з проблемою охорони інтелектуального 
потенціалу будь-якої держави, що зумовлює її безперечну актуальність. 
Об’єкти права інтелектуальної власності (насамперед права промисло-
вої власності), якщо вони активно та своєчасно запроваджуються у 
відповідній сфери господарювання, здатні сприяти економічному 
зросту та конкурентоспроможності країни на світовому економічному 
ринку. Але пріоритетною мотиваційною основою для творців об’єктів 
права інтелектуальної власності та інших суб’єктів, що мають встанов-
лені законодавством або договором права на певні об’єкти, є потужний 
державно-правовий механізм захисту їх прав та інтересів. Забезпечує 
функціонування цього механізму наявність правової бази, що є сукуп-
ністю нормативно-правових актів, які здійснюють правове регулюван-
ня щодо створення, використання та охорони об’єктів права інтелекту-
альної власності.  

Наявність відповідних нормативно-правових актів не вирішує усіх 
можливих проблем, що виникають у зв’язку з реалізацією правовідно-
син інтелектуальної власності. Закони, на жаль, мають певні прогали-
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ни, тобто не передбачають вичерпані юридичні можливості захисту 
прав суб’єктів права інтелектуальної власності або захисту від зловжи-
вання цими правами недобросовісними особами. Одним із способів 
зловживань у сфері інтелектуальної власності, що останнім часом має 
місце в Україні є патентний тролінг.  

Це явище дехто вважає «прибутковим бізнесом», але цей так званий 
бізнес коректним було б називати таким, що паразитує, користуючись 
правами патентовласників, проте не в якій мірі не сприяє інноваціям 
та розвитку різних видів господарської діяльності. За мету патентні 
тролі ставлять тільки власну наживу, спираючись на прогалини у 
чинному законодавстві про інтелектуальну власність, корупційність 
представників певних державних інститутів (зокрема, до 19.05.2017 р. 
це була Державна служба інтелектуальної власності, що підпорядкову-
валася Міністерству економічного розвитку та торгівлі України, а на 
сьогодні це безпосередньо департамент у структурі цього ж міністерст-
ва, а також Митна служба України), недоброчесну поведінку деяких 
патентних повірених. 

Патентний тролінг в Україні має свої особливості, що пов’язані з 
низкою факторів. По-перше, можливість для появи та розвитку цього 
явища надали норми національних патентних законів, що передбача-
ють отримання патенту на промисловий зразок за критерієм новизни 
(ч.ч. 5, 6 ст. 5; ст. 6. Закону України (далі – далі ЗУ) «Про охорону 
прав на промислові зразки) та деклараційного патенту на винахід 
(корисну модель) (ст.1, ч. 4 ст. 6 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і 
корисні моделі») за так званою явочною системою, яка передбачає 
формальну експертизу заявки на отримання охоронних документів. 
Але умови патентоздатності об’єктів (новизна, винахідницький рівень, 
промислова придатність) експертною установою у даних випадках не 
визначаються (ч.ч. 1, 2 ст. 7; ч.ч. 1, 9 ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на 
винаходи і корисні моделі»; ст. 14 ЗУ «Про охорону прав на промисло-
ві зразки») [1; 2]. Цією спрощеною системою отримання патентів й 
почали зловживати юридичні або фізичні особи (патентні тролі або 
патентні рейдери) для отримання прибутку шляхом використання 
виключних майнових прав патентовласника. Зловживання зокрема 
полягають у патентувані «секретів Полішинеля», тобто подання заявок 
на загальновідомі на ринку об’єкти, що масово використовувалися 
споживачами дастатньо тривалий час (кортонні коробки, прищіпки, 
вішалки для одягу, лампочки, зубочистки, пробки, запальнички, 
господарські рукавички тощо). Активізувались патентні тролі з подан-
ням подібного роду заявок (в основному на отримання пантентів на 
промислові зразки) після прийняття від 01.06.2012 р. нового Митного 
кодексу України, норми якого, на відміну від попереднього закону, не 
передбачали плату за внесення об’єктів права інтелектуальної власності 
у митний реєстр об’єктів інтелектуальної власності [3]. Слід зазначити, 
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що патентний тролінг існував в Україні і до змін у митному 
законодавстві, але не мав таких значних масштабів. 

По-друге, що характеризує патентний тролінг в Україні, безпосере-
дньо виходить з першого фактору. Тобто йдеться про зловживання з 
боку патентних тролів територіальним принципом охорони об’єктів 
інтелектуальної власності, у тому випадку, коли ці особи отримують 
патент або портфель патентів на такі об’єкти, що імпортуються добро-
совісними підприємцями, але при цьому останні не мають виключних 
патентних прав на відповідні об’єкти на території України. Патентні 
тролі, після отримання патенту (патентів) вносять свідчення про 
запатентовані об’єкти інтелектуальної власності у митний реєстр 
об’єктів права інтелектуальної власності й тим самим блокують пересу-
вання відповідного товару добросовісного імпортера через кордон. 
За вирішення питання пересування товару та подальшої його реалізації 
«тролі-рейдери» вимагають роялті, а добросовісні підприємці, як 
правило, вважають за найпростіше його сплатити ніж відстоювати свої 
інтереси у суді, тому що судовий розгляд забирає час, втрата якого для 
бізнесмена означає порушення строків виконання договорів (контрак-
тів), штрафні санкції від контрагентів, гальмування господарського 
обігу, і як результат – втрату прибутку. 

Зловживання у сфері патентування та реєстрації (якщо йдеться про 
недобросовісну реєстрацію торгівельної марки або доменного ім’я) 
об’єктів права інтелектуальної (промислової) власності визвали певний 
суспільній резонанс, занепокоєність органів державної влади України 
та Європейського співтовариства. У напряму вирішення проблеми 
патентного тролінгу в країні передбачаються деякі позитивні зміни. 
Так з 01.09.2017 р. вступила у силу Угода про асоціацію України з 
Європейським Союзом (далі – Угода), згідно з якою мають бути 
внесені зміни у національні патентні закони. Зокрема стосовно проми-
слових зразків буде введено новий критерій їх патентоздатності окрім 
новизни – індивідуальний характер, що потягне за собою більш жорс-
ткий підхід до їх патентування, а також незапатентовані промислові 
зразки, що були загальновідомими до їх патентування, отримають 
такий же захист як і запатентовані згідно з ч.ч. 4,5 ст.213 вище вказа-
ної Угоди [4]. Кабінет Міністрів України у свою чергу схвалив меха-
нізм боротьби з патентними тролями у законопроекті «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення пра-
вової охорони інтелектуальної (промислової) власності». Таким чином, 
реформування українського законодавства передбачатиме імплемента-
цію законодавства Європейського Союзу на підставі Угоди. Також є 
надія, що у 2018 р. має запрацювати Вищий спеціалізований суд з 
питань інтелектуальної власності в Україні, що також має сприяти 
боротьбі зі зловживаннями та недобросовісною діловою практикою 
патентних тролей. 
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Для більш ефективного подолання патентного тролінгу доцільно 
використовувати напрацьований корисний досвід США та Євросоюзу, 
де, наприклад, застосовується так звана концепція «FRAND», що 
означає «fair, reasonable and non-discriminatory», тобто «справедливий, 
розумний та недискримінаційний». Ця концепція включає справедливі 
умови захисту від недобросовісної конкуренції та певні заборони для 
ліцензіатів по договорам на використання патентів [5]. Але, у першу 
чергу, необхідні зміни у чинному матеріальному та процесуальному 
законодавстві, які б передбачали не тільки ускладнення порядку патен-
тування для потенційних тролів-рейдерів, а й чітке визначення відпо-
відальності для них самих, відповідних органів державної влади та 
патентних повіренних за сприяння патентному тролінгу. Окрім того, 
має сенс визначення компенсації добросовісним підприємцям, що 
постраждали від недобросовісних дій з боку вказаних суб’єктів. 
Доцільно було б встановлення грошової застави у розмірі потенційних 
витрат сторін на судовий процес стосовно спорів про використання 
майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності.  
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ОБ’ЄКТИ ВІРТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 
Поява нового виду суспільних правовідносин – електронних, що 

виникають у віртуальному просторі – обумовлює необхідність визна-
чення їх особливостей, які потребують ефективних господарського-
правових засобів регулювання, та виявлення балансу між механізмами 
саморегулювання цих відносин і необхідністю запровадження держав-
ної політики в електронній сфері. При аналізі електронних правовід-
носин слід виходити з їх складної структури, головними елементами 
яких все ж таки виступають суб’єкти і об’єкти, що безпосередньо 
відбивають їх особливості, і при цьому які є спільними для інших видів 
правовідносин.  

Під об’єктом правовідносин розуміють те, з приводу чого виника-
ють і здійснюються суб’єктивні права і обов’язки, тобто предмет (або 
результат) діяльності учасників цих правовідносин, на що спрямовані 
інтереси суб’єктів. 

Традиційним об’єктом економічного обігу протягом тривалого пе-
ріоду історії людства були матеріальні речі – об’єкти природи та ре-
зультати матеріального виробництва. Результати творчої, інтелектуаль-
ної діяльності не були об’єктом ринкових відносин, оскільки реалізація 
таких результатів здійснювалася повільно. Однак на певному етапі 
розвитку цивілізації результати інтелектуальної діяльності почали 
відіграти у житті суспільства все більшу роль, а їх реалізація дала 
можливість отримання стабільних і досить великих прибутків. Таким 
чином, традиційний ринок майнових цінностей зазнав значних змін, 
з’явилися нові більш утилітарні об’єкти інтелектуальної власності. 

При загальному розумінні суті об’єкта Інтернет-правовідносин се-
ред вчених немає єдиної думки про те, що ж може виступати в його 
якості.  

У юридичній науці склалися в основному дві концепції – моністи-
чна і плюралістична. О.С. Іоффе у своїх працях обґрунтовує саме 
перший підхід, згідно з яким об’єктом правовідносин є поведінка або 
дії суб’єктів, оскільки тільки людська поведінка здатна змінюватися і 
реагувати на правовий вплив. 

Згідно з другою концепцією – плюралістичною – об’єкти правовід-
носин настільки різноманітні, наскільки різноманітною є правова 
природа суспільних правовідносин. Як зазначає В.С. Мілаш, значна 
частина господарських зв’язків потенційно може виникати та функціо-
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нувати в електронному середовищі, відбувається розширення товарної 
номенклатури – поява електронного товару у вигляді матеріальних і 
нематеріальних благ, які існують в електронній формі і можуть бути 
передані суб’єкту електронної торгівлі за допомогою програмно-
апаратних комплексів або каналів зв’язку, перетворення інформацій-
них ресурсів на товар споживчого та виробничого призначення. 
З’являється поняття «Інтернет речей», як можливість людей і речей 
дистанційно взаємодіяти через Інтернет в будь-якому місці та у будь-
який час завдяки конвергенції різних технологій. 

У свою чергу Р.Є. Енан у якості об’єктів правовідносин у мережі  
Інтернет виділяє такі: 1) телекомунікаційні мережі та інше технічне 
обладнання; 2) комп’ютерне програмне забезпечення; 3) інформацію, 
інформаційні ресурси, інформаційні продукти, інформаційні послуги; 
4) доменні імена; 5) права та свободи в сфері інформації; 6) інформацій-
ну безпеку. При всьому різноманітті об’єктів відносин у кіберпросторі 
основним об’єктом він визнає інформацію (технічну, економічну, соціа-
льну, юридичну та інші види). Сьогодні інформація стирає грані між 
продуктом і послугою, що знаходить своє втілення в сучасних технологі-
ях, які об’єднують інформаційні продукти і послуги в єдине ціле.  

Таким чином, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій 
зумовив появу якісно нового виду суспільних відносин і безліч нових 
благ: доменні імена, електронні кошти, дисковий простір (файлове 
сховище), електронні послуги (хостинг, різні види Інтернет-реклами, 
електронні розрахунки, електронна пошта тощо), об’єкти авторського 
права в електронній формі (електронні твори, комп’ютерні програми, 
бази даних, мультимедійні твори, мережеві твори, веб-сайти тощо), 
віртуальні речі (об’єкти).  

Щоб зрозуміти, чи є ці блага особливими об’єктами Інтернет право-
відносин, їх слід розглянути більш детально. Так, вченими пострадянських 
країн вироблені 3 основних підходи до визначення правової природи 
доменного імені. Відповідно до першого, – доменне ім’я є об’єктом 
інтелектуальної власності. Такі автори, як Д. В. Бойко , В. І. Скиба, 
Т. З. Шалаєва, Д. І. Матвєєв вважають його засобом індивідуалізації, а 
інші, наприклад, С.Б. Бреус – об’єктом авторського права.  

Наступний підхід виходить з того, що доменне ім’я, як визначає 
Є.М. Макарова, служить для позначення веб-сайту, а на думку В.В. 
Козловської – в тому числі й комерційного позначення, причому воно 
виконує цю функцію щодо веб-сайту в Інтернеті.  

Ще однією групою віртуальних об’єктів є речі, які мають цінність 
як у матеріальному, так і віртуальному просторі: електронні кошти і 
файлові сховища. Електронні гроші і їх аналоги є не грошима, а гро-
шовим зобов’язанням власника системи, в якій вони використовують-
ся. Тобто на відміну від безготівкових грошей, якими можна здійсню-
вати платежі через систему Інтернет-банкінгу, електронні гроші та їх 
аналоги – це віртуальні кошти розрахунків, які використовуються 
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всередині певної віртуальної розрахункової системи. Як приклад можна 
привести систему WebMoney. У світовій практиці крім названої також 
відомі системи EasyPay, PayPal, e-Gold, Moneybookers, Яндекс.Деньги.  

Файлове сховище (дисковий простір сервера), з одного боку, в ма-
теріальному сенсі – це частина неподільної речі – жорсткого диска 
сервера, з іншого боку, у віртуальному сенсі, – це простір, де можуть 
бути розміщені будь-які файли, веб-сайти й інші віртуальні речі. 
Дисковий простір може бути передано в користування шляхом укла-
дання договору надання послуг хостингу. Віртуальні послуги, як 
новий об’єкт електронних правовідносин, представлені широким 
спектром різновидів, зокрема, послугами: 1) хостингу; 2) різних видів 
Інтернет-реклами; 3) електронної пошти; 4) форумів і конференцій; 
5) IRC (Internet Relay Chat – он-лайн чат); 6) Інтернет-телефонного 
зв’язку; 7) Інтернет-відеотелефонного зв’язку; 8) Інтернет-аукціону; 
9) Інтернет-банкінгу; 10) Інтернет-казино і букмекерів; 11) віртуаль-
них читальних залів; 12) пошукових серверів; 13) ігрових серверів; 
14) онлайн консультантів; 15) електронної розсилки; 16) ЗМІ: радіос-
танцій, телебачення; 17) стрічки новин; 18) проксі-серверів 
19) електронних розрахунків (електронний гаманець, інформаційні 
послуги для розрахунків). Віртуальні послуги представляють собою дії 
зобов’язаного суб’єкта на користь іншого, обумовлені його зо-
бов’язаннями і здійснюються виключно в мережі Інтернет за плату 
або абсолютно чи відносно безоплатно. 

Наступним новим об’єктом цивільних прав є веб-сайт, правова 
природа якого викликає безліч суперечок. Різні науковці визначають 
його як: 1) об’єкт авторського права (у формі бази даних (С.В. Петров-
ський), різновиди програмного забезпечення (В.І. Скиба ), складеного 
твору (С.Б. Бреус); 2) об’єкт з подвійною природою: об’єктивна форма 
представлення та організації електронних документів, творів і майно-
вого комплексу, тобто сукупність всіх видів майна, що призначена для 
функціонування веб-сайту (П.В. Бабарикін). Державний департамент 
інтелектуальної власності МОН України у своєму листі «Щодо веб-
сайту як об’єкта авторського права» №16- 14/231 від 22.01.2007 р. 
зазначав, що у наведеному в статті 433 Цивільного кодексу України 
приблизному переліку назв творів не зазначається поняття «веб-сайт», 
«веб-сторінка», «веб-портал», але у пункті 4 частини 1 статті 433 зазна-
чається, що авторським правом захищаються й інші твори. Закон 
України «Про авторське право і суміжні права» також не містить 
визначення вказаних понять, але залишає перелік творів невичерпним.  

Таким чином, відсутність у законодавстві про авторське право ви-
значення цих понять не може бути перепоною у правовій охороні «веб-
сайту», «веб-сторінки», «веб-порталу» як об’єктів авторського права, 
якщо вони є творами, тобто, результатами творчої діяльності людини. 
Згідно з частиною 2 статті 433 Цивільного кодексу України твори є 
об’єктами авторського права незалежно від їх завершеності (тобто 
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макет, проект сайту як незавершений твір також буде об’єктом автор-
ського права), призначення, цінності тощо, а також способу чи форми 
їх вираження. Твір може бути не лише комп’ютерною програмою, але 
й, наприклад, окремим файлом, який зчитується за допомогою 
комп’ютерної програми, чи базою даних.  

Абзац 4 статті 1 Закону «Про авторське право і суміжні права» ви-
значає, що база даних (компіляція даних) – це сукупність творів, 
даних або будь-якої іншої незалежної інформації у довільній формі, в 
тому числі – електронній, підбір і розташування складових частин якої 
та її упорядкування є результатом творчої праці, і складові частини 
якої є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою 
спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів 
(комп’ютера) чи інших засобів. Пункт 15 частини 1 статті 8 відносить 
до об’єктів авторського права збірники творів, збірники звичайних 
даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої 
праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без пору-
шення авторських прав на твори, що входять до них як складові час-
тини. Складовими веб-сайту можуть бути, наприклад, музичні, літера-
турні, фотографічні, дизайнерські та інші твори. У такому випадку веб-
сайт можна визначити як окремий складений твір. В будь-якому разі 
твори, що є складовими частинами веб-сайту, є окремими об’єктами 
авторського права.  

Необхідно також звернути увагу на особливості правового режиму 
використання такого елементу веб-сайту, як його доменне ім’я. Згідно 
з абз. 15 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів 
і послуг» доменне ім’я – це ім’я, яке використовується для адресації 
комп’ютерів і ресурсів в Інтернеті. Таким чином, як об’єкт Інтернет-
правовідносин веб-сайт слід розглядати як складну віртуальну річ, яка 
може бути визнана складним твором, якщо буде представляти собою за 
добором і розміщенням матеріалів результат творчої праці.  

Наступна група об’єктів Інтернет-відносин – «віртуальні речі» – 
електронні об’єкти (цифрові товари), які в силу своєї віртуальності 
не є речами, проте мають риси речей і не можуть бути визначені як 
права або поведінка суб’єктів правовідносин. Вони існують лише у 
мережі Інтернет. Віртуальна річ / віртуальне майно є частиною 
віртуального простору, зокрема файли представляють собою ті 
елементарні частинки, які утворюють його. Файлом є послідовність 
даних (цифр). Вони володіють визначеністю, яка виражена в струк-
турних характеристиках, наприклад, файл в залежності від формату 
має власну назву, структуру і якість, а також розмір, вимірюваний, 
як правило, в байтах. Правомочності володіння віртуальними реча-
ми виражаються у збереженні її на своєму комп’ютері або в частині 
віртуального простору, до якої відкритий доступ користувачу (на-
приклад, на власному чи орендованому сервері). 
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Таким чином, можна говорити про формування особливого виду 
власності – віртуальної, що має нематеріальний характер, може бути 
об’єктом права інтелектуальної власності (за умови наявності ознак 
творчості), існує у віртуальному середовищі і щодо якої можуть вини-
кати права власності або виключні права. 

 
 
 

НОВОСЕЛЬЦЕВ ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ 

Міжнародний інститут менеджменту, 
доцент кафедри гуманітарного розвитку, доктор права (Франція),  

кандидат юридичних наук (Україна) 

 

УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ БІЗНЕСУ 

 
Перше правило будь-якої технології, що 
використовується в бізнесі, говорить: 
автоматизація, яка буде застосована до 
ефективної операції (дії), збільшить у 
рази її ефективність. Друге правило го-
ворить: автоматизація, яка буде засто-
сована до неефективної операції (дії), у 
рази збільшить її неефективність. 

Біл Гейтс 
 

Інформація – найцінніша річ, і вона 
втрачає свою вартість набагато швид-
ше, ніж системи як такі. 

Тім Бернерс-Лі1  
 
Ні результати, ні ресурси не існують всередині бізнесу. І ті, й інші 

існують поза ним. Всередині бізнесу немає центрів прибутку, є лише 
центри витрат. Єдине, що ми можемо упевнено сказати про будь-яку 
ділову активність (конструювання, виробництво, збут тощо), це те, що 
вона вимагає зусиль і, таким чином, створює необхідність витрат. А от 
чи з’являться результати завдяки цій діяльності, залишається лише 
сподіватися. Результати не залежать від будь-кого всередині бізнесу або 
від будь-чого у сфері його впливу. Вони залежать від тих, хто перебу-

                                                           
1 Сер Тімоті Джон Бернерс-Лі, OM, KBE (англ. Sir Timothy John «Tim» Berners-Lee) — 
британський учений, винахідник URI, URL, HTTP, HTML, а також Всесвітньої павутини 
(спільно с Робертом Кайо) і чинний глава Консорціуму Всесвітньої павутини. Автор 
концепції семантичної павутини та багатьох інших розробок у сфері інформаційних 
технологій. 
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ває поза бізнесом – від покупців (за ринкової економіки) або від влади 
(за економіки контрольованої). 

Завжди існує хтось зовні, хто визначає, чи приведуть зусилля даного 
бізнесу до економічних результатів, чи вони будуть витрачені марно. Це 
твердження є справедливим і щодо унікального ресурсу будь-якого бізнесу 
– знань. Інші ресурси – гроші чи обладнання – у цьому відношенні 
однакові. Тобто певний бізнес як ділове підприємство в ряду йому подіб-
них вирізняє саме його здатність використовувати знання – наукові, 
технічні, соціальні, економічні та управлінські. Лише завдяки знанням 
підприємство може виробляти речі, які мають цінність для ринку. 

І все ж знання – це загальний суспільний ресурс. Їх не можна три-
мати в секреті тривалий час. З давніх часів відома мудра приказка:  
«Те, що зробила одна людина, завжди може зробити інша». 

Таким чином, єдиний вирішальний ресурс бізнесу, як і його резуль-
тати, перебуває поза його сферою контролю. Отже, бізнес можна 
визначити як процес, що перетворює зовнішні ресурси (а саме знання) 
в зовнішні ж результати, тобто в економічні цінності. 

Одним із засобів перетворення зовнішніх ресурсів (у тому числі знань) 
на економічні цінності (наприклад, гроші) є інтелектуальна власність. 

Оскільки економічна діяльність будь-якого суспільства полягає у 
виробництві товарів і послуг, необхідних для задоволення його потреб, 
то завданням виробника є не лише виробництво певної кількості 
товарів чи послуг, а й їх подальша реалізація. 

Прагнучи отримати максимальний прибуток, виробник йде шляхом 
найбільш повного задоволення попиту споживачів. Однак бізнес не є 
лише двостороннім обміном між виробником і споживачем – як 
правило, бізнес-середовище надзвичайно конкурентне. Присутність 
конкурента є двигуном розвитку ринку. Конкуренція впливає  
на господарську сферу на основі дії п’яти конкурентних сил  
(за М. Портером): 

1) внутрішньогалузеві конкуренти; 
2) постачальники; 
3) споживачі; 
4) виробники продуктів-замінників; 
5) нові (випадкові й потенційні) конкуренти. 
Найбільш небезпечними для бізнесу є внутрішньогалузеві конкуре-

нти, які водночас є джерелом нововведень: нових товарів, технологій, 
послуг, усього нового в організації й управлінні. 

Таким чином, для сталого розвитку компанія повинна постійно мо-
ніторити конкурентів і власне галузевий ринок, оскільки саме галузь є 
основним джерелом індикаторів майбутніх загроз інноваційного харак-
теру, причому як радикальних, так і локальних. 
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Оскільки, як вважають провідні вчені,1 зараз панує постіндустріальне, 
або інформаційне, суспільство, то вартість інформації, а отже, і знань 
порівняно з іншими епохами значно виросла. Це підтверджується тим, 
що в сукупній ринковій вартості компанії її інтелектуальна складова, 
тобто вартість об’єктів її інтелектуальної власності, може сягати 50-70%, 
а у випадку Google становить близько 90% її загальної вартості. 

Інформаційна епоха сповіщає про появу «нового суспільства», яке 
виникає завдяки розгортанню мереж (забезпечуваних інформаційно-
комунікаційними технологіями) і в якому пріоритетне значення мають 
інформаційні потоки. Кастельс використовує термін «інформаціональ-
ний капіталізм»2. Інформаціоналізм означає вплив знання на знання як 
основне джерело продуктивності, перехід до «нової економіки» і до 
«нового суспільства». Термін «капіталізм» дає Кастельсу можливість 
побачити, що превалюють звичні форми економічних відносин (праг-
нення до прибутку, приватна власність, принципи ринкової економі-
ки). Нова форма капіталізму, яку Кастельс називає інформаціональним 
капіталізмом, використовує інформаційні мережі як для ведення справ 
безпосередньо на виробництві, так і для маркетингу по всьому світі. 
Усе це пов’язано з процесом глобалізації, причому такою мірою, що в 
мережевому суспільстві капіталістична активність відбувається в реаль-
ному часі без просторових обмежень. 

Ми ввійшли в нову епоху мережевого суспільства, яке виникло зі 
зрощення капіталізму і «інформаційної революції». Змінилися органі-
заційні форми, пов’язані з глобальною інтеграцією, що призвело до 
дебюрократизації. Навіть у гігантських транснаціональних корпораціях 
бюрократія поступається місцем інформаційним працівникам, які 
оперують у мережах, укладаючи угоди по всьому світі, працюють удома 
в режимі онлайн і знаходять ринкові ніші. 

В інформаційній економіці велика корпорація вже ніколи не зможе 
залишатися замкнутою і самодостатньою. Тепер вона повинна посту-
питися повноваженнями мережевим організаційним одиницям, осно-
вою яких є принципи децентралізації, участі й координації. 

Таким чином, глобалізація, в тому числі і глобалізація конкуренції, 
перетворює велику корпорацію на павутиння різноспрямованих мереж. 

Замість капіталізму, керованого правлячим класом, ми маємо капі-
талізм без класу капіталістів. За функціонування капіталізму тепер 
відповідає орієнтована на мережі експертна «інформаційна» праця. 
Остання відповідає майже за все – від створення технологій й управ-
ління змінами в корпорації до вимагання необхідних законодавчих 
реформ. 

                                                           
1 Кастельс Мануель, Елвін та Хайді Тоффлери. 
2 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. под 
науч. ред. О.И.Шкаратана. — М.: ГУ ВШЭ, 2000. — 608 с. 
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Отже, успішне (у фінансовому відношенні) майбутнє будь-якої ком-
панії – це створювані компаніями нові продукти, нові технології, нові 
ринки, більшість яких належить до сфери інтелектуальної власності. 

До послуг у сфері інтелектуальної власності можна віднести патент-
ні дослідження, інформаційні дослідження, інформаційне забезпечення 
процесів набуття, використання, продажу об’єктів інтелектуальної 
власності та управління ними. 

Щоб визначати особливості маркетингу інтелектуальної власності, 
необхідно уявляти особливості надання послуг як продукції, яка спо-
живається, має ринкову і споживчу вартість. У цьому контексті сферу 
послуг можна розглядати як сукупність виробництв (галузей) з обслу-
говування та задоволення матеріальних і духовних потреб населення, 
створення найбільш сприятливих умов життєдіяльності тощо. 

Стрімке споживання послуг у країнах з високорозвиненою промис-
ловістю в другий половині ХХ ст. є закономірним явищем в економіч-
ному розвитку суспільного виробництва. Це і є однією з особливостей 
постіндустріального суспільства – активізація ділової активності за 
рахунок розвитку послуг. 

Сектор послуг за темпами зростання та появою новацій випереджає 
виробничі сектори. Його продукти – наука й інформація, – які ми 
відносимо до інтелектуальної сфери діяльності, в економіці 
ХХІ ст. стають рушійною силою розвитку сучасних технологій та 
науково-технічного прогресу. 

Виокремлення сфери послуг як сектора економіки базується на сучас-
ному трактуванні змісту економічної діяльності, згідно з яким виробни-
чою є будь-яка діяльність, яка приносить прибуток, а також на розподілі 
суспільної праці на два види – працю з виробництва продукції (товару) і 
працю з виробництва послуг, – кожен з яких є продуктивним. 

Взаємозв’язок матеріального виробництва (первинний і вторинний 
сектори) і сектора послуг сприяє розвитку суспільного виробництва. 
Сектор послуг істотно впливає на структурні зрушення в технологіч-
ному попиті матеріального виробництва. 

Продукти сфери послуг – наука та інформація – як рушійна сила 
розвитку сучасних технологій і науково-технічного прогресу стимулю-
ють появу нових послуг, у секторі зростає технічна оснащеність праці, 
впроваджуються дедалі досконаліші технології, збільшуються обсяги 
виробництва послуг. У свою чергу сектор послуг впливає на суспільне 
виробництво, зростання продуктивності праці і зрештою – на підви-
щення якості життєдіяльності. 

Більша частина послуг надається людьми і для людей, що примушує їх 
до взаємодії в цьому процесі. Надання послуги в безпосередньому контак-
ті зі споживачем, який споживає цю послуг одночасно з виробництвом, 
неминуче приводить у результаті такої взаємодії до мінливості якості та 
змісту послуги. Це залежить не лише від спільних дій споживача та виро-
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бника послуги, а й від сприйняття послуги споживачем. Якість послуги 
визначається виробником і конкретним споживачем. 

Послуга, надана одним і тим самим виробником кільком спожива-
чам одним і тим самим способом, може бути по-різному сприйнята 
різними споживачами. Відповідно, по-різному буде задоволена їхня 
потреба і визначена якість послуги. 

Якість і зміст послуги суттєво залежать від її виробника, його кон-
курентних переваг (наприклад, зіркового рівня готелю), а також від 
того, ким і коли вона надається. Надаючи послугу, виробник може 
допускати у своїх діях відповідні варіації в кожному конкретному 
випадку. На це істотно може впливати рівень кваліфікації виробника 
як фахівця, його фізичний та психологічний стан, який не може бути 
однаковим щоденно, а також поведінка споживача як людини та його 
індивідуальні вимоги. 

Поведінка і характер відносин учасників процесу зазвичай неперед-
бачувані та не відзначаються послідовністю. Виробник послуги визна-
чає порядок її надання, але водночас має орієнтуватися на індивідуа-
льні потреби та побажання споживача. Саме через необхідність врахо-
вувати фактори поведінки споживача більшу частину послуг складно 
стандартизувати, а також контролювати процес їх надання, гарантувати 
їх якість і нормувати продуктивність праці їх виробника. Разом з тим 
застосування у виробництві окремих послуг автоматизованої праці 
(банкомати), виробничих ліній і стандартів обслуговування (франчай-
зинг) сприяє зменшенню мінливості послуг («Швидко», МсDonalds). 

Унікальність послідовності процесу і невіддільність виробництва 
послуг від їх споживання значною мірою впливають на якість послуг 
та задоволеність споживача. Невіддільність як одна з основних харак-
теристик (властивостей) послуги означає, що послуги, які надаються в 
умовах тісного контакту зі споживачем, споживаються ним (маркетинг) 
у процесі виробництва послуги, тому така інтеграція потребує всебіч-
ного знання маркетингу та процесу надання послуг, а також уміння 
працювати з персоналом. 

Зменшення негативного впливу на мінливість якості послуги може 
не потребувати значних інвестиційних витрат. Послуга корисна не як 
річ, а як відповідна діяльність, тому її якість може бути пов’язана лише 
з удосконаленням самої діяльності. 

Більшість видів послуг є непридатними до зберігання, оскільки во-
ни виробляються і споживаються одночасно. Незатребувану послугу 
(місце в літаку, лікарні) неможливо спрямувати в запас для подальшо-
го продажу або надання. Неможливо також виготовити послугу зазда-
легідь в очікуванні підвищення попиту. Відсутність запасу послуг не 
дає можливості за рахунок використання запасу пристосовуватися до 
коливань попиту або його невизначеності. В умовах стабільності 
попиту ця характерна властивість послуги враховується збалансованіс-
тю потужностей та чисельності персоналу з попитом споживачів. 
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Суттєвим наслідком невідчутності послуги є те, що після купівлі 
послуга не стає власністю споживача, який отримує лише особистий 
доступ до неї, а не право користуватися нею, зберігати, продавати її, 
незважаючи на те, що він купує послугу як товар. Оплата послуги 
здійснюється за користування нею або доступ до неї. Це також ство-
рює низку проблем у взаємовідносинах, що необхідно враховувати в 
маркетингу послуг. 

Розвиток споживання послуг, що розпочався у другій половині 
XX ст., є одним із найзначніших явищ економічного життя не лише 
для країн з високорозвиненою економікою, адже споживання послуг 
починає переважати над споживанням численних благ у багатьох 
країнах світу. Темпи зростання міжнародної торгівлі послугами також 
випереджають цей показник щодо товарів. Поява нових видів економі-
чної діяльності сервісних підприємств, збільшення різноманіття та 
неоднорідності послуг ускладнюють процес торгівлі послугами. 
З одного боку, це зумовлено ускладненням проникнення послуг на 
ринки у зв’язку зі специфікою послуги як товару, з другого – 
пов’язано з необхідністю однозначної термінологічної визначеності 
послуги для прийняття рішень з питань державного регулювання 
сектора послуг, а також як предмета зобов’язань у торговельно-
політичних угодах, враховуючи, що торгівля послугами має стосунок 
як до економіки, так і до політики і стала важливою сферою торгове-
льно-політичних інтересів. 

Методологічним прийомом поділу послуг як товару на категорії в 
умовах їх різноманітності та неоднорідності є розподіл їх за певними 
розпізнавальними ознаками та групування тих, що мають однакові 
ознаки, у відповідні класи. 

Концепція вдосконалення діяльності підприємства послуг близька 
за сутністю до виробничої концепції і припускає, що споживачі будуть 
зацікавлені в послугах, доступних через їх низьку ціну. Тоді завданням, 
що стоїть перед керівниками підприємства, є підвищення економічних 
показників діяльності (зокрема, зростання економічної ефективності) 
як основи для зниження ціни. 

Застосування цієї концепції є доцільним стосовно масових послуг, 
що задовольняють основні потреби людини і споживаються часто та 
багаторазово (наприклад, більшість побутових послуг). Така концепція 
є цілком виправданою, а іноді єдиною можливою в умовах обмеженої 
платоспроможності населення, коли низький рівень доходів не дає 
споживачам змоги оплачувати дорогі послуги. 

Концепція вдосконалення послуг, будучи аналогом товарної конце-
пції, виходить з того, що споживач надає перевагу послугам високої 
якості. Ця концепція застосовується у виробництві неосновних послуг, 
споживання яких має нерегулярний характер. Прикладом доцільного 
застосування цієї концепції є сфера шоу-бізнесу, де одна людина може 
споживати продукт один чи кілька разів і навіть за обмеженої плато-
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спроможності може знайти можливість оплатити дорогу послугу. 
Також застосування цієї концепції є доцільним в умовах високої 
індивідуалізації попиту, коли існує частина споживачів, яка має потре-
бу в конкретних індивідуальних послугах підвищеної якості. У такому 
випадку важливо правильно оцінити платоспроможність споживачів. 

Концепція інтенсифікації комерційної діяльності подібна до типо-
вої для товарного ринку збутової концепції, але в її застосуванні є 
деякі особливості. Вона базується на твердженні, що послуги сервісно-
го підприємства не будуть затребувані в достатньому обсязі, якщо не 
спонукати до цього споживача за допомогою методів інтенсивного 
стимулювання. При цьому поряд із застосуванням традиційних методів 
стимулювання, таких як особистий продаж, реклама в засобах масової 
інформації, організація зустрічей зі споживачами тощо, використову-
ються переваги, зумовлені прихильною до сервісного підприємства 
суспільною думкою, його позитивним іміджем. Необхідність постійної 
роботи з формування іміджу визначається специфікою продукту серві-
сного підприємства. Негайне споживання послуги безпосередньо під 
час їх виробництва і необхідність заздалегідь її оплачувати не дають 
споживачам змоги оцінити її якість прямими методами. Оцінюючи 
якість послуги та її здатність задовольнити ту чи іншу потребу, спожи-
вач змушений користуватися непрямою інформацією – думкою інших 
споживачів, уявленнями, що склалися, про сумлінність виробника, 
його престижем на конкретному ринку. У цих умовах імідж підприємс-
тва стає найважливішим інструментом у реалізації завдань заволодіння 
ринком, відсуваючи на другий план інші інструменти маркетингового 
впливу. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль доповнюється 
на практиці елементами соціально-етичного маркетингу, що дає мож-
ливість активно впливати на формування іміджу. 

З викладеного вище можна зробити висновок, що управління ста-
лим розвитку бізнесу залежатиме від таких чинників: 

– можливість компанії (бізнесу) перетворити зовнішні ресурси на 
економічні цінності; 

– моніторинг конкурентів і вміння локалізувати можливу 
пов’язану з ними небезпеку; 

– швидкість, з якою компанія (бізнес) створюватиме і виводитиме 
на ринок нові продукти і технології; 

– технічна оснащеність праці робітників компанії і швидкість вза-
ємодії всередині компанії на горизонтальному рівні; 

– можливість зменшити негативний вплив на мінливість якості 
послуги шляхом стандартизації процесу надання останньої, що 
пов’язано з удосконаленням діяльності цілому. 

Усі висновки так чи інакше пов’язані з інтелектуальною власністю. 
Це означає, що компанія (бізнес) не може ігнорувати значущість 
інтелектуальної власності та не займатись її розвитком. 
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КАРДШЕЙРІНГ ЯК ПОРУШЕННЯ  
АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ 

 
Розвиток новітніх технологій, окрім позитивного ефекту, нерідко 

призводить й до певних проблем, а саме до появи нових видів пору-
шень, зокрема, у сфері авторського права і суміжних прав. 

З набранням чинності Закону України «Про державну підтримку кіне-
матографії в Україні» від 23.03.2017 року перелік видів порушень авторсь-
кого права і суміжних прав був значно розширений[1]. Серед цього 
переліку зазначається таке нове поняття як кардшейрінг, яке є недостат-
ньо дослідженим у вітчизняній науці права інтелектуальної власності. 

Поняття кардшейрінгу надається у ст. 1 Закону України «Про авторсь-
ке право і суміжні права». Кардшейрінг – це забезпечення у будь-якій 
формі та в будь-який спосіб доступу до програми (передачі) організації 
мовлення, доступ до якої обмежений суб’єктом авторського права і (або) 
суміжних прав застосуванням технічних засобів захисту (абонентська 
карта, код тощо), в обхід таких технічних засобів захисту, в результаті чого 
зазначена програма (передача) може бути сприйнята або в інший спосіб 
доступна без застосування технічних засобів захисту [2].  

Відповідно до визначення, наведеного у ст. 1 Закону України «Про 
авторське право і суміжні права», технічними засобами захисту є 
технічні пристрої та/або технологічні розробки, призначені для ство-
рення технологічної перешкоди порушенню авторського права та/або 
суміжних прав при сприйнятті та/або копіюванні захищених (закодо-
ваних) записів у фонограмах, відеограмах і передачах організацій 
мовлення чи для контролю доступу до використання об’єктів авторсь-
кого права і суміжних прав. До технічних засобів захисту відносяться, 
зокрема, кодування, паролі, «секретні блоки», цифрові підписи, 
цифрові конверти, електронні ключі, смарт-карти, маркування прихо-
ваними знаками[3, с. 126]. 

Термін «кардшейрінг» відбувається з англійської мови, складається 
з двох слів і означає: «card» – картка і «share» – ділитися, тобто поді-
литися карткою чи ще можна сказати, що це є загальний доступ карт-
ки для перегляду телевізійних каналів супутникового чи кабельного 
телебачення. 

Вікіпедія визначає, що кардшейрінг – це метод, завдяки якому кі-
лька незалежних ресиверів можуть отримати доступ до перегляду 
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платних каналів супутникового або кабельного телебачення, викорис-
товуючи одну карту доступу. 

Отже, пояснюючи це поняття, можна зазначити, що программа 
телекомпанії стає доступною для перегляду лише за умовиви кори-
стання спеціального декодуючого пристрою (декодера, ресивера). 
Такий пристрій можна отримати на підставі відповідного договору з  
організацієюмовленняабо з іншою особою, уповноваженою цією 
організацією продавати, орендувати даний пристрій або за угодою на 
використання декодера і подальшого розповсюдження сигналу 
організації абонентам. Маючи супутникове чи кабельне телебачення та 
Інтернет, користувачі раніше чи пізніше стикаються із проблемою 
обмеження кількості безкоштовних телевізійних каналів. У користува-
чів завжди є бажання знайомитися й переглядати багато нових та 
цікавих каналів, але які є закодованими. Це є проблемою, тому що для 
цього перегляду необхідно сплатити певну суму, а в багатьох випадках 
це багато грошів, чи просто небажання платити, якщо можна знайти 
безкоштовний шлях доступу до каналу. 

Тому користувачі хочуть отримати доступ до таких платних телека-
налів, не використовуючи платні пакети, а за допомогою обходу техні-
чних засобів захисту. Це призвело до того, що почали з’являтися 
мережеві групи користувачів, в яку можна вступити, передаючи деши-
фрований ключ до картки. Члени цієї групи можуть користуватися 
будь-яким розшифрованим ключем інших учасників групи, а саме за 
допомогою такого незаконного способу як кардшейрінг. 

Таким чином, загальними умовами виникнення кардшейрінгу мож-
на назвати наступні: наявність супутникового чи кабельного телеба-
чення, обов’язково наявність доступу до мережі Інтернет, наявність 
оплатних кодованих телеканалів, завищені ціни на кодовані канали, 
низка масова культура. 

Суб’єктами такого правопорушення є власники і адміністратори ка-
рдшейрінгових сервісів, виробники і продавці телекомунікаційних 
приставок з кардшейрінговим обладнанням та установники такого 
обладнання, які порушують авторські чи суміжні права осіб, які мають 
права інтелектуальної власності на програми (передачі) організацій 
мовлення, в зв’язку з чим такі суб’єкти порушення авторського права і 
суміжних прав отримують значні прибутки, а володільці цих прав 
несуть значні збитки, що, можливо і є причиною зростання ціни на 
програми (передачі) організацій мовлення для тих, хто здійснює їх 
перегляд на законній підставі. 

На думку А. Штефан кардшейрінг має місце тоді, коли здійснюєть-
ся усунення, деактивація чи інший обхід технічних засобів захисту, які 
забезпечують доступ до відповідної програми організації мовлення 
через абонентську карту, код тощо. Внаслідок розкриття коду (паролю) 
та, як правило, із застосуванням спеціального програмного забезпе-
чення та локальної комп’ютерної мережі чи мережі Інтернет особи, 
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котрі не належать до абонентів, отримують доступ до програми органі-
зації мовлення [4, с. 13]. 

Кардшейрінг найбільше розповсюджений у розвинених країнах Єв-
ропи, де в межах однієї держави можна приймати сигнал з багатьох 
супутників, але немає можливості легально використовувати послугу 
платного телебачення через відсутність ліцензій для мовників з інших 
країн. Тобто користувач з Норвегії, якийх очедивитисьдеякіплатні 
канали Данії, може не мати можливості придбати потрібний йому 
пакет данських телеканалів у легальний спосіб [5].  

Можна зазначити, що поява й інтерес до кардшейрінгу в Україні 
пов’язані з блокуванням доступу до багатьох російських телеканалів, 
які звикли дивитися мільйони українських користувачів. В результаті 
підвищився попит серед українців на обхід блокування заборонених 
сайтів операторів за допомогою кардшейрінгу. 

Цікаво, що послуги кардшейрінгу можна побачити абсолютно у 
прямому доступі, наприклад: як рекламу на автомобілі – це може бути 
продаж певних приставок з вбудованим кардшейрінговим налаштуван-
ням, чи знайти на спеціальних сайтах в мережі Інтернет, де пропону-
ють кардшейрінгові сервіси, за які необхідно щомісячно сплачувати 
абонентську плату адміністраторам сервісів, але яка є значно меншою 
ніж плата законним правовласникам за кодовані пакети. Все це є на 
сьогодні незаконною діяльністю в сфері авторського права і суміжних 
прав, свого роду піратством в мережі Інтернет. 

У всьому світі ведеться боротьба з кардшейрігом як різновидом Ін-
тернет – піратства. Наприклад, у 2017 році Федеральний апеляційний 
суд Канади підтвердив законність забезпечувальних заходів проти 
роздрібних продавців телевізійних абонентських приставок, що містять 
додатки, які порушують авторські права. Забезпечувальні заходи 
спрямовані на осіб, які продають телевізійні приставки з уже заванта-
женими додатками, що відкривають несанкціонований доступ до 
контенту, який захищений авторським правом [6]. 

Як бачимо, Україна теж стала на шлях боротьби з цим порушенням 
авторського права і суміжних прав, на відміну від Російської Федерації, де 
кардшейрінг не є правопорушенням. Вважаємо доцільним та своєчасним 
введення змін до Кримінального кодексу України стосовно цієї проблеми. 
Так, за вчинення правопорушення – кардшейрінгу передбачено криміна-
льну відповідальність у ст. 176 Кримінального кодексу України, згідно з 
якою такі дії караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох 
років, або позбавленням волі на той самий строк [7]. 

З метою сприяння ефективному реагуванню боротьби з Інтернет- 
піратством та удосконалення шляхів боротьби з таким явищем як 
кардшейрінг пропонуємо: забезпечити правові стимули для провайде-
рів, які співпрацюють з правовласниками – організаціями мовлення і 
ефективно борються з Інтернет-піратством; на рівні законодавства 
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визначитися з переліком послуг, які сприяють порушенню авторського 
права і суміжних прав або які полегшують таке порушення; забезпечи-
ти судову заборону порушень в Інтернет; зобов’язати надавати провай-
дерам інформацію в правоохоронні органи і правовласникам щодо 
підключення до кардшейрінгових сервісів; покращити рівень правової 
культури серед населення. 
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РОЗМЕЖУВАННЯ ПІРАТСТВА ТА КОНТРАФАКЦІЇ 

 
Піратство та контрафакція – способи порушення авторських прав, 

найбільш поширені в сучасному світі, межі яких досі не були остаточно 
окреслені та з приводу яких в теорії юридичної науки досі ведуться спори. 

Поняття контрафакції не міститься в законодавстві України, лише 
поняття контрафактних примірників творів, яке знаходиться у Законі 
України «Про авторське право і суміжні права» та контрафактних 
товарів (Митний кодекс України). Тому постають питання щодо від-
межування піратства та контрафакції, оскільки згідно із вищезазначе-



559 

ним законом контрафактність товарів авторського права і суміжних 
прав є однією із ознак піратства, а згідно із кодексом, контрафактність 
ознака будь-якого товару, перевезеного з порушенням права інтелекту-
альної власності. 

В англомовних країнах термін «контрафактна діяльність» викорис-
товується переважно у зв’язку з явним порушенням права на торгове-
льну марку, в той час як слово «піратство» більше вживається в кон-
тексті несанкціонованого видання (копіювання) та поширення інтеле-
ктуальної продукції [1, c. 457]. 

В оригіналі угоди ТРІПС (на англійській мові), яка розміщена на сайті 
Всесвітньої організації торгівлі, ми можемо знайти терміни «trade mark 
counterfeiting» та «copyright piracy»[2], які дослівно перекладаються як 
підробка товарного знаку та піратство в авторському праві (по суті піратс-
тво та контрафакція). Переклад даної угоди, який розміщено на офіцій-
ному сайті Верховної Ради України, не містить жодного з цих термінів, 
замість них використовуються терміни «товари з фальсифікованим товар-
ним знаком» та «товари, виготовлені з порушенням авторських прав». 

Термін «товари з фальсифікованим товарним знаком» позначає будь-
які товари, в тому числі упаковку, які без дозволу містять товарний знак, 
ідентичний законно зареєстрованому для таких товарів товарному знаку, 
або який не можна відрізнити в основних його аспектах від такого товар-
ного знака і який, таким чином, порушує права власника даного товарно-
го знака згідно із законодавством країни імпортування.  

Термін «товари, виготовлені з порушенням авторських прав» означає 
будь-які товари, які є копіями, зробленими без згоди власника права або 
особи, належним чином уповноваженої власником права у країні вироб-
ництва, і які безпосередньо або опосередковано виготовлені з продукту, де 
виготовлення такої копії вважається порушенням авторського права або 
суміжних з ним прав згідно з законом країни імпортування. 

Не зрозуміла позиція законодавця, який замінив дані терміни на 
такі, які навіть не використовують в національному законодавстві. 
Неузгодженість термінології чинить негативний вплив на вивчення та 
розуміння даних явищ і потребує корегування для подальшого прави-
льного та однакового застосування цих норм. 

У науковій літературі можна виділити чотири підходи щодо розме-
жування піратства і контрафакції:  

- по-перше, піратство і контрафакція – це одне й те ж правопо-
рушення;  

- по-друге, піратство і контрафакція – це два різних правопору-
шення;  

- по-третє, контрафакція ширше ніж піратство та включає пірат-
ські дії;  

- по-четверте, піратство ширше ніж контрафакція.  
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Отже, під контрафакцією в авторському праві і суміжних правах 
пропонується розуміти виготовлення підробленого продукту, який 
містить об’єкт авторського права та (або) суміжних прав, з метою 
викликати у покупця такої продукції впевненість в тому, що цей 
продукт є оригінальним. Потрібно зазначити, що контрафакція може 
виходити за межі підробки об’єктів авторського права і суміжних прав і 
включати інші об’єкти права інтелектуальної власності. У такому 
випадку контрафакція не буде пов’язана з піратством, а буде виступати 
як окреме правопорушення (наприклад, підробка торгівельної марки).  

Основним критерієм розмежування категорій «контрафакція» та 
«піратство» буде мета виготовлення нелегальних примірників творів: 
при контрафакції – ввести в оману споживачів щодо легального похо-
дження незаконної продукції, а при піратстві – копіювання твору для 
подальшого розповсюдження та використання. 
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ПЕРЕВАГИ МЕДІАЦІЇ ТА ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ  
ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ  

ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ  
У СФЕРІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  

 
Альтернативне вирішення спору – це неюрисдикційна форма врегу-

лювання конфлікту без залучення органів державної влади. Завантаже-
ність судів, великі витрати на судовий процес і неможливість впливати на 
рішення суду – все це призвело до розчарування громадськості у судовій 
системі. Наслідком чого стало зародження такого інституту як альтернати-
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вне вирішення спорів. В даному науковому дослідженні хотілося б зупи-
нитися на таких способах АВС як медіація і третейський суд. 

Медіація – це самостійний спосіб альтернативного вирішення кон-
флікту за участю третьої нейтральної сторони. Спектор О.М. розглядає 
медіацію у вузькому і в широкому сенсі: як самостійний спосіб альтер-
нативного вирішення конфлікту і як безпосередній процес, фактичні 
дії, спрямовані на примирення сторін [1, c. 74]. 

Головним завданням медіації є забезпечення взаєморозуміння між 
сторонами та, як наслідок, прийняття взаємовигідного рішення. На 
одній зі стадій медіації, сторони, кожна окремо, може спілкуватися з 
медіатором для висвітлення своєї позиції і свого бачення шляху до 
врегулювання спору. Зібрана інформація дозволяє медіатору краще 
зрозуміти сторони конфлікту, побачити всю картину спору і визначити 
можливість виходу з даної конфліктної ситуації, таким чином, щоб це 
рішення задовольнило обидві сторони. 

При проведенні процедури медіації сторони самі керують процесом 
і самі приймають рішення. У будь-який момент вони можуть припини-
ти медіацію, якщо з будь-яких причин вони засумнівались в ефектив-
ності медіації. На відміну від судового розгляду, сторони, при прове-
денні медіації, самі вирішують коли звертатися за допомогою до тре-
тьої сторони, а коли припинити цю процедуру. У процесі медіації всі 
рішення приймаються тільки з взаємної згоди сторін, і обидві сторони 
добровільно беруть на себе обов’язки щодо виконання даного рішення. 

Медіатор не втручається у процес прийняття рішення сторонами, 
але він дає можливість шукати різні варіанти вирішення спору і спіль-
но вибрати той варіант, який максимально задовольнить потреби обох 
сторін. Крім того, медіація не є затяжною процедурою і розгляд справи 
може закінчитися за кілька днів. Головне, щоб сторони самі бажали 
якнайшвидшого вирішення конфлікту. 

Медіація проходить конфіденційно. Надана сторонами інформація 
залишається невідомою для широкого кола осіб. У суді ж, інформація 
по справі набуває розголосу для всіх учасників процесу. 

Ще одним способом альтернативного вирішення спору є звернення 
до третейського суду. Завданням третейського суду, як і державних 
судів, є захист порушеного або оспорюваного права. Третейський суд, 
сьогодні є, одним з найбільш популярних способів альтернативного 
врегулювання конфлікту. Це пояснюється тим, що він є незалежним, 
має широкий вибір суддів, а також характеризується гнучким процесом 
вирішення спору. 

Третейські суди не є державними органами і не входять в систему 
судів, які здійснюють правосуддя від імені держави. Тому і рішення 
третейських судів проголошується не іменем України, як рішення 
інших судів. Основна мета третейського судочинства – допомога 
сторонам у вирішенні спірної ситуації з залученням професіоналів, 
фахівців у сфері права, не вдаючись до допомоги держави [2]. 



562 

Сьогодні, в своїй діяльності третейський суд керується Конституцією 
України, Законом «Про третейські суди», іншими законами, нормативни-
ми правовими актами, міжнародними договорами України та регламентом 
(для постійно діючих третейських судів). Різниця між третейськими 
судами та судами загальної юрисдикції полягає в наступному: третейські 
суди розглядають справи на підставі письмової третейської угоди між 
сторонами, рішення (постанови) таких судів не ухвалюються іменем 
України і є обов’язковими для виконання всіма фізичними та юридични-
ми особами, крім сторін третейського розгляду. 

До переваг третейського розгляду можна віднести такі можливості 
сторін: 

1. Вибирати суд для розгляду конкретної справи (з числа постійно 
діючих) або формувати персональний і кількісний склад суду для 
розгляду справи. 

2. Оперативність вирішення спорів третейським судом; 
3. За наявності дійсної третейської угоди, державний суд не може 

прийняти справу до провадження. 
4. Неформальна обстановка розгляду спору, яка сприяє налаго-

дженню конфлікту. 
5. Конфіденційність розгляду справи. Згідно ст. 29 Закону України 

«Про третейські суди», якщо хоча б одна зі сторін висунула заперечен-
ня проти відкритого розгляду справи – ведеться закрите засідання. 

6. Широкий підхід до допустимості доказів, що дозволяє більш де-
тально розглянути певну справу. 

7. Остаточність рішення третейського суду, яке можна оскаржити 
тільки в державному суді при наявності грубого порушення судової 
процедури, визначеної законом. 

8. Негайне виконання рішення третейського суду. 
Але крім переваг є і недоліки, і основні недоліки пов’язані з тим, 

що розгляд справи в третейському суді призводить до значних витрат. 
Тому ті фізичні або юридичні особи, які не бажають нести істотні 
витрати, все ж звертаються в державні судові органи. 

Що стосується співвідношення понять медіація і третейський суд, 
то можна відзначити, що і третейський суд і медіація є способами 
дружнього врегулювання спору. Вони між собою найбільш схожі, хоча 
і мають суттєві відмінності. 

По-перше, третейський розгляд носить змагальний характер. В ре-
зультаті одна сторона виграла, а інша – програла. Медіатор приводить 
сторони до компромісу, до такого рішення, коли обидві сторони 
знаходяться у виграші. При медіації сторони мають шанси зберегти 
дружні партнерські відносини. 

По-друге, рішення в третейському суді приймається третьою осо-
бою – суддею, а рішення в процесі медіації приймається сторонами за 
взаємною згодою. 

По-третє, рішення третейського суду є обов’язковим і підлягає ви-
конанню. В випадку, якщо сторони відмовляються його виконувати, 
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воно підлягає примусовому виконанню. Медіаційна угода має силу 
цивільно-правового договору. Воно не може бути примусово виконано. 
Медіаційна угода може бути ухвалена судом, в такому випадку вже 
відкрите судове провадження закривається [3]. 

Таким чином, медіація і третейський суд є актуальними способами 
врегулювання конфліктів без залучення органів державної влади. 
З точки зору теорії, альтернативні способи вирішення спорів є найприй-
нятнішим для сторін, але відсутність належної правової підтримки та 
законодавчого врегулювання роблять такі способи скоріше ще одним 
предметом обговорення, ніж механізмом, який можна застосовувати на 
практиці. Законодавець повинен бути зацікавлений в популяризації та 
нормативному закріпленні правил використання альтернативних спосо-
бів, адже вони здатні частково розвантажити судові інстанції, що дозво-
лить державі зосередитися на реформуванні судової влади. 
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Київський інститут інтелектуальної власності та права 
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ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ  
ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ НОУ-ХАУ 

 
Досліджуючи правовий режим ноу-хау, виникають труднощі щодо 

з’ясування місця даного об’єкта дослідження в правовій системі Украї-
ни. Передусім складність пов’язана з нез’ясованістю питань – чи є 
ноу-хау об’єктом права інтелектуальної власності чи, можливо, це 
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спосіб охорони інформації у сфері права інтелектуальної власності, або 
спосіб доступу до інформації.  

В переліку об’єктів права інтелектуальної власності, наведеному в 
ст. 420 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. (далі – ЦК Украї-
ни), не зазначається ноу-хау. Разом з тим, в цьому переліку наведено 
комерційну таємницю [1]. На наш погляд, це спірне питання, оскільки 
по-перше – комерційна таємниця включає відомості не тільки про 
об’єкти права інтелектуальної власності. Наприклад, списки клієнтів, 
інформація про працівників компанії може бути комерційною таємни-
цею, однак ці відомості не належать до об’єктів права інтелектуальної 
власності. Дійсно, комерційна таємниця може включати інформацію, 
зокрема, про винаходи, ноу-хау підприємства, однак лише інформаці-
єю про об’єкти права інтелектуальної власності вона не вичерпується. 
По-друге, на наш погляд, законодавець припустився помилки визна-
чаючи комерційну таємницю об’єктом права інтелектуальної власності. 
Вважаємо, що до таких об’єктів належать, зокрема, винаходи, корисні 
моделі, промислові зразки, однак, наприклад, патент – є не об’єктом 
права інтелектуальної власності, а формою охорони результатів інтеле-
ктуальної, творчої діяльності, які відповідають встановленим критеріям 
правової охорони. Автор технічного рішення (чи роботодавець – якщо 
результат створено у зв’язку з виконанням трудового договору) вирі-
шує чи подавати результат на реєстрацію і отримати патент, напри-
клад, на винахід, чи зберегти в таємниці – як ноу-хау, а також віднес-
ти до комерційної таємниці (у випадку якщо автор є суб’єктом госпо-
дарювання або об’єкт створено на підприємстві у зв’язку з виконанням 
службових обов’язків). Таким чином, комерційна таємниця є способом 
охорони інформації. Ноу-хау також вважаємо способом охорони інфо-
рмації у сфері інтелектуальної власності, але не відкидаємо припущен-
ня, що ноу-хау одночасно є і об’єктом права інтелектуальної власності. 
Існуючі на даний час переліки об’єктів права інтелектуальної власнос-
ті, наведенні в міжнародних договорах та національних законодавствах 
країн не є вичерпними, оскільки ми живемо в динамічному світі, який 
постійно розвивається. У Конвенції про заснування Всесвітньої органі-
зації інтелектуальної власності від 14.07.1967 р. визначено широкий 
невичерпний перелік об’єктів права інтелектуальної власності, та 
вказано, що до даної категорії можуть бути віднесені результати інте-
лектуальної діяльності в промисловій, науковій галузях [2]. Крім того, 
в Угоді про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 
15.04.1994 р., серед об’єктів права інтелектуальної власності, виділено 
нерозголошену інформацію [3]. Об’єктами права інтелектуальної 
власності є результати творчої, інтелектуальної діяльності. Вважаємо, 
що замість комерційної таємниці в ЦК України серед об’єктів права 
інтелектуальної власності слід було зазначити ноу-хау. Пояснюємо це 
тим, що комерційна таємниця є збірним поняттям, яке включає в себе 
не тільки інформацію про об’єкти права інтелектуальної власності, та є 
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способом збереження інформації, в тому числі і ноу-хау. Тому, на 
нашу думку, розглядати комерційну таємницю виключно для регулю-
вання охорони права інтелектуальної власності є не зовсім вірним. Для 
порівняння, у Паризькій конвенції про охорону промислової власності 
від 20.03.1883 р., комерційної таємниці немає серед об’єктів права 
інтелектуальної власності [4].  

Приналежність ноу-хау до об’єктів права інтелектуальної власності 
пояснюємо наступним. По-перше, ноу-хау є результатом творчої, інте-
лектуальної діяльності людини, а відповідно до ч.1 ст. 418 ЦК України, 
право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелек-
туальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної 
власності, визначений ЦК України та іншим законом; по-друге, ноу-хау, 
як і всі об’єкти права інтелектуальної власності, має ідеальну (нематеріа-
льну) природу; по-третє, на ноу-хау, як і на об’єкти права інтелектуаль-
ної власності, поширюється теорія виключних прав; по-четверте, ноу-
хау, як і інші об’єкти права інтелектуальної власності, має реальну або 
потенційну цінність; по-п’яте, на ноу-хау, як і на будь-який об’єкт 
права інтелектуальної власності, є критерії правової охорони. Не кожен 
результат інтелектуальної діяльності може вважатися об’єктом права 
інтелектуальної власності, а лише той, який є творчим та підпадає під 
критерії правової охорони. Відомо, що для кожного об’єкту права інте-
лектуальної власності притаманні свої критерії правової охорони. 
Не виключенням є ноу-хау. Для того, щоб результат інтелектуальної, 
творчої діяльності можна було віднести до ноу-хау він має відповідати 
критеріям незагальновідомості, реальної або потенційної цінності, а 
також обмеженого доступу, що забезпечує його належне збереження в 
конфіденційності. Ноу-хау має ряд ознак які відрізняють його від інших 
об’єктів права інтелектуальної власності (за виключенням комерційної 
таємниці), а саме – відсутність державної реєстрації, відсутність строку 
чинності майнових прав, конфіденційний характер. Ноу-хау не підлягає 
державній реєстрації у зв’язку з тим, що основну суть його складає 
конфіденційна інформація. Відсутність державної реєстрації зумовлює 
відсутність строку охорони майнових прав на ноу-хау. Строк чинності 
майнових прав на ноу-хау діє до тих пір, поки автор ноу-хау вживає 
належних заходів щодо збереження його в конфіденційності.  

За порядком доступу виділяють відкриту інформацію та інформацію з 
обмеженим доступом, у свою чергу інформація з обмеженим доступом 
поділяється на конфіденційну, службову та таємну інформації (ст. 20-21 
Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 р.) [5]. Ноу-хау є саме 
конфіденційною інформацією у сфері інтелектуальної власності. 

Специфікою ноу-хау є збереження його в конфіденційності, що й 
зумовлює наявну складність у його правовому регулюванні. Складність 
зумовлює також термінологічна плутанина, оскільки багато дослідників 
ототожнює даний об’єкт з іншими, зокрема з комерційною таємницею, 
секретами виробництва, службовою таємницею тощо. На наш погляд, 
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така «підміна понять» не дозволяє з’ясувати справжню сутність ноу-хау, 
оскільки проектуючи правові режими інших об’єктів на даний об’єкт 
дослідження, стають незахищеними, в першу чергу, автори ноу-хау. 
Крім різного суб’єктного складу, ці об’єкти мають різне призначення, 
різні режими доступу та різні способи охорони та захисту права на них.  

Ноу-хау вважаємо конфіденційною інформацією у сфері інтелекту-
альної власності, яка є не тільки об’єктом права інтелектуальної влас-
ності, а одночасно способом збереження інформації. Також, щодо ноу-
хау вважаємо наступне: 

1. Право на ноу-хау виникає з часу віднесення інформації до такої 
з одночасним вжиттям особою адекватних заходів щодо збереження 
ноу-хау в конфіденційності. 

2. Ноу-хау є альтернативним способом охорони окремих результа-
тів інтелектуальної, творчої діяльності. 

3. Інформація про ноу-хау не підлягає державній реєстрації, оскі-
льки його суть становить конфіденційна інформація.  

4. Ноу-хау є конфіденційною інформацією у сфері інтелектуальної 
власності. 

5. Ноу-хау існує до ти пір, поки інформація, що його складає не є 
загальновідомою. 

6. Ноу-хау є об’єктом права інтелектуальної власності та способом 
збереження результату інтелектуальної, творчої діяльності. У випадку 
якщо автор результату інтелектуальної, творчої діяльності вирішує не 
подавати його на реєстрацію і вживає належних заходів по збереженню 
його в таємниці – виникає ноу-хау як об’єкт права інтелектуальної 
власності. Одночасно ноу-хау виступатиме і способом збереження 
інформації, як альтернатива, зокрема, патентній охороні. 

Таким чином, підсумовуючи вищезазначене, вважаємо ноу-хау 
об’єктом права інтелектуальної власності, конфіденційною інформаці-
єю у сфері інтелектуальної власності, а також альтернативним спосо-
бом охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності. Питання 
дослідження правової природи ноу-хау є складним, актуальним та 
потребує подальших розвідок в цьому напрямі.  
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МАЙДАНИК ЛЮБОВ РОМАНІВНА 
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асистент кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету КНУ  

 

ЩОДО ПИТАННЯ ПРИНЦИПІВ  
АВТОРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

 
В юридичній науці України принципи права визначаються як осно-

вні засади правового регулювання суспільних відносин, які відобража-
ють найбільш суттєві властивості права, стабільність і здатність зали-
шатися незмінними протягом тривалого часу [1, с. 61]. Принципи 
формуються під впливом правової природи та завдань тієї чи іншої 
підгалузі чи інституту права. Оскільки авторське право є інститутом 
цивільного права, тому загальні принципи цивільного права є відправ-
ними на шляху виокремлення особливих принципів характерних саме 
авторсько-правовим відносинам, тому варто виділяти загальні та 
особливі принципи авторського права. 

До особливих принципів авторського права можна віднести прин-

цип свободи творчості автора, що передбачає право автора втілювати 
свій творчий задум у будь-якій формі та з будь-яким змістом на влас-
ний розсуд, за винятком обмежень, встановлених законом встановле-
них в інтересах національної безпеки, громадського порядку тощо. 
прямо заборонених законом.  

Свобода творчості прямо не передбачена у Конституції України, 
однак її можна виокремити внаслідок аналізу інших конституційних 
прав і свобод людини, так у ст. 34 Конституції України зазначається, 
що «кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне 
вираження своїх поглядів і переконань». Слід зазначити, що свобода 
вираження як основоположне право людини закріплено у Загальній 
декларації прав людини у ст. 19 і тісно пов’язане з принципом свободу 
творчості, зокрема. Оскільки, право людини на свободу вираження 
включає в себе пошук та розповсюдження інформації, в тому числі 
через Інтернет, таке право справедливо може бути обмежено законом у 
тих випадках, коли такі дії можуть порушити право власності, до якого 
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відноситься також право інтелектуальної власності на твори як об’єкти 
авторського права.  

Мистецький або естетичний нейтралітет не прийнято виділяти у віт-
чизняній доктрині авторського права, однак на нашу думку, ця конце-
пція заслуговує на виокремлення в окремий особливий принцип 
авторського права. Вперше позиція естетичного нейтралітету в автор-
ському праві була висловлена у рішенні Верховного суду США від 
2 лютого 1903 року у справі Bleistein v. Donaldson Lithographing 
Company про охороноздатність реклами авторським правом. Тоді суд 
виходив з позиції мистецького або естетичного нейтралітету щодо 
реклами як твору, незалежно від його призначення та мистецької 
цінності. «Суддя Холмс зазначив, що «Це було б небезпечним для осіб, 
які навчені лише праву, бути остаточними суддями щодо цінності 
ілюстрацій, крім невеликих та найочевидніших вийнятків»1. Так, зміст 
цього принципу полягає у тому, що мистецька цінність певного твору 
не має значення для надання йому охорони авторським правом. Згада-
не рішення Верховного суду США лягло в основу «доктрини утриман-
ня» (‘doctrine of avoidance’) [2, с. 345], суть якої полягає в тому, що суд 
не має достатніх знань та навичок для вирішення питання про мисте-
цьку цінність твору, тому має утримуватися від вирішення спору через 
оцінку мистецького внеску в той чи інший об’єкт авторського права. 
Схожа позиція міститься у Постановах Пленуму ВГСУ № 12 
17.10.2012; № 5 від 23.03.2012, згідно якої «за наявності суперечностей 
між сторонами спору з питання про те, чи є продукт творчої діяльності 
таким, що не охороняється авторським правом господарський суд, як 
правило, має призначати судову експертизу із залученням у разі необ-
хідності як експертів фахівців не лише у сфері інтелектуальної власно-
сті, а й у відповідній галузі знань)».  

Виключність майнових авторських прав як принцип виокремлюється 
через призму монополії автора чи правоволодільця щодо визначення 
подальшої долі конкретного об’єкту авторського права. Таку теорію 
виключності прав підтримує ряд вчених В.А. Дозорцев, Е.П. Гаврилов, 
В.О. Калятин. Існує також інша точка зору, так, О.П. Сергеев відно-
сить до виключних прав також особиситі немайнові права автора. 

Принцип невідчужуваності особистих немайнових прав автора поля-
гає у тому, що особисті немайнові права автора невід’ємні від самої 
особистості автора і нерозривно повязані з ним, отже їм не притаманні 
властивості майна. Вітчизняне зааконодавство передбачає повну забо-
рону відчуження особистих немайнових прав на відміну від іншихк-
рахн Європи. Так, Закон про авторське право Нідерландів у статті 25 

                                                           
1  «It would be a dangerous undertaking for persons trained only to the law to constitute 
themselves final judges of the worth of pictorial illustrations, outside of the narrowest and most 
obvious limits»; Bleistein v. Donaldson Lithographing Co., 188 U.S. 239 (Supreme Court of the 
United States 2 February 1903). 
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[3] допускає відмову від деяких особистих немайнових прав автора, а 
саме від права заперечувати проти доведення твору до загального 
відома публіки без зазначення його імені або іншої вказівки як автора, 
крім випадків коли таке заперечення є безпідставним1. 

До загальних принципів авторського права варто віднести принцип 
поєднання особистих інтересів автора з інтересами суспільства, який 
полягає в тому, що закон передбачає випадки, коли забезпечується 
суспільний інтерес (випадки використання твору без згоди автора і без 
виплати йому авторської винагороди зазначені у ст. 21 Закону). Суспі-
льство зацікавлене не тільки в ефективному захисту авторського права, 
а й у вільному доступі до авторських творів. Дана концепція бере свій 
початок від загально-цивілістичного принципу пропорційності (спів-
розмірності), який виділяється не лише в Україні, а й на міжнародно-
му рівні. Як слушно зазначив, Д.І. Дєдов Співрозмірність (пропорцій-
ність) у праві являє собою загальний, універсальний принцип прпава, 
який вимагає співрозмірного обмеження прав і свобод людини для 
досягнення публічних цілей [4, 359 с. ].  

Також дослідники виділяють свободу авторського договору як один із 
принципів авторського права, який прямо пов’язаний із загальним 
принципом цивільного права – принципом свободи договору [5, с. 66]. 
У зв’язку з тим, що цивілісти здебільшого ототожнюють загальні засади 
цивільного права із принципами правового регулювання цивільних 
відносин (Н. С. Кузнєцова, С. О. Погрібний, Р. А. Майданик), свобода 
договору в даному контексті аналізується через зміст ст. 3 ЦК України, 
яка й відносить до загальних засад цивільного законодавства свободу 
договору. Під свободою договору як загальним принципом цивільного 
права слід розуміти в широкому розумінні право особи на свободу 
переговорів при укладенні договорів, вільне волевиявлення на укладення 
договору, свобода вибору контрагента за договором, свободу вибору 
умов та форми договору. Виокремлення договірної свободи у окремий 
принцип авторського права доцільне, однак з деякими обмеженнями 
щодо складових такої засади. До таких обмежень свободу авторського 
договору належать: пряма вказівка ст. 33 Закону щодо письмової форми 
договору про передачу прав на використання твору; деякі обмеження 
щодо умов авторського договору, зокрема, щодо недійсності умови 
договору, що обмежує право автора на створення майбутніх творів на 
зазначену у договорі тему чи галузі (п. 7 ст. 33 Закону). 

На підставі проведеного аналізу принципів авторського права Укра-
їни можна зробити такі висновки: 

                                                           
1 Article 25 of Dutch Copyright Act 1912: a) the right to oppose the communication to the public 
of the work without acknowledgement of his name or other indication as author, unless such 
opposition would be unreasonable 
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1. Принципи авторського права України класифікуються на зага-
льні та особливі за критерієм обсягу змісту правовідносин, яким вони 
притаманні: загальним цивільно-правовим або авторсько-правовим. 

2. Виокремлено такі загальні принципи авторського права України: 
поєднання особистих інтересів автора з інтересами суспільства, свобо-
да авторського договору. 

3. Виокремлено такі особливі принципи авторського права Украї-
ни: свобода творчості автора, мистецький або естетичний нейтралітет 
твору, виключність майнових авторських прав, невідчужуваності осо-
бистих немайнових прав автора. 
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САВИЦЬКИЙ АНДРІЙ ЯКОВИЧ 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
аспірант кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права 

 

ПРОБЛЕМА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ  

 
Наразі у світі є багато прикладів успішної діяльності об’єднань спів-

власників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ), зокрема в таких 
європейських країнах, як Бельгія, Франція, Фінляндія та ін. Але чи 
належним чином функціонують об’єднання співвласників багатокварти-
рних будинків в Україні у порівнянні з закордонними тенденціями?  

Проблеми функціонування об’єднань співвласників багатоквартир-
них будинків в Україні у своїх працях висвітлювало чимало вітчизня-
них науковців, зокрема: Н.О. Гура, Н. Марценко, Н.В. Мороз, 
Д.Д. Позова, К.В. Процак, О.П. Просович, О. О. Старицька та ін. 

Як повідомив Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
Геннадій Зубко, на теперішній час в Україні створено приблизно 
28,7 тисячі об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (станом на 
4 квітня 2018 року) [1]. Тобто ОСББ створено приблизно у 20% багатоква-
ртирних житлових будинків в Україні. Нагадаємо, що на початку березня 
2015 року ця цифра коливалась біля 16,5 тисяч ОСББ [2]. 

Як можна помітити з численних ЗМІ, в Україні ОСББ постійно 
стикається та постійно бореться з рядом труднощів, які виникають то в 
наслідок прогалин та недоліків законодавчої бази, то в наслідок еко-
номічних реалій.  

Зокрема, однією з основним проблем є наявність старого житлового 
фонду, який капітально не ремонтувався принаймні тридцять років. 
Так, новостворені ОСББ мають прописані ст. 16 Закону України «Про 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» повноваження 
на здійснення ремонту та реконструкції багатоквартирного будинку, 
але враховуючи масштаби необхідних перетворень мешканці таких 
багатоквартирних житлових будинків не мають достатньо коштів на 
замовлення такого виду робіт.  

Наразі, у ситуації що склалася, у об’єднань співвласників багаток-
вартирних будинків є декілька варіантів з вирішення даної проблеми. 
Перше, довгострокове рішення – це поступово накопичувати кошти 
співвласників, і проводити роботи з капітального ремонту по мірі 
фінансових можливостей. 

Іншим варіантом з вирішення даного питання є, спираючись на 
європейський та американський досвід, – взяття ОСББ банківсько-
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го кредиту. Таким чином об’єднання співвласників багатоквартир-
ного будинку матиме змогу отримати необхідні кошти та нагально 
здійснити невідкладний ремонт, а потім поступово віддавати надані 
кошти. Такий варіант виглядає достатньо прийнятним. Але чи 
наразі в Україні так просто взяти кредит об’єднанню співвласників 
багатоквартирного будинку?  

Перш за все, необхідно згадати, що в Україні сьогодні встановлені 
великі ставки за кредитами для юридичних осіб, які коливаються від 
20% до 35% і більше [3]. У той час як в Європі процентна ставка 
річних за аналогічним кредитом становить від 3% до 5% [4]. 

Також, потрібно пам’ятати, що у багатоквартирних житлових буди-
нках проживають мешканці з різним рівнем доходу, є малозабезпечені 
сім’ї, багатодітні сім’ї та ін., які не мають фінансової можливості 
віддавати кредити з такими процентами, а в законі не прописаний 
механізм надання пільг або субсидій на повернення кредиту таким 
мешканцям. 

Попри все це, навіть банки не йдуть на зустріч в питанні надання 
кредиту такому утворення, як ОСББ, оскільки є проблематичним 
питання повернення банку коштів у разі несплати кредиту через те, що 
ОСББ – це юридична особа, яка відповідає за зобов’язаннями тільки 
власними коштами, майном, згідно зі ст. 4 Закон України «Про 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку». 

Тобто, підсумувавши викладене, можна зробити висновок що 
фінансове питання діяльності ОСББ наразі потребує законодавчого 
врегулювання, деталізації та конкретизації, а також надання держа-
вної підтримки, фінансування, забезпечення пільг та субсидій, 
оскільки більшість об’єднань співвласників багатоквартирних буди-
нків не мають достатньо коштів, що б привести застарілий житло-
вий фонд у належний стан. Доречним було б надання державою 
кредитів для ОСББ на виконання певних видів робіт, або надання 
банків гарантій повернення коштів у разі неспроможності мешкан-
ців виплачувати кредит. Одним з таких кредитів є, так звані, «теплі 
кредити» на заміну газових котлів на твердопаливні; на утеплення 
приватного житла; на впровадження енергоефективних заходів у 
багатоповерхівках. Банками, які надають такі кредити є Ощадбанк, 
Укргазбанк, Приватбанк та Укрексімбанк. Це є позитивним зру-
шенням нашої держави, але все ж таки недостатньо. Подібні креди-
ти слід запроваджувати на різні види робіт та послуг.  

Питання недостатності коштів для здійснення ОСББ своїх коштів є 
однією з причин повільного створення таких об’єднань для здійснення 
управління та обслуговування багатоквартирних житлових будинків. 
Тому вбачається, що вирішення цього питання призведе до збільшення 
кількості ОСББ в країні. 
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НАПРЯМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 

 
В Європейському Союзі діють вже багато різних нормативно-

правових актів, спрямованих на досягнення основної мети – створен-
ня загального простору свободи, безпеки та правосуддя. Одним з 
інструментів досягнення такої мети є впровадження інформаційних 
технологій в діяльність судів. 

Стокгольмська програма «Відкрита та безпечна Європа, яка служить 
своїм громадянам і захищає їх» (2010/С115/01) зазначає, що електрон-
не правосуддя представляє відмінну можливість для забезпечення 
більш легкого доступу до правосуддя. Розроблені декілька загально-
європейських програм з інформатизації судової діяльності: 1) Іденти-
фікатор європейського законодавства (European Legislation Identifier – 
ELI) включає в себе пошук нормативних актів ЄС та держав-членів 
ЄС; 2) Ідентифікатор європейського прецедентного права, який надає 
опції пошуку прецедентів Європейського суду правосуддя, Єдиного 
патентного суду і Суду правосуддя країн Бенілюксу, судової практики 
держав-членів ЄС та ін. 

І, нарешті, Портал Європейської електронної юстиції/правосуддя 
(The European e-Justice Portal) [1], розбудові якого приділяється велика 
увага в ЄС. Європейський портал е-юстиції постійно працює над 
підвищенням відвідування порталу. «Допоможіть поширити слово про 
європейський портал судочинства» – саме такі слова розміщені на 
головній сторінці порталу. 

Ці інструменти (портал і ідентифікатори), хоч і є елементами елект-
ронного правосуддя, але в основному спрямовані на інформування 
фізичних та фізичних осіб про національне та європейське законодав-
ство та судову практику (тобто не містить функціоналу «електронного 
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судочинства» для забезпечення учасників процесу та суду здійснювати 
процесуальні дії, передбачені законодавством, в електронному вигляді).  

Далі більш докладно зупинимося на European e-Justice Portal. Він 
надає громадянам практичну інформацію про судову систему та суміж-
ні галузі та процедури. Вся інформація на порталі перекладена на 
23 офіційні мови Європейського Союзу.  

Європейський портал е-юстиції задуманий як майбутній електрон-
ний універсал у сфері юстиції. Першим кроком він прагне полегшити 
життя громадян, надаючи інформацію про системи правосуддя та 
покращення доступу до правосуддя у ЄС. 

European e-Justice Portal містить чотири групи правої інформації: 
1. Для громадян: знайти адвоката; знайти нотаріуса; правила звернення 
до суду; права жертв злочинів у кримінальному судочинстві; сімейні 
питання; судове мито; права обвинуваченого в кримінальному судочинс-
тві; 2. Для бізнесу: база неспроможних суб’єктів; реєстр підприємств; 
бланки платіжного доручення ЄС (Європейського наказного прова-
дження); земельний кадастр; звернення до суду; грошові позови; адвока-
тура; 3. Практикуючім адвокатам: законодавство; судова практика; 
мережі адвокатури і судів; система Європейської співпраці в правовій 
сфері у цивільних та економічних справах; судові системи; реєстри; 
підготовка суддів в ЄС; 4. Для судової системи: законодавство; інстру-
менти для судів і практикуючих адвокатів; система Європейської спів-
праці в правовій сфері у цивільних та економічних справах; підготовка 
суддів в ЄС; відеоконференція; форма для зняття показань свідків. 

Європейський портал електронного правосуддя зміцнює прозорість 
систем правосуддя держав-членів, надаючи громадянам практичну 
інформацію рідною мовою про судову систему та процедури. Портал 
спрямований на те, щоб підвищити наочність, поліпшити доступ до 
правосуддя для громадян Європейського Союзу. 

На Порталі можна отримати інформацію та конкретний інструмен-
тарій для доступу до спрощених судових процедур в ЄС. Наприклад, до 
European payment order. Європейське наказне провадження було введе-
но в дію Регламентом Європейського Парламенту та Ради Європейсь-
кого Союзу 1896/2006 від 12 грудня 2006 року про запровадження 
Європейського наказного провадження. 

European payment order (дослівно – Європейське розпоряджен-
ня/заявка на оплату) – є спрощеною процедурою, за стандартними 
формами, для міжнародних грошових позовів, які не заперечуються 
відповідачем.  

Європейський портал електронного правосуддя надає інформацію 
про застосування Положень та зручний для користувача інструмент 
для заповнення форм. 

Виконання наказу здійснюється відповідно до національних правил 
та процедур держави-члена. Порядок виконання судового рішення 
також детально описаний на Порталі із зазначенням особливостей у 
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країнах-членах ЄС та надана доступна інформація про те, куди має 
звертатися заявник/кредитор. Також пропонується ознайомитися із 
«Практичним керівництвом щодо застосування Положення про 
European payment order». 

Власне на тему European payment order є багато спеціальної літератури, 
тому більше на цьому питані, думаємо, немає сенсу зупинятися [2].  

Також на Поталі можна отримати інформацію та конкретні рекоме-
ндації щодо European Small Claims Procedure (Європейська процедура 
щодо вирішення дрібних спорів – див., постанову Європейського 
Парламенту та Ради від 11 липня 2007 р. № 861/2007). Портал євро-
пейського правосуддя надає інформацію щодо застосування Регламен-
ту та форм, які можуть бути заповнені в електронному вигляді та 
надруковані. Також пропонується ознайомитися із «Практичним 
керівництвом щодо застосування відповідної процедури. 

Ці Правила застосовуються в цивільних та комерційних справах 
транскордонного характеру, незалежно від суду або уповановаженого 
органу, в яких розмір позовних вимог не перевищує 2000 євро  
(з 2015 року – 5000 євро). На відміну від European payment order, ця 
процедура передбачає її застосування не тільки до грошових, а й 
негрошових вимог. 

European e-Justice Portal містить докладну інформацію щодо цієї су-
дової процедури у кожній країні-члені ЄС. 

Так, для прикладу візьмемо витяги окремих норм, які стосуються 
Австрії. В Австрії компетенцію розглядати дрібні спори за встановле-
ною процедурою мають окружні суди (Bezirksgerichte ), які мають 
юрисдикцію розглядати справи в першій інстанції відповідно до Пос-
танови (ЄC) № 861/2007. Претензії можуть бути подані в паперовому 
або електронному вигляді за допомогою електронної системи юридич-
ної кореспонденції (Elektronischer Rechtsverkehr – «ERV»). ERV в 
принципі доступний всім фізичним та юридичним особам, хоча їй 
потрібне спеціальне програмне забезпечення та залучення посередни-
цького агентства.  

Матеріали та додатки можуть також бути розміщені в електронній фо-
рмі за допомогою Bürgerkartenfunktio (підпис чип-карткою громадянина 
або мобільного телефону – див. Http://www.buergerkarte.at/ ) з онлайнови-
ми формами на сайті Австрійської юстиції: www. eingaben.justiz.gv.at. Для 
використання підпису мобільного телефону потрібен мобільний телефон, 
який готовий для прийому. Підпис мобільного телефону працює з усіма 
мобільними телефонами. Мобільний телефон або активована електронна 
картка громадянина є віртуальним ідентифікатором особи. 

Вони є безкоштовними та безпечними (лише правильна комбінація 
знань двох факторів (PIN-код або пароль) та володіння (електронна 
картка або мобільний телефон) дозволяє успішно їх використовувати). 

Електронна картка громадянина є юридично дійсним електронним 
підписом в Інтернеті та є еквівалентним рукописному підписові. 
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Citizen Card дозволяє зручно входити в численні інтернет-служби 
державних органів (FinanzOnline, запити на отримання страхових 
даних тощо). Особа отримує (офіційну) пошту. 

Документи не можна надсилати факсом або електронною поштою. 
Якщо подання документів через ERV не є можливим, електронне 

обслуговування документів також може здійснюватися через адмініст-
ративний відділ для обслуговування документів відповідно до частини 
3 Закону про служби документів (Zustellgesetz, розділи 28 і наступні). 

До осіб, які виключно можуть використовувати тільки ERV (але не 
інші системи електронного обслуговування) відносяться: адвокати 
(Rechtsanwälte ), інші особи, уповноважені представляти обвинуваче-
них в кримінальному процесі (Verteidiger в Strafsachen ), нотаріуси 
(Notare), кредитно-фінансові установи, установи соціального страху-
вання, пенсійні установи, фінансовий прокурор (Finanzprokuratur, 
який представляє державу у певних типах справ) та асоціації адвокатів 
( Rechtsanwaltskammern). 

Щодо апеляційної процедури у справі, поданої відповідно до Пос-
танови (ЄС) № 861/2007 рішення суду, прийняте в першій інстанції 
окружним судом, може бути оскаржене (Berufung). Апеляція повинна 
бути подана в письмовій формі в окружний суд, який виніс рішення у 
першій інстанції протягом чотирьох тижнів після закінчення судового 
рішення.  

Мова, прийнята відповідно до статті 21а (1), є німецькою. Окрім 
офіційної мови (німецької) австрійські громадяни та громадяни країн, 
що є учасницями Угоди про Європейський економічний простір, 
можуть використовувати угорську, словенську, хорватську мову в 
окремих окружних судах. 
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Приватний вищий навальний заклад Університет Короля Данила, 
завідувач кафедри цивільного права і процесу, доктор юридичних наук, доцент 

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК 
ВИДАЧІ ОБМЕЖУВАЛЬНОГО ПРИПИСУ –  

НОВА СУДОВА ФОРМА ТИМЧАСОВОГО ОБМЕЖЕННЯ 
ОКРЕМИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН 

 
Наприкінці минулого року парламентом було прийнятий закон, 

яким запроваджено новий порядок обмеження окремих майнових та 
особистих немайнових цивільних прав однієї особи з метою захисту 
особистих немайнових цивільних прав іншої особи, – Закон України 
«Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 7 грудня 
2017 року № 2229-VIII (цим Законом внесено відповідні зміни до 
КУпАП, ЦПК, Закону України «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків»), яким встановлюються нові види 
спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству та насильс-
тву за ознакою статі, визначаються підстави і порядок їх застосування 
(далі – Закон). 

Так, зокрема, до спеціальних заходів щодо протидії домашньому 
насильству Закон відносить: 1) терміновий заборонний припис стосов-
но кривдника; 2) обмежувальний припис стосовно кривдника; 
3) взяття (зняття) на профілактичний облік кривдника та проведення з 
ним профілактичної роботи; 4) направлення кривдника на проходжен-
ня програми для кривдників. Перший та останні два види заходів щодо 
протидії домашньому насильству безпосередньо не стосуються цивіль-
ного процесу (обмеження цивільних прав кривдника судом), оскільки 
мають адміністративно-правову природу. Для цивільного процесу 
науковий і практичний інтерес представляє другий вид як нова судова 
форма обмеження окремих майнових та особистих немайнових цивіль-
них прав (зокрема права власності і права користування на відповідне 
жиле приміщення, права батьків на спілкування з дитиною, права на 
свободу пересування і свободу листування і телефонних розмов тощо). 
Обмежувальний припис стосовно кривдника являє собою встановле-
ний у судовому порядку захід тимчасового обмеження прав чи покла-
дення обов’язків на особу, яка вчинила домашнє насильство, спрямо-
ваний на забезпечення безпеки постраждалої особи. Обмежувальним 
приписом визначаються один чи декілька таких заходів тимчасового 
обмеження прав кривдника або покладення на нього обов’язків: 
1) заборона перебувати в місці спільного проживання (перебування) з 
постраждалою особою (цей захід не може застосовуватися щодо кривд-
ника, який не досяг вісімнадцятирічного віку та має спільне місце 
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проживання з постраждалою особою); 2) усунення перешкод у корис-
туванні майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності або 
особистою приватною власністю постраждалої особи; 3) обмеження 
спілкування з постраждалою дитиною; 4) заборона наближатися на 
визначену відстань до місця проживання (перебування), навчання, 
роботи, інших місць частого відвідування постраждалою особою; 
5) заборона особисто і через третіх осіб розшукувати постраждалу 
особу, якщо вона за власним бажанням перебуває у місці, невідомому 
кривднику, переслідувати її та в будь-який спосіб спілкуватися з нею; 
6) заборона вести листування, телефонні переговори з постраждалою 
особою або контактувати з нею через інші засоби зв’язку особисто і 
через третіх осіб. Рішення про видачу обмежувального припису або про 
відмову у видачі обмежувального припису приймається на підставі 
оцінки ризиків. Обмежувальний припис видається судом на строк від 
одного до шести місяців у визначеному ЦПК порядку. У зв’язку з цим, 
Законом внесено зміни до ЦПК – доповнено розділ IV новою гла-
вою 13 «Розгляд судом справ про видачу і продовження обмежувально-
го припису», якою встановлено, що: а) заява про видачу (продовжен-
ня) обмежувального припису подається до суду за місцем проживання 
(місцезнаходження служб підтримки постраждалих осіб) постраждалою 
особою (її представником, батьками та іншими законними представ-
никами дитини, родичами дитини, а також органом опіки та піклуван-
ня в інтересах дитини чи недієздатної особи, яка постраждала від 
домашнього насильства); б) заінтересованими особами у справах про 
видачу обмежувального припису є особи, стосовно яких подано заяву 
про видачу обмежувального припису, а також інші фізичні особи, прав 
та інтересів яких стосується заява про видачу обмежувального припису, 
а також органи державної влади та органи місцевого самоврядування у 
межах їх компетенції; в) справа про видачу обмежувального припису 
розглядається судом за участю заявника та заінтересованих осіб. У разі 
якщо участь заявника становить загрозу подальшої дискримінації чи 
насильства для нього, справа може розглядатися без його участі. Неяв-
ка належним чином повідомлених заінтересованих осіб не перешко-
джає розгляду справи про видачу обмежувального припису. Суд розг-
лядає справу не пізніше 72 годин; г) у разі задоволення заяви суд видає 
обмежувальний припис у вигляді одного чи декількох заходів тимчасо-
вого обмеження прав особи, яка вчинила домашнє насильство чи 
насильство за ознакою статі, передбачених Законами України «Про 
запобігання та протидію домашньому насильству» або «Про забезпе-
чення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», на строк від 
одного до шести місяців; д) рішення суду про видачу обмежувального 
припису підлягає негайному виконанню, а його оскарження не зупи-
няє його виконання; е) про видачу або продовження обмежувального 
припису суд не пізніше наступного дня з дня ухвалення рішення 
повідомляє уповноважені підрозділи органів Нацполіції за місцем 
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проживання (перебування) заявника для взяття особи, стосовно якої 
видано або продовжено обмежувальний припис, на профілактичний 
облік, а також районні державні адміністрації та виконавчі органи 
сільських, селищних, міських, районних у містах рад за місцем прожи-
вання (перебування) заявника. Отже, об’єктом правової охорони при 
застосуванні обмежувального припису стосовно особи-кривдника, є 
особисте немайнове право постраждалої особи на життя і здоров’я 
(ст. 281 ЦК) та право на свободу (ст. 288 ЦК), а об’єктом обмеження – 
права особи-кривдника на користування відповідним жилим примі-
щення (ст. 383, 405 ЦК), свободу пересування (ст. 313 ЦК) і спілку-
вання зі своєю дитиною (ч. 3 ст. 157 СК). 

Аналіз наведених положень Закону дає підстави для висновку, що 
особливість вказаного способу обмеження окремих цивільних прав 
полягає в тому, що вказані заходи є не «покаранням» особи-кривдника 
(оскільки це не є їх метою), хоча й можна їх визнати заходом відпові-
дальності, а є своєрідним способом захисту таких особистих немайно-
вих прав постраждалої особи від домашнього насильства, як право на 
життя та здоров’я (ст. 281 ЦК – фізична особа має невід’ємне право на 
життя; фізична особа має право захищати своє життя та здоров’я від 
протиправних посягань) та право на свободу (ст. 288 ЦК – фізична 
особа має право на свободу; забороняються будь-які форми фізичного 
чи психічного тиску на фізичну особу). З огляду на визначену в юри-
дичній літературі правову природу способів захисту прав [1, с. 96; 
2, с. 32-33], робимо висновок, що спеціальні заходи щодо протидії 
домашньому насильству, які застосовуються судом у вигляді обмежува-
льного припису стосовно кривдника і які являють собою обмеження 
окремих майнових та особистих немайнових цивільних прав кривдника 
та є для нього заходами відповідальності, є одночасно способами 
захисту особистих немайнових цивільних прав постраждалої особи, 
оскільки в результаті їх примусового застосування відбувається припи-
нення порушення особистих немайнових прав та ліквідація несприят-
ливих наслідків для постраждалої особи, відновлення її права на сво-
боду, тобто відбувається відновлення становища, яке існувало до 
порушення, а відтак відповідають способам захисту цивільних прав, 
передбачених п. 3 і 4 ч. 2 ст. 16 ЦК. Адже в цьому випадку дії кривд-
ника являють собою порушення меж здійснення його цивільних прав, 
хоча згідно із ч.ч. 2 і 3 ст. 13 ЦК при здійсненні своїх прав особа 
зобов’язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших 
осіб; не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати 
шкоди іншій особі. 

Отже, нова глава 13 розділу IV ЦПК «Розгляд судом справ про ви-
дачу і продовження обмежувального припису» фактично встановлює 
спеціальний судовий порядок захисту цивільних прав постраждалої 
особи, що узгоджується із ч. 2 ст. 276 ЦК, згідно з якою якщо дії, 
необхідні для негайного поновлення порушеного особистого немайно-
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вого права фізичної особи, не вчиняються, суд може постановити 
рішення щодо поновлення порушеного права, а також відшкодування 
моральної шкоди, завданої його порушенням. Хоча й є зауваження 
стосовно застосування судом таких заходів, як: заборона перебувати в 
місці спільного проживання (перебування) з постраждалою особою; 
усунення перешкод у користуванні майном, що є об’єктом права 
спільної сумісної власності або особистою приватною власністю пост-
раждалої особи; обмеження спілкування з постраждалою дитиною. 
Адже застосовуючи щодо кривдника такі заходи обмеження прав у 
спеціальному позапозовному порядку (нова глава 13 розміщена в 
розділі «Окреме провадження») та видаючи обмежувальний припис на 
строк від 1 до 6 місяців, місцевий суд фактично розглядатиме вимоги 
постраждалої особи про захист її цивільних прав (які за ЦК і СК та 
ЦПК мають розглядатися в позовному порядку) та вирішуватиме 
питання щодо майнових та особистих немайнових прав особи-
кривдника у позапозовному провадженні без розгляду справи по суті, 
що порушуватиме право такої особи на захист та гарантії цивільної 
процесуальної форми. Неможна залишати поза увагою й ту обставину, 
що заперечення особи-кривдника проти застосування щодо нього 
обмежувальних заходів (або прохання застосувати більш м’який), на 
призначенні якого наполягає постраждала особа, або навпаки, при 
розгляді судом заяви особи-кривдника про дострокове припинення дії 
обмежувального припису (що нажаль прямо не передбачено) та наяв-
ність заперечень постраждалої особи проти цього, в розумінні ч. 6 
ст. 294 ЦПК може свідчити про наявність «спору про право», який має 
вирішуватися в порядку позовного провадження, то суд має залишити 
заяву без розгляду і роз’яснити заінтересованим особам, що вони 
мають право подати позов на загальних підставах. А це не відповідати-
ме меті та оперативності застосування обмежувальних заходів. Отже, 
цивільно-процесуальний порядок застосування обмежувального при-
пису хоч й виправданий оперативністю вжиття невідкладних заходів з 
метою захисту прав постраждалої особи, проте створює реальну загрозу 
порушення державою прав особи-кривдника, що неможна виправдати 
вищевказаною метою. Тому підтримуючи в цілому проаналізовані 
законодавчі новели, будемо сподіватися на їх помірковане застосуван-
ня суддями.  
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ПОСТАНОВИ СУДІВ  
АПЕЛЯЦІЙНОЇ ТА КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ  

В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 

 
На відміну від провадження в суді першої інстанції, де предметом 

судового розгляду є спірні матеріальні правовідносини сторін (у 
справах позовного провадження) чи юридична вимога, не пов’язана з 
вирішенням спору про право, поставлена перед судом в прядку 
окремого провадження, предметом судового розгляду в судах апеля-
ційної та касаційної інстанції є законність та обґрунтованість (в суді 
апеляційної інстанції) або лише законність (в суді касаційної інстан-
ції) судового рішення. Водночас суди апеляційної та касаційної 
інстанції не можуть обмежитись лише перевіркою судового рішення 
не втрутившись в основне питання стосовно вирішення матеріально-
правових вимог, оскільки ці питання тісно пов’язані. Тому предмет 
судового розгляду в судах апеляційної та касаційної інстанції 
складається з двох частин: 1) законність та обґрунтованість (або лише 
законність) судового рішення; 2) спірні матеріальні правовідносини 
сторін (у справах позовного провадження) чи юридична вимога, не 
пов’язана з вирішенням спору про право, поставлена перед судом в 
прядку окремого провадження. 

Слід констатувати, що завданням як суду апеляційної, так і суду 
касаційної інстанції є перевірка законності та обґрунтованості 
(апеляційна інстанція) або лише законності (касаційна інстанція) 
судового рішення. Просто в суді апеляційної інстанції перевірка 
законності та обґрунтованості рішення суду першої інстанції 
здійснюється шляхом перегляду справи. 

Погляд на судову апеляцію як на перевирішення справи судом 
вищестоящої інстанції був доволі популярним серед науковців 
дореволюційного періоду [1, с. 295-296; 2, с. 272] та вважається класич-
ним. М.Й. Штефан писав, що суть апеляції полягає в новому (повторно-
му) розгляді і перевирішенні справи судом апеляційної інстанції 
[3, с. 475]. Сучасні дослідники вказують, що до змісту апеляції входять два 
основних елементи: повторність розгляду справи та перевірка судового 
акту [4, с. 23]. 

В юридичній літературі різницю між апеляцією та касацією проводять 
по двом основним ознакам: об’єктам оскарження та межам перевірки. 

1) апеляція подається на рішення, що не набрали законної сили, а 
касація – на ті, що набрали законної сили; 
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2) апеляційна інстанція переглядає рішення з питань факту та пра-
ва, касаційна – з питань права [5, с. 6]. 

Таке твердження відповідає нормам ЦПК України. Відповідно до 
ст.ст. 352, 353 ЦПК України об’єктами апеляційного оскарження є 
рішення та ухвали суду першої інстанції. Положення ч. 2 ст. 273 ЦПК 
України свідчать про те, що в апеляційному порядку оскаржують ся 
рішення, що не набрали законної сили. 

В касаційному порядку відповідно до ст. 389 ЦПК України можуть 
бути оскаржені рішення та ухвали суду першої інстанції після 
апеляційного перегляду справи та постанову суду апеляційної інстанції 
(звичайно крім обмежень, встановлених процесуальним законом та 
пов’язаними з наявністю «процесуальних фільтрів», завдяки яким до 
суду касаційної інстанції потрапляє не кожна цивільна справа). Проце-
суальний закон не ставить набрання рішенням законної сили в 
залежність від закінчення строку його касаційного оскарження та 
здійснення такого оскарження. Відповідно до ст. 384 ЦПК України 
постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її 
прийняття. Отже в касаційному порядку оскаржуються вже такі, що 
набрали законної сили судові рішення. Характеризуючи право 
касаційного оскарження, Р.М. Мінченко відзначає, що об’єктом 
касаційного оскарження є судові рішення, що набрали законної сили 
[6, с. 185]. 

У ч. 1 ст. 367 ЦПК України прямо зазначається, що суд апеляційної 
інстанції перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої 
інстанції, тоді як суд касаційної інстанції перевіряє лише законність 
судових рішень (ч. 2 ст. 400 ЦПК України) та не може встановлювати або 
(та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи 
відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність 
того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими. 

Апеляція не може розглядатися як повторний розгляд справи по 
суті, оскільки тоді суд апеляційної інстанції дублюватиме функції суду 
першої інстанції, нівелюючи, тим самим, значення рішення суду 
першої інстанції. Розгляд справи в суді першої інстанції в такому разі 
розглядатиметься багатьма учасниками процесу лише як підготовка 
(свого роду тренування) перед апеляційним розглядом справи. З іншої 
сторони, апеляція не повинна розглядатися як лише проміжний етап, 
чергова сходинка між першою інстанцією та касацією. Так 
відбувається тоді, коли суд касаційної інстанції повністю або частково 
дублює функції суду апеляційної інстанції.  

На сьогоднішній день позитивним явищем є запровадження у ЦПК 
України так званих «процесуальних фільтрів», завдяки яким не кожна 
справа може потрапити до суду касаційної інстанції. Тим самим авто-
матично підвищується значення суду апеляційної інстанції, рішення 
якого для значної кількості справ стає остаточним. 
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Як відзначається в юридичній літературі, інститут касації в його кла-
сичному розумінні притаманний правовим системам континентального 
права, у яких домінуючим джерелом права є нормативні акти, що прий-
маються вищим законодавчим органом на основі політичної більшості 
(сталої чи ситуативної). Законодавчий механізм допускає високий рівень 
політичної доцільності і, як наслідок, нормативні акти не завжди є 
досконалими, не завжди належним чином відображають соціально-
правові реалії соціального буття. При застосуванні законодавчих норм на 
практиці об’єктивно виникають труднощі з їх правильним та однаковим 
тлумаченням. Якщо такі труднощі вчасно не подолати, то це суттєво 
перешкоджатиме стабільному розвитку права, збалансованому 
функціонуванню правової системи країни [7, с. 112; 8, с. 29]. 

Виходячи зі змісту ст. 7 (п. с) Рекомендації R (95) 5 від 07.02.1995 ро-
ку Комітету міністрів державам-членам відносно введення в дію і 
поліпшення функціонування систем і процедур оскарження у цивільних 
і торгових справах [9] функціями суду касаційної (третьої) інстанції під 
час перегляду судових рішень у касаційній інстанції є розвиток права, 
забезпечення однакового тлумаченню закону, вирішення питань права, 
що мають значення для усього суспільства в цілому. 

У наукових джерелах вірно робиться наголос на тому, що у сучас-
них умовах, завдяки загальним процесам зближення правових систем, 
найвищі судові органи все більше стають органами «узагальнення» 
права і забезпечення його одноманітності, як це історично було вла-
стиво країнам континентальної Європи. При цьому, незважаючи на 
безперечний публічний інтерес (в першу чергу інтерес держави) до 
забезпечення одноманітності судової практики, визначальною для 
формування останньої є воля сторін судового спору до оскарження 
судових рішень [10, с. 67]. 

Тобто у постановах суду касаційної інстанції найбільшою мірою 
проявляється тенденція до поєднання приватного інтересу учасників 
справи до перевірки законності їх рішень та публічного інтересу дер-
жави до забезпечення єдності судової практики. 

Таким чином, можна зробити висновок, що судові постанови – це 
підсумкові акти правосуддя судів апеляційної та касаційної інстанції, 
якими реалізується право особи на оскарження та перевірку судових 
рішень з метою виправлення судових помилок. 

Ухвалюючи постанову, суд апеляційної та касаційної інстанції дає 
відповідь на апеляційну (касаційну) скаргу особи, яка звернулася до 
нього з вимогою про перевірку судового рішення. Водночас така 
перевірка призводить також і до відповіді на позовну вимогу (вимогу в 
порядку окремого провадження), вирішену судом першої інстанції, 
оскільки виправляючи помилку нижчестоящого суду суд апеляційної 
(касаційної) інстанції повинен вказати, як саме повинен бути 
вирішений юридичний спір. 
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Постанова суду апеляційної інстанції є результатом перегляду 
цивільної справи та перевірки законності та обґрунтованості рішень та 
ухвал суду першої інстанції. 

Постанова суду касаційної інстанції є результатом перевірки 
законності рішень, ухвал та постанов судів першої та апеляційної 
інстанції. У постановах суду касаційної інстанції найбільшою мірою 
проявляється тенденція до поєднання приватного інтересу учасників 
справи до перевірки законності їх рішень та публічного інтересу дер-
жави до забезпечення єдності судової практики. 
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ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ 
УПОВНОВАЖЕНИМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  

З ПРАВ ДИТИНИ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ 

 
Указом Президента України від 11 серпня 2011 року затверджено 

Положення «Про уповноваженого Президента з прав дитини», відпові-
дно до п. 1. Положення «Про уповноваженого Президента з прав 
дитини» [1] Уповноважений Президента України з прав дитини забез-
печує здійснення Президентом України конституційних повноважень 
щодо забезпечення додержання конституційних прав дитини, вико-
нання Україною міжнародних зобов’язань у цій сфері. Створення 
відповідної посади Уповноваженого Президента України з прав дитини 
стало суттєвим кроком у сфері захисту прав дитини в Україні, однак 
деякі питання щодо захисту прав та інтересів дитини потребують 
подальшого наукового осмислення. 

Інститут Уповноваженого Президентом з прав дитини в Україні є 
порівняно новим. Однак у деяких зарубіжних країнах такий інститут 
був запроваджений на багато раніше. Так, вперше дана посада була 
запроваджена у 1981 році в Норвегії та цього ж року було створене 
Південно-австралійське Бюро захисту інтересів дітей та омбудсмен з 
прав дитини у Фінляндії. У 1987 році голова Бундестагу і парламентсь-
кі фракції ФРН запровадили Комісію з прав дітей, яка функціонує при 
комітетах Бундестагу з прав жінок і молоді та з проблем сім’ї і преста-
рілих. А у 1989 році створено відомство комісара з прав дитини в 
Новій Зеландії та в Австрії. Починаючи з 1990 року відповідні інститу-
ти з захисту прав дитини створені в Ізраїлі, Гватемалі, Колумбії, Перу, 
Швеції, Данії, Ісландії та інших країнах [2]. 

Як зазначає Р.М. Опацький, що «діяльність уповноваженого з прав 
дитини слід розглядати у двох «площинах»: інституційній та індивідуа-
льній. В інституційній площині уповноважений виступає як контро-
люючий орган щодо інших органів державної влади. В цій сфері упов-
новажений може звернутися до органів державної влади, організацій 
або інституцій за поданням пояснень і потрібних інформацій, а також 
за доступом до актів і документів, в тому числі тих, які містять особис-
ті дані. Може також звертатися до конкретних органів, у тому числі до 
уповноваженого у правах людини, організацій або інституцій – вжити 
заходів у справі дитини в межах їхньої компетенції. В інституційній 
площині уповноважений робить дії, які мають на меті захистити права 
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або благо дитини і запобігати виникненню порушень в майбутньому». 
Далі автор звертає увагу на те, що «… Уповноважений з прав дитини 
не наділений повноваженнями звертатися до Конституційного Суду 
щодо дослідження відповідності нормативного акту з Конституцією 
або з актом вищої інстанції, не має також процесуальних повноважень 
Уповноваженого з прав людини, що ще раз наголошує на необхідності 
їхньої скоординованої діяльності» [3, с. 22]. 

Також необхідно звернуту увагу на те, що з аналізу положення 
«Про уповноваженого Президента з прав дитини» не передбачено 
право Уповноваженого Президента України з прав дитини звернення 
до суду з метою захисту її прав, свобод та інтересів. Однак, необхідно 
зазначити, що Уповноважений Президента України з прав дитини, 
який здійснює забезпечення додержання конституційних прав дитини, 
для забезпечення повноцінного захисту прав та інтересів дитини, 
пріоритетним напрямом його діяльності має буди право звернення з 
заявою до суду з метою захисту прав, свобод та інтересів дитини у 
цивільному судочинстві. Що було б доцільним, оскільки відповідно до 
основного закону України, особливості представництва в суді малоліт-
ніх та неповнолітніх осіб визначаються законом (ч. 3. ст. 131-2) [4]. 
Захист прав малолітніх осіб віком до чотирнадцяти років, а також 
недієздатних фізичних осіб здійснюють у суді відповідно їх батьки, 
усиновлювачі, опікуни чи інші особи, визначені законом (ч. 1 ст. 59 
ЦПК України) [5]. Однак, необхідно врахувати той факт, що через 
юридичну неграмотність, або громадянської пасивності, або соціальних 
проблем, таких, як нестача грошових коштів або зловживання спирт-
ними напоями, з вини батьків або опікунів дитини, осіб, які відповід-
но до норм чинного законодавства повинні захищати права дитини, 
навпаки, нехтують таким правом. Трапляються також випадки, коли 
законні представники діють не в інтересах дитини, а в своїх власних 
інтересах. В таких випадках захист прав, свобод та інтересів дитини в 
судовому порядку здійснював прокурор або органи опіки та піклування 
[6, с. 37]. Щодо участі прокурора, то відповідно до ст. 131-1 Конститу-
ції України прокуратура взагалі не здійснює представництво інтересів 
фізичних осіб, зокрема дитини. Підставами участі у цивільному проце-
сі органів опіки та піклування є пряма вказівка закону, що надають їм 
повноваження захищати права та інтереси інший осіб. Однак, у судовій 
практиці існують коло справ за участю дітей, коли органи опіки та 
піклування позбавленні права звертатися до суду в інтересах дитини, 
оскільки немає прямої вказівки закону на це, тоді вони залишаються 
без захисту [7, с. 118].  

Тому, вважаємо за необхідне, запропонувати зміни та доповнення 
до Положення «Про уповноваженого Президента з прав дитини» та 
ЦПК України щодо надання право Уповноваженому Президента з 
прав дитини звернення до суду із заявами про захист прав, свобод та 
інтересів дитини та брати участь у цих справах, серед яких наступні:  
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Цивільний процесуальний кодекс України: 
Ст. 56 доповнити окремим пунктом та викласти у наступній редакції 
«З метою захисту прав, свобод та інтересів дитини Уповноважений 

Президента України з прав дитини в межах повноважень, визначених 
законом, звертається до суду з позовною заявою (заявою), бере участь 
у розгляді справ за його позовами, а також може вступити за своєю 
ініціативою у справу, провадження у якій відкрито за позовом інших 
осіб, на будь-якій стадії її розгляду, подає апеляційну, касаційну 
скаргу, заяву про перегляд судового рішення Верховним Судом Украї-
ни, про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами». 

Положення Закону України «Про уповноваженого Президента з 
прав дитини»: п. 5 доповнити окремим підпунктом та викласти у 
наступній редакції 

«З метою захисту прав, свобод та інтересів дитини Уповноважений 
Президента України з прав дитини має право звертатися до суду з 
заявами, брати участь у розгляді справ у випадках, якщо така неповно-
літня особа не спроможна самостійно захистити свої порушені чи 
оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження через 
недосягнення повноліття, а законні представники або органи, яким 
законом надано право захищати права, свободи та інтереси такої 
особи, не здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист» 
[8, с. 87-88]. 

Отже, звернення Уповноваженого Президента України з прав дити-
ни з заявою до суду з метою захисту прав, свобод та інтересів дитини у 
цивільному судочинстві, призведе до забезпечення повноцінного 
захисту прав та інтересів дитини в судовому порядку. 
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РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ  
ЯК ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 
Україна як незалежна держава Законом України «Про ратифікацію 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
1950 року, Першого протоколу та протоколів 2, 4, 7 та 11 до Конвен-
ції» (п. 1) визнала обов’язковою юрисдикцію Європейського суду з 
прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і застосуван-
ня Конвенції у 1997 році. 

За цим Законом Україна повністю визнає на своїй території дію ст. 46 
Конвенції 1950 р. щодо визнання обов’язковою й без укладення спеціаль-
ної угоди юрисдикцію Європейського суду з прав людини в усіх питаннях, 
що стосуються тлумачення й застосування Конвенції 1950 р. 

Сама Конвенція, яка відповідно до ст. 9 Конституції України є час-
тиною національного законодавства України, статтею 32 встановлює 
поширення юрисдикції Суду на всі питання тлумачення та застосуван-
ня Конвенції. 

Таким чином, рішення Європейського суду можна вважати офіцій-
ною формою роз’яснення основних (невідчужуваних) прав кожної 
людини, закріплених і гарантованих Конвенцією, яка є частиною 
національного законодавства, та у зв’язку з цим – джерелом законода-
вчого правового регулювання і правозастосування в Україні.  

Рішення Європейського суду мають становити ідеологічно-правову 
(ціннісну) основу для здійснення правосуддя в Україні. Фактичне 
закріплення цього положення відбулося в низці постанов Пленуму 
Верховного Суду України, в яких надавалися роз’яснення законодавст-
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ва судам загальної юрисдикції, ще до прийняття Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів». 

Потрібно звернути увагу до того Закону України, яким встановлю-
ється імперативна норма щодо застосування вітчизняними судами 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прак-
тики (тобто рішень) Європейського суду саме як джерел права. Це 
Закон України «Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини». 

Напевно, достатньо переліку чинних законодавчих актів, які підтве-
рджують, що рішення Європейського суду є джерелами права, але, 
напевно, для остаточного підтвердження не вистачає тільки рішення 
Конституційного Суду України з цього приводу. 

До останнього часу судовий прецедент не визнавався джерелом 
українського права, лише в останнє десятиріччя на науковому рівні 
спостерігається рух до визнання судового прецеденту, при застосуванні 
практики Суду, в ролі субсидіарного джерела права, що потребує 
істотних змін в усталені традиції правозастосування і стиль правового 
мислення в країні загалом. 

В юридичній літературі поширена точка зору про те, що рішення 
ЄСПЛ мають прецедентний характер для національної судової практи-
ки, що практично свідчить про кваліфікацію рішень ЄСПЛ як преце-
дентів.Разом із тим, наявність прецедентного права і обов’язковість 
прецедентів в правовій системі України не є очевидни, оскільки все ж 
таки статус прецеденту як джерела права та можливість його застосу-
вання визначається на законодавчому рівні. 

У статті «Вплив Європейської Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод на судочинство в Україні» Мінченко 
Р.М. відзначає, що прецедентність рішень ЄСПЛ слід розглядатине 
лише з точки зору, власне, прецедентного характеру, тобто кваліфікації 
їх як прецедентів, а з точки зору їх загальнообов’язковості. Є пошире-
ною концепція «усталої судової практики» – це означає, що цілий ряд 
прийнятих судових рішень може розглядатися як переконливий доказ 
правильного тлумачення правової норми, і саме за допомогою вказаної 
концепції застосовується прецедентне право у європейських країнах. 

Як зазначає Л. Бардаченко, прецедентну систему права використо-
вує весь світ, і кращої поки не вигадано: лише судова влада заповнює 
прогалини в законодавстві й дає роз’яснення, які ніхто інший надати 
не може. Єдина проблема – реєстрація рішень, адже в різних регіонах 
країни виносять абсолютно різні рішення з одного й того ж питання. 
Цілком підтримуючи дану позицію, зазначимо, що на сьогодні Україна 
ще не готова до визнання прецедентної системи права, оскільки для 
цього потрібен певний рівень довіри до цього треба прагнути. 

Зважаючи на велику кількість прогалин та суперечностей у чинному 
законодавстві, бачимо, що головною перешкодою в створенні узгодже-
ної практики застосування українськими судами рішень ЄСПЛ у 
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подібних справах є відсутність однозначного підходу в їх застосуванні, 
що потребує врегулювання, шляхом узагальнення та роз’яснення 
найвищого органу в системі судів загальної юрисдикції України щодо 
однаковості та правильності розуміння норм та приписів, у застосу-
ванні яких виникають труднощі. 

Об’єктивною перешкодою для застосування суддями судів загальної 
юрисдикції рішень ЄСПЛ є проблема забезпечення їх офіційним 
перекладом цих рішень. Адже більшість із них слугують взірцями для 
виваженого вирішення соціальних конфліктів.  
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ДЕЯКИ АСПЕКТИ ПРЕДСТАВНИЦТВА  
ЗА ОНОВЛЕНИМ ЦИВІЛЬНИМ  

ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ 

 
Слід зазначити, що діюче процесуальне законодавство доволі супе-

речливо та нелогічно регламентує положення представництва. Викли-
кає непорозуміння не закріпСлід зазначити, що діюче процесуальне 
законодавство доволі суперечливо та нелогічно регламентує положення 
представництва. Викликає непорозуміння не закріплення законодав-
цем окремих правових підстав участі представника в апеляційній 
інстанції, що наводить на думку про прагнення законодавця відокре-
мити представника від учасників справи в самостійну групу суб’єктів 
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цивільних процесуальних правовідносин; зміна форми участі органів та 
осіб, яким законом надано право виступати на захист прав інших осіб 
з представництва на окрему участь тощо. Стосовно участі представника 
в апеляційній інстанції. Так, згідно ст.ст. 17, 352 ЦПК України право 
апеляційного оскарження належить учасникам справи, а також особам, 
які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, 
свободи, інтереси та (або) обов’язки. А, згідно ст. 42 ЦПК учасниками 
справи є сторони, треті особи. Тобто, як вбачається, представник з 
учасників справи виключений, його правове положення регулюється 
§ 2 Глави 4, тобто відокремлено в самостійне положення серед 
суб’єктів цивільних процесуальних відносин. Постає логічне питання 
на якій законодавчій підставі буде діяти представник в апеляційній 
інстанції? Для відповіді на зазначене питання слід проаналізувати 
сукупність законодавчих норм в оновленому цивільно-процесуальному 
законодавстві щодо представництва в цивільному процесі. Так, ст. 58 
ЦПК України встановлює, що сторона, третя особа, а також особа, 
якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, 
може брати участь у судовому процесі особисто (самопредставництво) 
та (або) через представника. А стаття 64 ЦПК України встановлює, що 
представник, який має повноваження на ведення справи в суді, здійс-
нює від імені особи, яку він представляє, її процесуальні права та 
обов’язки. У сукупному аналізі зазначені правові норми дають підстави 
стверджувати, що представництво у цивільному процесі в апеляційній 
інстанції походить від права особи на представника та прав представ-
ника в об’ємі прав особи, що він представляє. Не дивлячись на те, що 
ч. 2 ст. 64 ЦПК України встановлює, що обмеження повноважень 
представника на вчинення певної процесуальної дії мають бути засте-
режені у виданій йому довіреності або ордері, складається враження, 
що оскільки представник здійснює процесуальні права та обов’язки 
особи, яку він представляє, а не «може вчиняти від імені особи, яку 
він представляє усі процесуальні дії, що їх має вчиняти ця особа», як 
це було встановлено попередньою редакцією ЦПК України в ст. 44, 
процесуальне становище представника звужено до окремого суб’єкта, 
призначення якого зводиться до здійснення представництва інтересів 
особи, яку він представляє. Вбачається, що його зацікавленість у 
справі вже не є процесуальною, тобто такою, що породжую в нього 
сенс діяти замість особи в процесі, а більш функціональна, в розумін-
ні, виконання функцій за договором представництва. Це може мати 
наслідком зміни пріоритету у представника стосовно виконання його 
мети в процесі – відстоювати права особи будь-якою ціною, або з 
стояти на меті дотримання права та законодавства, здійснювати допо-
могу особі, яку він представляє та суду. З більш глибокого погляду 
така концепція законодавця змінює мету представництва – з високої 
мети – встановленні правового зв’язку між судом й особою, яку пред-
ставляють, до здійснення тільки функцій з надання правничої допомо-
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ги особі, яку він представляє. Звуження ідеї представництва, в подаль-
шому, може привести до сплощення самого інституту представництва у 
судовому процесі.  

Також, змінилась концепція участі органів органи та інші особи, 
які відповідно до статті 56 цього Кодексу звернулися до суду в інте-
ресах інших осіб. Якщо за раніше діючим законодавством існувало дві 
форми участі таких осіб – представництво та участь з наданням висно-
вку у справі, сьогодні така участь зведена до закріплення в ч. 1 ст. 57 
ЦПК України положення, щодо того, що, мають особи процесуальні 
права та обов’язки особи, в інтересах якої вони діють, за винятком 
права укладати мирову угоду і це не є представництвом за загальним 
теоретичним уявленням. Тобто, слід дійти висновку, що інститут 
представництва звужений тільки до представництва адвокатами та 
представниками, органи та особи, яким законом надано право зверта-
тися до суду в інтересах інших осіб не здійснюють представництва як 
такого, а діють в інтересах інших осіб тільки в зазначених законом 
випадках. Тобто апеляційну правоздатність подавати скаргу органів та 
осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших 
осіб діє в визначених законом межах. Це пов’язано із природою заці-
кавленості таких осіб. Як зазначає С.С. Бичкова, заінтерес ֺованість цих 
органів та осіб має державно-правовий, суспільни ֺй або соціальни ֺй 
характер і випливає із обов’язків, визначени ֺх їх компетенцֺією або 
покладени ֺми на них функціона ֺльними повноваже ֺннями [1, с. 267]. 
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доцент кафедри цивільного процесу, кандидат юридичних наук 

 

ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ВІДОБРАЖЕННЯ МІСЦЯ 
ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ У ПРОЦЕСІ Е-ДЕКЛАРУВАННЯ 

 
Верховною Радою України 14.10.2014 року прийнято Закон України 

«Про запобігання корупції» (далі – Закон), який опублікований в 
газеті «Голос України» 25.10.2014 року, набрав чинності з дня, наступ-
ного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість 
місяців з дня набрання ним чинності [3]. 



594 

Згідно зі ст. 45 Закону особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а» і 
«в» пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону (народні 
депутати України, депутати місцевих рад, державні службовці, посадові 
особи місцевого самоврядування, судді, прокурори, поліцейські, поса-
дові особи юридичних осіб публічного права та інші), зобов’язані 
щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-
сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого, за минулий рік за формою, 
що визначається Національним агентством. 

Відповідно до ч. 1 п. 1 ст. 46 Закону у декларації зазначаються відо-
мості про прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків (серія та номер паспорта громадянина Украї-
ни, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийн-
яття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомила про це відповідний орган центрального органу виконавчої 
влади, відповідальний за формування державної податкової політики, і 
має про це відмітку у паспорті громадянина України) суб’єкта деклару-
вання та членів його сім’ї, зареєстроване місце проживання, а також 
місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб’єкту 
декларування Національним агентством може бути надіслано кореспон-
денцію, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої 
роботи (проходження служби), займану посаду, або посаду, на яку 
претендує, та категорію посади (якщо така є) суб’єкта декларування. 

Згідно з ч. 1 ст. 1 Закону члени сім’ї – особи, які перебувають у шлю-
бі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебува-
ють під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, 
пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, 
взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому 
числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. 

Відповідно до Роз’яснення НАЗК щодо застосування окремих  
положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно захо- 
дів фінансового контролю, розміщених на офіційному сайті 
https://nazk.gov.ua/ в розділі «Найчастіші запитання», Закон передбачає 
обов’язок зазначати в декларації усі об’єкти, які належать суб’єкту 
декларування або члену його сім’ї на праві користування.  

Такими правами користування можуть бути: оренда, сервітути, пра-
во користування земельною ділянкою для сільськогосподарських 
потреб (емфітевзис), право забудови земельної ділянки (суперфіцій), 
утримання, застава, користування на підставі довіреності, у тому числі 
генеральної довіреності, інші права, передбачені законом. 

Відповідно до вимог Закону суб’єкт декларування повинен задекла-
рувати усі об’єкти нерухомості незалежно від їх вартості, що належать 
йому на праві власності, знаходяться у нього на праві оренди чи іншо-
го права користування станом на останній день звітного періоду  
(31 грудня звітного року для щорічної декларації). 
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Відповідно до статті 3 Закону України «Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в Україні» вибір місця проживання в 
Україні» місце проживання – житло, розташоване на території адмініс-
тративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає, а також 
спеціалізовані соціальні установи, заклади соціального обслуговування 
та соціального захисту, військові частини [4].  

Так, у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації необхідно зазна-
чати інформацію про об’єкти нерухомості, де фактично проживає 
суб’єкт декларування, навіть якщо такі об’єкти нерухомого майна не 
належать на праві власності суб’єкту декларування. 

При цьому, якщо інформацію про зареєстроване місце проживання 
або місце фактичного проживання було зазначено у розділі 2.1 «Інфо-
рмація про суб’єкта декларування» декларації, відповідну інформацію 
необхідно дублювати у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації. 

У декларації зазначаються відомості про об’єкти нерухомості, що 
знаходяться у членів сім’ї суб’єкта декларування в оренді чи на іншому 
праві користування. 

У зв’язку з чим виникає питання про необхідність (доцільність) 
окремого вказання місця проживання членів сім’ї декларанта – його 
неповнолітніх дітей, та відповідно, згідно роз’яснень НАЗК, необхідно-
сті окремого відображення у відповідному розділі 3 Декларації об’єктів 
нерухомості, якими вони користуються для проживання. 

З цього приводу звернемося до ст. 29 ЦК України, яка говорить, що 
місцем проживання фізичної особи, яка не досягла десяти років, є 
місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким 
вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи 
закладу охорони здоров’я, в якому вона проживає. 

Місцем проживання фізичної особи у віці від десяти до чотирнад-
цяти років є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з 
них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального 
закладу чи закладу охорони здоров’я тощо, в якому вона проживає, 
якщо інше місце проживання не встановлено за згодою між дитиною 
та батьками (усиновлювачами, опікуном) або організацією, яка вико-
нує щодо неї функції опікуна. 

Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, вільно обирає собі 
місце проживання, за винятком обмежень, які встановлюють-
ся законом [1]. 

З урахуванням наведено, можна зробити висновки, що суб’єкту де-
кларування не потрібно додатково вказувати (тобто дублювати) місце 
проживання (об’єкти нерухомості) власних дітей у відповідних розділах 
декларації в разі проживання їх однією сім’єю за єдиною адресою, 
обґрунтовуючи це загальним принципом ЦК України щодо визначення 
місця проживання дитини разом з батьками. 
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ПОМІЧНИК СУДДІ ЯК УЧАСНИК ЦИВІЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВОВІДНОШЕННЯ: 

ПРОБЛЕМАТИКА ВИЗНАЧЕННЯ 

 
Законом України від 03.10.2017 р. № 2147-VIII [1] Цивільний про-

цесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV (далі – ЦПК 
України) [2] викладено у новій редакції, в якій дістав закріплення 
новий учасник судового процесу: помічник судді (ст. 66 ЦПК Украї-
ни). До основних обов’язків вказаного учасника віднесено: участь в 
оформленні судових справ; підготовка проектів матеріалів, пов’язаних 
із розглядом конкретної справи; оформлення копій судових рішень для 
направлення сторонам у справі та ін. (п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 66 ЦПК Украї-
ни). Попри сплив достатньо тривалого часу, протягом якого проект 
вказаного Закону був доступний широкому загалу, а також практично 
відсутність у доктрині цивільного процесуального права напрацювань 
щодо такого учасника цивільного процесу, можливо вказати про майже 
повну відсутність уваги дослідників до помічника судді як суб’єкта 
судового процесу.  

Залишаючи на окреме дослідження загальні питання помічника су-
дді як учасника судового процесу, доцільно зосередитись на питанні 
визнання його учасником цивільного процесуального правовідношен-
ня. Вирішення цього питання може сприяти вирішенню також наведе-
них питань, а також – належному законодавчому закріпленню вказа-
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ного учасника, зокрема – щодо доцільності закріплення його саме як 
конкретного учасника судового процесу.  

Відповідно до п. 1.2 Типової посадової інструкції помічника судді 
місцевого загального суду, затвердженої наказом Державної судової 
адміністрації України від 20.07.2005 р. № 86) [3] вказана особа є поса-
довою особою апарату суду. Це визначає її статус та характер відносин 
у процесі розгляду справи – вони носять службовий характер. У цьому 
зв’язку слід вказати на позицію Д.Д. Луспеника, який, характеризуючи 
процесуальний статус секретаря судового засідання, однозначно вказує 
на нього як на учасника цивільного процесу. Посилаючись на врегу-
лювання прав та обов’язків секретаря судового засідання у процесуа-
льному кодексі, він заперечує проти позиції Д.М. Чечота щодо служ-
бового характеру відносин секретаря судового засідання із судом 
[4, с. 8; 5, с. 225]. Не заперечуючи принципово проти позиції вченого, 
слід відмітити, що на жаль він не розвиває свого висновку щодо ви-
значення секретаря судового засідання як учасника цивільного проце-
суального правовідношення.  

Особливістю діяльності помічника судді, порівняно із діяльністю 
секретаря судового засідання, судового розпорядника можливо вважати 
також те, що вона не тягне за собою виникнення чи припинення 
процесуального юридичного факту, тобто факту, з яким процесуальний 
закон пов’язує виникнення, зміну, припинення процесуального право-
відношення, тобто носить виключно фактичний характер. Вказаний 
висновок випливає з аналізу наведених вище та інших обов’язків 
помічника судді.  

Т.В. Сахнова виділяє таку ключову особливість цивільний процесу-
альних правовідносин, як обумовленість їх предметом процесу у конк-
ретному випадку [6, с. 195]. З цієї позиції слід відмітити, що визначе-
ний перелік обовязків помічника судді є типовим для практично будь-
якої категорії справ. Так, практично по будь-якій справі він готує 
проекти судових рішень, оформлює матеріали справи тощо. Тому якщо 
правовідносини, в рамках яких відбувається виконання помічником 
судді своїх обов’язків розглядати як цивільні процесуальні, то вказані 
відносини не відповідають наведеній вище ознаці цивільних процесуа-
льних правовідносин.  

У дореволюційній російській процесуальній літературі окремими 
вченими, зокрема А.Х. Гольмстеном, виділялась така категорія учасни-
ків процесу, як особи, «прикріплені» до суду, які називались «другоря-
дними діячами, що перебувають при суді». До складу цих осіб входили 
зокрема, секретар судового засідання, розсильний, присяжний фотог-
раф, присяжний перекладач [7, с. 29]. Вказана характеристика – «дру-
горядні діячі, що перебувають при суді» – достатньо чітко відбиває 
особливості їх положення у цивільному процесі: з одного боку вони є 
невід’ємними його учасниками, а з іншого, порівняно із судом, займа-
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ють «другорядне» місце. Розглядати їх нарівні із сторонами або свідка-
ми не можна внаслідок їх знаходження «при суді».  

Наведене свідчить про неможливість розгляду помічника судді як 
учасника цивільного процесуального правовідношення. Вказане ста-
вить питання щодо доцільності врегулювання обов’язків вказаного 
учасника процесу у акті, першочерговим завданням якого є врегулю-
вання саме процесуальних правовідносин – ЦПК України. 

Можна припустити щодо мотиву законодавця стосовно застосуван-
ня такого способу врегулювання: врахування визначення вказаної 
особи як невід’ємного учасника судового процесу. Втім, з огляду на 
наведене вище, застосування такого порядку врегулювання доцільно 
тільки у разі визначення його як можливого учасника цивільного 
процесуального правовідношення, що потребує додаткового обґрунту-
вання. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНИХ  
ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН  

З УРАХУВАННЯМ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ ЦПК УКРАЇНИ 

 
Володіючи суб’єктивними правами особа, як правило, не може їх 

реалізувати не вступивши у відповідні правовідносини. Правовідносини є 
виразом правових норм у житті. Цивільні процесуальні правовідносини 
мають ряд ознак, які їх характеризують. Поряд із загальними ознаками, 
які притаманні усім правовідносинам, цивільні процесуальні відносини 
мають певні особливості, а саме: вони врегульовані нормами цивільного 
процесуального права; завжди виникають між судом як органом державної 
влади та учасниками судового процесу; між суб’єктами цивільних проце-
суальних правовідносин немає рівності: суд наділений властивими повно-
важеннями відносно учасників судового процесу; вони оформлюють 
поведінку учасників судового процесу, яка складається з приводу відправ-
лення правосуддя у цивільних справах; будь-яке цивільне процесуальне 
правовідношення завжди складається з метою реалізації суб’єктивного 
процесуального права та обов’язку; мають відносний характер, тобто 
визначений конкретний суб’єктний склад правовідношення із чітким 
визначенням правового статусу кожного з них; ці правовідносини вира-
жаються у спеціальній, встановленій законом, цивільній процесуальній 
формі; цивільні процесуальні правовідносини взаємопов’язані та взаємоо-
бумовлені, а їхня система характеризує рух цивільного процесу як механі-
зму судового захисту. 

Отже, насамперед, цивільні процесуальні правовідносини – це вре-
гульовані цивільним процесуальним правом суспільні відносини, які 
виникають між судом та учасниками судового процесу з приводу 
розгляду та вирішення цивільної справи. Як правило, виникнення 
цивільних процесуальних правовідносин зумовлено наявністю між 
сторонами матеріально-правових відносин, які набули спірного харак-
теру або між сторонами взагалі наявний спір з приводу наявності таких 
(матеріально-правових) відносин. Однак специфіка цивільних процесу-
альних правовідносин полягає у тому, що обов’язково ці правовідно-
сини виникають через суд, який виступає обов’язковим їх учасником. 

Разом з тим дискусійним залишається питання про те, яка ж кіль-
кість правовідносин виникає при вирішенні судом конкретної цивільної 
справи, чи це одне правовідношення, чи це система правовідносин, а 
якщо це система, то з яких правовідносин вона складається. Певні 
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науковці вважають, що при розгляді судом конкретної цивільної справи 
виникає одне цивільне процесуальне правовідношення, яке отримує 
розвиток у ході судової діяльності. Зазначені науковці виходять з того, 
що численні права та обов’язки різних суб’єктів цивільних процесуаль-
них правовідносин входять до одного правовідношення. Таку конструк-
цію важко собі уявити. Тому, більш поширеною є думка про те, що в 
цивільному процесі при розгляді і вирішенні конкретної цивільної 
справи виникає не одне, багато суб’єктне правовідношення, а ціла 
система правовідносин, яка складається з елементарних відносин типу 
«суд – позивач», «суд – відповідач», «суд – третя особа», «суд – проку-
рор», «суд – експерт», «суд – свідок» та ін., що правовідносин у справі 
стільки, скільки є учасників судового процесу. Між судом і кожним із 
вказаних суб’єктів цивільного процесу виникають самостійні цивільні 
процесуальні правовідносини, які є способом реалізації норм цивільного 
процесуального права та визначають динаміку процесу.  

Цивільні процесуальні правовідносини мають триелементну структу-
ру: суб’єкт, об’єкт та зміст. Коло суб’єктів цивільних процесуальних 
правовідносин широке. Усі учасники судового процесу у конкретній 
цивільній справі є суб’єктами цивільних процесуальних правовідносин, 
які виникають у зв’язку з її неоднаковим колом процесуальних прав і 
обов’язків. Об’єктом процесуальних правовідносин є різні матеріальні і 
нематеріальні блага, заради охорони і захисту яких суб’єкти цивільного 
процесуального права вступають у цивільні процесуальні правовідноси-
ни. Залежно від завдань суб’єкта та цивільно-процесуальних функцій, 
які виконуються ним, законом визначаються процесуальні права і 
обов’язки, що складають зміст цивільних процесуальних правовідносин. 

Цивільні процесуальні правовідносини виникають з приводу необ-
хідності захисту порушеного або оспорюваного права чи охоронювано-
го законом інтересу в справах позовного провадження (загального або 
спрощеного). У справах окремого провадження – необхідності встано-
влення певних обставин – юридичних фактів, що мають значення для 
охорони прав, свобод та інтересів особи з наявністю чи відсутністю 
яких закон пов’язує виникнення, зміну, припинення особистих не-
майнових і майнових прав. У справах наказного провадження – захис-
ту суб’єктивних прав та майнових інтересів заявника. 

Для виникнення правовідносин необхідні певні передумови та підс-
тави. Передумовами виникнення цивільних процесуальних правовідно-
син слід визнати наявність відповідної норми цивільного процесуаль-
ного права та цивільну процесуальну правосуб’єктність, а підставою є 
певний юридичний факт, тобто конкретна дія або подія, з якого циві-
льний процесуальний закон пов’язує виникнення, зміну або припи-
нення цивільних процесуальних правовідносин.  

Норми цивільного процесуального права – це загальні правила по-
ведінки, встановлені для регулювання правовідносин, що виникають з 
приводу здійснення правосуддя в цивільних справах. Цивільна проце-
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суальна норма як загальне правило поведінки звернута до суду, до 
учасників справи, представників та до інших учасників судового про-
цесу. Вона дозволяє окреслити межі поведінки не одного конкретного 
суб’єкта, а всіх, хто звертається до суду, і стає відповідно учасником 
судового процесу.  

Норми цивільного процесуального права визначають нормативну 
передумову виникнення цивільних процесуальних правовідносин, 
оскільки у разі відсутності відповідної правової норми про можливість 
участі даної особи в якості суб’єкта цивільних процесуальних право-
відносин або ж прямої заборони на цю поведінку, такі процесуальні 
правовідносини виникнути не можуть. Наприклад, не можуть бути 
свідками священнослужителі з приводу відомостей, які одержані ними 
на сповіді віруючих ( п. 3 ч. 1 ст. 70 ЦПК України).  

Цивільна процесуальна правоздатність – це установлена законом 
здатність мати цивільні процесуальні права та обов’язки сторони, 
третьої особи, заявника, заінтересованої особи. Цивільна процесуальна 
правоздатність притаманна усім фізичним і юридичним особам. Циві-
льна процесуальна правоздатність фізичних осіб виникає з моменту 
народження й припиняється у момент смерті. Юридичні особи воло-
діють цивільною процесуальною правоздатністю з моменту реєстрації у 
встановленому законом порядку, припинення ж юридичної особи веде 
до припинення її цивільної процесуальної правоздатності.  

Цивільна процесуальна дієздатність – здатність особисто здійсню-
вати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов’язки в суді. 
Цивільна процесуальна дієздатність фізичних осіб настає у повному 
обсязі при досягненні повноліття, тобто з 18 років. Повної цивільної 
процесуальної дієздатності набувають також фізичні особи, які зареєс-
трували шлюб до досягнення повноліття, з моменту реєстрації шлюбу. 
Цивільну процесуальну дієздатність набуває також неповнолітня особа, 
якій надана повна цивільна дієздатність. Підстави для дострокового 
надання повної цивільної дієздатності передбачені в ч. 2 ст. 34 ЦК 
України та в ст. 35 ЦК України. Повна цивільна дієздатність може 
бути надана фізичній особі, яка досягла 16 років і працює за трудовим 
договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір’ю або 
батьком дитини відповідно до актового запису цивільного стану. Повна 
цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла 16 
років і бажає займатися підприємницькою діяльністю. Неповнолітні 
особи віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також особи, 
цивільна дієздатність яких обмежена, можуть особисто здійснювати 
цивільні процесуальні права та виконувати свої обов’язки в суді у 
справах, що виникають з відносин, у яких вони особисто беруть 
участь, якщо інше не встановлено законом. Суд може залучити до 
участі в таких справах законного представника неповнолітньої особи 
або особи, цивільна дієздатність якої обмежена. Юридичні особи 
наділяються цивільною процесуальною дієздатністю з моменту реєст-



602 

рації, припинення ж юридичної особи веде й до припинення її цивіль-
ної процесуальної дієздатності.  

Цивільна процесуальна правосуб’єктність визначає можливість осо-
би бути суб’єктом цивільних процесуальних правовідносин. У кожного 
із суб’єктів така правосуб’єктність визначена законом по-різному. Так, 
правосуб’єктність суду визначена Конституцією України, ЦПК Украї-
ни, Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та іншими 
нормативно-правовими актами. У цивільному процесуальному законо-
давстві найбільше уваги приділяється основним учасникам судового 
процесу – сторонам та третім особам, оскільки безпосередньо спір між 
ними є предметом судового розгляду та вирішення. Юридичними 
фактами, внаслідок яких виникають, змінюються або припиняються 
цивільні процесуальні правовідносини, є процесуальні дії учасників 
процесу (подання заяви по суті справи, заяви з процесуальних питань, 
клопотання, призначення експертизи та ін.).  

Юридичними фактами як передумовою виникнення, зміни і при-
пинення цивільних процесуальних правовідносин є і події, але їхня 
особливість полягає в тому, що вони самі по собі не зумовлюють 
процесуальних наслідків, вони можуть бути елементами юридичного 
складу, який є підставою виникнення, зміни і припинення процесуа-
льних правовідносин. У деяких випадках до юридичних процесуальних 
фактів належить і бездіяльність учасників цивільного процесу, тобто 
невиконання процесуальних обов’язків суб’єктами цивільного проце-
суального права. Однак бездіяльність сама не породжує процесуальне 
правовідношення, воно лише є підставою для вчинення дій учасника-
ми процесу.  
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РІВНІСТЬ ПРАВ БАТЬКІВ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ОПІКИ 
НАД МАЛОЛІТНІМИ ДІТЬМИ ПІСЛЯ РОЗЛУЧЕННЯ  

 
Відповідно до ст. 141 СК України [1] батько і мати мають рівні пра-

ва та обов’язки по відношенню до дитини. Розірвання шлюбу між 
батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їх 
прав по відношенню до дитини. 

Частина 2, 3 Закону України «Про охорону дитинства» передбачає, 
кожна дитина має право на проживання в сім’ї разом з батьками або в 
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сім’ї одного з них та на піклування батьків. Батько і мати мають рівні 
права та обов’язки щодо своїх дітей. Предметом основної турботи та 
основним обов’язком батьків є забезпечення інтересів своєї дитини. 

Практика українського судочинства практично у всіх випадках спо-
рів між батьками про визначення місця проживання малолітньої 
дитини ухвалювали рішення на користь матері. Була сформульована 
так звана презумпція на користь матері [2]. Досить суттєвою пробле-
мою для дотримання рівних прав матері та батька в Україні став пра-
вовий висновок Верховного Суду України (далі – ВСУ), викладений у 
постанові від 14 грудня 2016 року у справі No 6-2445цс16, в якому ВСУ 
проаналізував положення ст. 161 Сімейного кодексу України і принци-
пу в Декларації прав дитини від 20 листопада 1959 року та вказав, що 
матір може бути розлучена з малолітньою дитиною лише за наявності 
виняткових обставин, зокрема, перерахованих в ч. 2 ст. 161 СК Украї-
ни (матір не має самостійного доходу, зловживає спиртними напоями 
або наркотичними засобами, своєю аморальною поведінкою може 
зашкодити розвиткові дитини). При цьому під забороною розлучення 
дитини з своєю матір’ю в контексті Декларація прав дитини слід 
розуміти не обов’язковість спільного проживання матері та дитини, а 
право на їх спілкування, турботу з боку матері та забезпечення з боку 
обох батьків, у тому числі матері прав та інтересів дитини, передбаче-
них цією Декларацією та Конвенцією про захист прав людини і осно-
воположних свобод. 

Фактично ні багаторічна судова практика, ні ВСУ при формулю-
ванні правового висновку у справі № 6-2445цс16 не взяли до уваги 
ст. 51 Конституції України та положення сімейного законодавства 
(ст. 141 СК України та ст. 11 Закону України «Про охорону дитинст-
ва»), які виходять саме з рівності прав та обов’язків батьків щодо своїх 
дітей. Натомість судами встановлювалась пріоритетність Декларації, 
яка має лише рекомендаційний характер і не є нормою матеріального 
права. У постанові Окружного адміністративного суду м. Києва від 
13.12.2016 р. у справі №826/15335/16 зазначено: «Конвенція про права 
дитини була ратифікована у 1991 р., має статус міжнародного договору 
та є частиною національного законодавства України. Декларація прав 
дитини була прийнята резолюцією Організації Об’єднаних Націй та не 
є міжнародним договором у розумінні Віденської конвенції про право 
міжнародних договорів та Закону України «Про міжнародні договори 
України»«. Такий висновок суду базується, зокрема, на аналогічних 
роз’ясненнях, наданих Апаратом Верховної Ради України, Міністерст-
вом юстиції України, Міністерством закордонних справ України та 
Міністерством соціальної політики України. 

01 липня 2017 року Європейським Судом з прав людини (ЄСПЛ) 
було ухвалено рішення у справі «М.С. проти України» [3], яке набуло 
статусу остаточного відповідно до порядку, передбаченого пунктом 2 
статті 44 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
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1950 року, в якому ЄСПЛ констатував порушення Україною права 
заявника, гарантованого ст. 8 «Право на повагу до приватного і сімей-
ного життя» Конвенції, у зв’язку з рішеннями національних судів про 
визначення місця проживання дитини заявника та зазначив, що під 
час вирішення такої категорії справ судам слід керуватись статтею 51 
Конституції України, яка гарантує кожному із подружжя рівні права і 
обов’язки у шлюбі та сім’ї. Схожа норма міститься також у частині 
шостій статті 7 Сімейного кодексу України, відповідно до якої рівність 
прав і обов’язків жінки та чоловіка у сімейних відносинах, шлюбі та 
сім’ї є однією із загальних засад регулювання сімейних відносин, що в 
свою чергу узгоджується з практикою ЄСПЛ, який неодноразово 
наголошував, що батьки повинні мати рівні права у спорах про опіку 
над дітьми, і жодні презумпції, які ґрунтуються на ознаці статі, не 
повинні братись до уваги. 

Частиною 1 ст. 3 Конвенції визначено, що в усіх діях щодо дітей, 
незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними 
установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, 
судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова 
увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини. 

Лише після опублікування рішення у справі «М. С. проти України» 
на офіційному сайті ЄСПЛ ВССУ підготував інформаційний лист від 
17 серпня 2017 року «Щодо окремих питань судової практики у спра-
вах про визначення місця проживання дитини» [4], де вказав, що 
батьки повинні мати рівні права у спорах про опіку над дітьми, і жодні 
презумпції, які ґрунтуються на ознаці статі, не повинні братись до 
уваги, а також зазначив, що в разі набрання рішенням у справі  
«М. С. проти України» законної сили (що вже відбулося 11 жовтня 
2017 року), задля уникнення порушень, констатованих у цьому рішен-
ні, українські суди мають враховувати аргументацію ЄСПЛ. 

Можна стверджувати, що до ухвалення Європейським Судом з прав 
людини (ЄСПЛ) рішення у справі «М.С. проти України» шанси батьків 
у визначенні місця проживання малолітньої дитини з ними (за наявно-
сті рівних з матір’ю належних умов для виховання та особистої прихи-
льності дітей) в судовому порядку виглядали практично неможливими. 
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ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНІ ЗАХОДИ  
В ТРЕТЕЙСЬКОМУ РОЗГЛЯДІ:  

НОВЕЛИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 
Зазвичай, вжиття заходів щодо забезпечення позову або доказів роз-

глядаються в науковій літературі як заходи сприяння третейському 
розгляду з боку держави [1, с. 7]: гарантуючи сторонам право передачі 
вирішення спорів на розгляд недержавного «приватного» суду, держава 
зобов’язується в подальшому визнати таке рішення, однак межі і 
форми сприяння третейському розгляду вирішуються кожною держа-
вою по-різному і можуть бути як суттєво обмежені (фактично зали-
шаючи розгляд спору в приватно-правовій площині), так і максималь-
но розширені, наближаючи третейський розгляд до судового розгляду. 

Можливість забезпечення позову під час третейського розгляду пе-
редбачена ст. 40 Закону України «Про третейські суди»: якщо сторони 
не домовилися про інше, третейський суд може за заявою будь-якої 
сторони розпорядитися про вжиття стороною таких забезпечувальних 
заходів щодо предмета спору, які він вважає необхідними, з урахуван-
ням положень цивільно- та господарсько-процесуального законодавст-
ва, а також витребувати від будь-якої сторони надати належне забезпе-
чення позову у зв’язку з такими заходами [2].  

Конкретні заходи забезпечення позову вказуються у відповідній 
ухвалі третейського суду і можуть бути скасовані в подальшому як 
іншою ухвалою, так і вказівкою про скасування таких заходів у самому 
рішенні. Регламентом Третейського суду при Торгово-промисловій 
палаті України вказано, що у разі необхідності примусової реалізації 
ухвали третейського суду про забезпечення позову сторони можуть 
звернутися до суду загальної юрисдикції для отримання виконавчого 
документа [3], хоча слід зазначити, що чинним законодавством не 
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передбачено видачі виконавчих документів на примусове виконання 
ухвал третейських судів. 

В той же час, ухвала третейського суду про забезпечення позову сама 
по собі не є виконавчим документом відповідно до Закону України «Про 
виконавче провадження», не передбачено і порядку їх звернення компе-
тентним судом до примусового виконання шляхом видачі виконавчого 
листа. Тому зазвичай третейськими судами при вирішенні питання про 
забезпечення позову використовується надана їм можливість розпоряди-
тися про вжиття забезпечувальних заходів щодо предмету спору, які 
третейський суд вважає необхідними, а також зобов’язати будь-яку 
сторону надати належне забезпечення у зв’язку з такими заходами, тобто 
не накладаючи жодних заборон відчуження, які б підлягали реєстрації 
(наприклад, це може бути надання речі чи грошових коштів на 
зберігання третейському суду тощо). Фактично, за відсутності 
відповідальності у разі порушення такої ухвали, норма щодо можливості 
забезпечення позову залишається декларативною, оскільки не передба-
чено іншого порядку її реалізації, окрім добровільного.  

Ефективність заходів забезпечення позову третейським судом 
раніше забезпечувалася наявністю можливості внесення до Єдиного 
реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна відомостей про 
накладення (зняття) заборони та арештів на об’єкти нерухомого майна 
на підставі заяви про реєстрацію (вилучення) обтяження об’єкта неру-
хомого майна, що подавалася третейським судом. Однак з внесенням 
та набранням чинності змін до Положення про Єдиний реєстр заборон 
відчуження об’єктів нерухомого майна, з 02 червня 2008 року 
третейські суди втратили можливість вжиття заходів забезпечення 
позову щодо нерухомого майна у такому порядку. 

В той же час, новою редакцією ЦПК України (Глава 10 «Забезпе-
чення позову») було по-новому врегульовано можливість забезпечення 
позову, поданого до третейського суду (хоча вищевказана ст. 40 Закону 
України «Про третейські суди» не була змінена чи виключена). Отже 
можна зробити висновок, що зацікавлена особа (позивач в третейсь-
кому розгляді чи особа, що планує подати позов до третейського суду, 
або ж відповідач за зустрічним позовом) можуть обрати спосіб забезпе-
чення позову: або третейським судом відповідно до Закону України 
«Про третейські суди», відповідного регламенту третейського суду чи 
рішення третейського суду ad hoc, або ж звернутися до державного 
суду в порядку, передбаченому ЦПК України [4]. 

Заява про забезпечення позову у справі, яка передана на розгляд 
третейського суду, подається до апеляційного суду за 
місцезнаходженням третейського суду, місцезнаходженням відповідача 
або його майна за вибором заявника, до якої додається: 

1) копія позовної заяви до третейського суду або іншого докумен-
та, подання якого започатковує процедуру третейського розгляду згідно 
з відповідним регламентом третейського суду; 
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2) документ, що підтверджує подання такої позовної заяви або 
іншого аналогічного документа згідно з відповідним регламентом 
третейського суду; 

3) копія відповідної угоди про передачу спору на вирішення тре-
тейського суду; 

4) документи, що підтверджують сплату судового збору. 
Оскільки заходи забезпечення позову в третейському розгляду вжи-

ваються державним судом в загальному порядку та з підстав, встанов-
лених ЦПК України, певних відмінностей в цьому питанні не 
прослідковується, однак процесуальне законодавство встановлює, що 
такі заходи забезпечення позову скасовуються у разі відмови у розгляді 
такої справи або припинення її розгляду третейським судом, ухвалення 
третейського рішення про відмову в задоволенні позову, припинення 
участі або невчинення особою, за заявою якої забезпечено позов, дій 
щодо участі в третейському розгляді, або з інших підстав, що свідчать 
про втрату необхідності у забезпеченні такого позову. Цивільним 
процесуальним законодавством передбачено також можливість 
відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову, відповідачу 
або іншій особі, чиї права або охоронювані законом інтереси порушені 
внаслідок вжиття заходів забезпечення позову, у випадку ухвалення 
рішення третейського суду щодо повної або часткової відмови у 
задоволенні позову. Реалізується дана можливість шляхом подання 
відповідного позову до особи, за заявою якої такі заходи забезпечення 
позову вживались. 

Щодо оскарження ухвал про вжиття заходів забезпечення позову 
можна зазначити, що певні складнощі можуть виникнути й в 
процесі оскарження та скасування такого роду процесуальних 
документів. Третейське законодавство взагалі не містить положень 
щодо можливості оскарження чи скасування ухвал про забезпечення 
позову, винесених третейськими судами, а тому врегулювання 
даного питання покладено на регламенти третейських судів. Так, 
Регламент Третейського суду при АУБ встановлює, що питання про 
скасування заходів забезпечення позову вирішується третейським 
судом із зазначенням про це в рішенні чи ухвалі. Тобто очевидно, 
що той самий склад суду може скасувати власну ухвалу (як за зая-
вою позивача, скаргою відповідача чи за власної ініціативи) [5]. 
Однак, як відомо, вживання конструкції «третейський суд» в такому 
контексті може означати не тільки можливість вжиття забезпечу-
вальних заходів складом третейського суду, але й його головою до 
формування складу суду (як це прямо закріплено в Регламенті 
Третейського суду при ТПП України). У зв’язку із цим постає 
питання, чи може склад третейського суду скасувати заходи забез-
печення позову, що були вжиті головою цього ж третейського суду? 
Такі дії видаються цілком можливими, оскільки відмінність 
процесуальної форми третейського розгляду від цивільного процесу 
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дозволяє приймати частину процесуальних рішень (за деякими 
регламентам – про відкриття провадження, про встановлення 
компетенції на розгляд справи тощо) не тільки складом суду, але й 
головою третейського суду. 

В той же час, ухвали державного суду про забезпечення позову, 
заміну заходів забезпечення позову, скасування забезпечення позо-
ву, відмову в скасуванні чи заміні заходів забезпечення позову або 
відмову у забезпеченні позову, вжиття заходів зустрічного забезпе-
чення або зміну чи скасування зустрічного забезпечення підлягають 
апеляційному оскарженню до Верховного Суду, який переглядає в 
апеляційному порядку судові рішення апеляційних судів, ухвалені 
ними як судами першої інстанції. 
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України та інших законодавчих актів» (далі – Закон України № 2147-
VIII) [1] стало вирішальним етапом запровадженої в Україні судової 
реформи. Однією з концептуальних новел процесуального законодав-
ства є перехід від суб’єктного принципу розмежування юрисдикції до 
предметного. Відтепер суд, який повинен розглядати справи, визнача-
ється за предметом спору, а не за складом сторін. Відповідним крите-
рієм в поєднанні з запровадженням інституту «похідних вимог», зако-
нодавець спробував розв’язати суперечки, які велися між судами 
загальної, господарської і адміністративної юрисдикції. 

Кожний спір, що розглядається судами є правовим, він є спором про 
чиєсь порушене, невизнане або оспорюване право. Можна подивитись 
на це з точки зору дихотомії «приватне право – публічне право», проте 
ми виходимо на ту ж саму дискусію розмежування права, яка має більш 
ніж двохтисячолітню історію. А якщо враховувати комплексність, на-
приклад, господарських правовідносин, яка дуже часто полягає у поєд-
нанні приватно – правової і публічно – правової складових, однознач-
ного висновку про належність тих чи інших спорів до підсудності ви-
ключно господарських судів зробити просто неможливо. 

Отже, запропонований законодавцем предметний критерій для роз-
межування є прогресивним, він забезпечить єдність судової практики. 

Необхідно відмітити, що в Цивільно – процесуальному кодексі (да-
лі – ЦПК) був закріплений предметний критерій визначення юрисди-
кції. Стаття 15 (в редакції процесуального закону до 03.10.2017 року) 
передбачала, що «в порядку цивільного судочинства розглядаються 
справи, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, 
трудових відносин; інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд 
таких справ проводиться за правилами іншого судочинства». Положен-
ня статті 15 ЦПК України знайшли своє відображення у частині 1 
статті 19 ЦПК України (в редакції Закону України № 2147-VIII) [1] та 
були доповнені. Так, згідно з частиною 2 статті 19 ЦПК Украі  ни суди 
розглядають у порядку цивільного судочинства також вимоги щодо 
реєстраціі   маи  на та маи  нових прав, інших реєстраціи  них діи  , якщо такі 
вимоги є похідними від спору щодо такого маи  на або маи  нових прав, 
якщо цеи   спір підлягає розгляду в місцевому загальному суді і переда-
нии  на и  ого розгляд з такими вимогами. 

Сьогодні є досить поширеною практика, коли питання щодо скасу-
вання реєстраціі   права власності розглядає адміністративнии  суд, хоча 
по суті за ним стоі  ть спір про право цивільне – оспорення або неви-
знання права власності. Законодавець намагаючись усунути таку 
категорію справ технічно зобов’язав позивача заявляти такі вимоги 
разом с основними вимогами. Сподіваємось, що така новела виклю-
чить штучнии   навмиснии  розрив позовних вимог між судами різноі   
юрисдикціі   та припинить намагання недобросовісних сторін отримати 
примарні процесуальні «переваги» через виділення з цивільно-
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правових спорів адміністративних елементів, які в цілому притаманні 
всім реєстраціи  ним процедурам [2].  

Отже, в Цивільному процесуальному кодексі предметний критерій 
визначення юрисдикції був закріплений ще в 2004 році. Натомість, 
Господарський процесуальний кодекс та Кодекс адміністративного 
судочинства встановлювали суб’єктний принцип.  

Так, стаття 1 ГПК визначала учасниками процесу: юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців, в деяких випадках державні органи. Те 
саме й у КАС, де було встановлено, що учасником процесу має бути 
орган державної влади або суб’єкт владних повноважень (в редакції 
процесуальних законів до 03.10.2017 року). 

Нині діючий ГПК України у статті 20 встановлює, що юрисдикція 
визначається виключно через господарську діяльність, а не суб’єктний 
склад учасників процесу. У статті 19 нової редакції КАС також перед-
бачено, що юрисдикція визначається через публічно-правові спори, а 
не участь у процесі держоргану [3]. 

Утім, найкращим способом сприйняття вищерозглянутої новели 
процесуального законодавства буде наука й судова практика. Зокрема, 
правові позиції Великої палати Верховного Суду. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ  
ОТВЕТЧИКА ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ГРАЖДАНСКОМУ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ 

 
Защита ответчика осуществляется в условиях искового производст-

ва, в основе которого лежит правовой конфликт сторон, обладающий 
двумя существенными особенностями по сравнению с социальным 
конфликтом – он возникает в сфере правовых отношений и разреша-
ется по специальным правилам гражданского судопроизводства. Дан-
ные особенности определяют специфику защиты ответчика: объем 
доступных средств защиты, использование их в условиях стадийной, 
строго регламентированной законодательством процедуры разрешения 
конфликта судом [7; 2]. 

Изменения, произошедшие в гражданском процессуальном законо-
дательстве в 2017 году, отразились в том числе и на институте средств 
защиты ответчика против иска. Появилось новое понятие, такое как 
отзыв ответчика, в котором отображаются возражения ответчика. 
Таким образом, свои возражения ответчик может излагать как в отзы-
ве, так и в собственно в возражениях. 

Думается, что на сегодняшний день возникает необходимость раз-
делять средства защиты ответчика по содержанию и по процессуаль-
ной форме.  

По своему содержанию средства защиты ответчика можно разде-
лить на возражения и встречный иск.  

Возражения существенным образом отличаются от встречного иска. 
Возражение – это аргументированное (основанное на фактах) откло-
нение либо материально-правовых требований истца, либо опроверже-
ние возможности судебной процедуры в отношении ответчика. В связи 
с этим возражения подразделяются на материально-правовые и про-
цессуальные. 

Встречный иск – это самостоятельное материально-правовое требо-
вание ответчика к истцу. 

По процессуальной форме средства защиты можно разделить на от-
зыв, возражения и встречное исковое заявление. Т.е. возражения 
ответчик может в гражданском процессе изложить и в процессуальной 
форме отзыва, и в процессуальной форме возражения. 

Ст. 191 ГПК Украины предусматривает право ответчика подать от-
зыв. Исходя из содержания данной статьи ГПК подача отзыва является 
одновременно и правом, и обязанностью. В ч. 1 ст. 191 ГПК законода-
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тель говорит о том, что ответчик имеет право подать отзыв, но далее в 
ч. 2. ст. 191 и в ч. 8 ст. 178 ГПК предусматривает ответственность 
ответчика за непредставление отзыва: суд может разрешить дело по 
имеющимся материалам дела. 

Ст. 178 ГПК Украины регламентирует форму и содержание отзыва, 
где в ч.1 четко указывается, что в нем излагаются возражения против 
иска. Хотя далее в ч. 3 говорится о том, что в отзыве должен быть дан 
четкий ответ на то, какие требования, обстоятельства признаются, а 
против каких есть возражения. Таким образом содержанием отзыва 
может быть не только возражение, но и признание иска полностью 
или частично, либо признание отдельных обстоятельств, на которые 
ссылается истец в обоснование своих требований. Ответчик может 
возражать как против фактической обоснованности иска, размера 
исковых требований и судебных расходов, так и против нормативной 
обоснованности (п. 5 ч. 3 ст. 178 ГПК). 

Отзыв подается в срок, установленный судом, не меньше 15 дней 
со дня вручения определения об открытии производства. 

К форме и содержанию возражения ответчика применяются те же 
правила, которые установлены для отзыва. Кроме этого в возражениях 
ответчик излагает свои объяснения, соображения, аргументы относи-
тельно приведенных истцом в ответе на отзыв.  

Такая «переписка» истца и ответчика способствует окончатель-
ному определению предмета спора и характера спорных правоотно-
шений, определению обстоятельств, подлежащих установлению 
(ст. 189 ГПК Украины). 

Отдельным средством защиты интересов ответчика является 
встречный иск. Действующим законодательством в значительной 
степени ограничены сроки подачи встречного требования: встреч-
ный иск может быть подан в срок для подачи отзыва на иск (ч. 1 
ст. 193 ГПК). 

«Встречность» требований ответчика определяется субъектной на-
правленностью (от ответчика к первоначальному истцу), а также 
взаимосвязью. К сожалению эта взаимосвязь определяется законодате-
лем весьма нечетко (ч. 2 ст. 193 ГПК). Общим условием рассмотрения 
встречного требования с первоначальны является по-прежнему одно-
родность.  

Основанием для подачи встречного иска являются целесообраз-
ность, в том числе, когда удовлетворение встречного требования 
полностью или частично исключает удовлетворение первоначального 
иска. К сожалению, законодатель в действующей редакции ст. 193 
ГПК не указывает возможности подачи встречного иска, который 
стремиться к зачету. Думается такая возможность сохраняется в связи с 
целесообразностью совместного их рассмотрения при условии их 
однородности. 
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Подсудность встречного иска определяется по-прежнему связью 
дел. Однако, если первоначальный иск рассматривается по правилам 
упрощенного судопроизводства, суд выносит определение о переходе к 
рассмотрению дела по общим правилам искового судопроизводства. 
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РОЗВИТОК ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ  
СПРОЩЕНИХ ТА АВТОНОМНИХ СУДОВИХ ПРОЦЕДУР  

ЗА НОВОЮ РЕДАКЦІЄЮ ЦПК 

 
В умовах реформування цивільного процесуального законодавства 

України здійснюється пошук шляхів оптимізації та раціоналізації правосу-
ддя, підвищення його ефективності. Так, з метою зменшення наванта-
ження на суддів використовується процедура наказного провадження. 

Інститут наказного провадження є відносно новим в українському 
процесуальному законодавстві, так як у ЦПК України 2004 року впер-
ше регламентовано процедуру наказного провадження та вимоги до 
судового наказу як особливої форми судового рішення. У розділі ІІ 
ЦПК України описано особливості процедури наказного провадження. 

Відносно новий для сучасного процесуального законодавства, судо-
вий наказ має глибокі історичні корені. Прообрази наказного прова-
дження дослідники відзначають у римському праві. У XIX столітті в 
процесуальному праві деяких країн Європи з’являються інститути 
стягнення за безспірними документами. Існувало наказне провадження 
й у дореволюційній Росії у вигляді справ про спонукальне виконання. 
Дієвість спонукального виконання по актах визначила закріплення 
аналогічного інституту в першому ЦПК УРСР 1923 pоку, але застосо-
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вувався судовий наказ недовго, оскільки стягнення в безперечному 
порядку було передано до компетенції нотаріату, де здійснювалося у 
вигляді виконавчого напису нотаріуса. 

У сучасних правових реаліях наказне провадження є самостійним і 
спрощеним видом судового провадження в цивільному судочинстві під 
час розгляду окремих категорій справ, у якому суддя в установлених 
законом випадках за заявою особи, якій належить право вимоги, без 
судового засідання й виклику стягувача та боржника на основі доданих 
до заяви документів видає судовий наказ, який є особливою формою 
судового рішення. 

Так, наказне провадження – це особливий спрощений вид цивіль-
ного судочинства, спрямований на швидкий та ефективний захист 
безспірних прав осіб шляхом видачі судового наказу, що одночасно є 
судовим рішенням і виконавчим документом. 

Наказне провадження як спрощена й автономна судова процедура 
має низку особливих ознак, які характеризують його, а саме: 

– специфічність процесуальної форми захисту прав та інтересів 
заявника, що спирається на беззаперечні докази (документи); 

– об’єктом захисту є безспірне право та інтерес стягувача; 
– видача судового наказу проводиться без судового засідання й 

виклику сторін для заслуховування пояснень, думка судді в цьому 
випадку ґрунтується виключно на основі поданих доказів; 

– сторони в цьому проваджені йменуються заявником (стягувачем) і 
боржником, на відміну від позивного провадження (позивач, відповідач); 

– процесуальним законодавством визначається конкретний пере-
лік вимог, за якими особа може звернуть (ст. 161 ЦПК України); 

– скороченість строків; 
– процедуру наказного провадження можна поділити на такі ета-

пи: порушення наказного провадження, видача судового наказу, пові-
домлення боржникові про судовий наказ, набрання судовим наказом 
законної сили, оскарження судового наказу, скасування судового 
наказу; 

– примусовий характер забезпечення зобов’язань, обґрунтований 
безспірними письмовими доказами, що з високим ступенем достовір-
ності свідчать про невиконання стороною своїх зобов’язань; 

– судовий наказ може бути тільки скасованим, а його оскарження 
розглядається в порядку позовного провадження; 

– оскарженню підлягає відмова в прийнятті заяви про видачу су-
дового наказу; 

– судовий наказ може переглядатись у зв’язку з нововиявле-ними 
обставинами.  

Заява про видачу судового наказу подається до суду в письмовій 
формі, яка, у свою чергу, включає в себе як паперовий, так й елект-
ронний варіант заяви (п. 1 ст. 163 ЦПК України).  
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Електронна форма є новелою ЦПК України, вона забезпечується 
функціонуванням у судах Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи (далі – ЄСІТС). Так, зареєструвавшись у 
ЄСІТС, учасники справи зможуть подавати документи в електронній 
формі, отримувати на офіційні електронні адреси документи по стра-
вах, слідкувати за розглядом справ та ознайомлюватись з матеріалами 
справ, у яких вони є учасниками, в будь-який зручний для них час. 
Відповідно, ЦПК України передбачає обов’язкову реєстрацію офіцій-
них електронних адрес у ЄСІТС адвокатів, нотаріусів, приватних 
виконавців, арбітражних керуючих, судових експертів, державних 
органів, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання 
державного й комунальних секторів економіки, а інші особи можуть 
реєструватись за потреби в добровільному порядку. 

Заява про видачу судового наказу подається до суду в письмовій 
формі з урахуванням обов’язкових реквізитів, які зазначені в ст. 163 
ЦПК України, а саме: 

1) найменування суду, до якого подається заява; 
2) повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я по 

батькові (для фізичних осіб) заявника й боржника, їх місцезнаходжен-
ня (для юридичних осіб) або місце проживання, ідентифікаційний код 
юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і органі-
зацій України заявника та боржника, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків заявника та боржника (для фізичних осіб) за 
його наявності або номер і серію паспорта заявника та боржника (для 
фізичних осіб-громадян України), а також офіційні електронні адреси 
й інші дані, якщо вони відомі заявнику, які ідентифікують боржника; 

3) ім’я (прізвище, ім’я по батькові) представника заявника, якщо 
заява подається представником, його місце проживання або місцезна-
ходження; 

4) вимоги заявника й обставини, на яких вони ґрунтуються; 
5) перелік доказів, якими заявник обґрунтовує обставини, на яких 

ґрунтуються його вимоги. 
Заявник може долучити до заяви документи, якими обґрунтовує 

свої вимоги (наприклад, копію договору, укладеного в письмовій  
(у тому числі електронній) формі, за яким висунуто вимоги про стяг-
нення грошової заборгованості, та інші документи або їх копії). Заява 
про видачу судового наказу підписується заявником чи його представ-
ником. До заяви, що подається представником заявника, додається 
документ, який підтверджує його повноваження. Обов’язковим додат-
ком до заяви є документ, що підтверджує сплату судового збору. 

Станом на 1 січня 2018 року, згідно зі ст. 4 Закону України «Про 
судовий збір» і ст. 7 Закону України «Про державний бюджет на 
2018 рік», ставка судового збору за подання заяви про видачу судового 
наказу становить 0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб – 176,2 грн., заяви про скасування судового наказу – 0,05 розміру 
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прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 88,1 грн., апеляційної 
скарги на судовий наказ – 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті 
під час подання позовної заяви, іншої заяви і скарги. 

Судовий наказ підлягає виконанню за правилами, встановленими 
для виконання судових рішень, у порядку, визначеному законом.  
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APPLICATION OF SCREENSHOT AS A PROOF  
IN THE CIVIL PROCESS OF UKRAINE 

 
An important problem in ensuring the protection of rights and interests 

in the age of information technology is providing collection and fixing of 
proofs on the Internet. Social networks take on more and more space in our 
everyday lives, and almost everyone has their own page in Facebook, 
Instagram, Twitter and others. The jurisprudence of recent years suggests 
that appears entire categories of civil cases, on which the dispute arose in 
connection with the information on the Internet. In this category of cases, 
courts are forced to add information gathered from the Internet, to the 
materials of court case and to investigate them in a court session. 

Most often, this applies to litigation concerning the recovery of non-
pecuniary damage or the protection of the honor and dignity of a individual 
or legal entity. 

Screenshots have an important probative value. They are usually used to 
capture the fact that information, which is posted on the Internet is untrue 
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or violates exclusive rights. Screenshots can also be used in other cases, since 
such a possibility is not provided for by law, but it does not contradict it. 

The screenshots contain information about the facts on the basis of 
which the court can establish: the circumstances on which the arguments of 
the parties are based; presence or absence of violation; guilt and other 
circumstances relevant to the civil case. Thus, screenshots can serve as proofs 
in court in civil cases. 

There are many schientists who devoted their work to the use of elec-
tronic proofs. Among them: A. Bonner, N. Golubeva, Y. Pavlova,  
A. Kalamayko, Y. Nefediev, V. Puchinsky, E. Muradyan, O. Shelepina,  
T. Ruda, S. Fursa and others. 

The current civil procedural law determines that the court evaluates 
proofs according his internal convictions, which are based on a comprehen-
sive, complete, objective and direct examination of the proofs, which are 
available in the case.  

The court can not take into consideration the proof obtained in violation 
of the procedure established by law. However, can the court attach a 
screenshot of the Web-page to the proof base in the civil process in Ukraine? 

Screenshot – is a digital image of what should be visible on 
a monitor, television, or other visual output device [2].  

Prior to the adoption of the Law of Ukraine № 2147-VIII of October 3, 
2017, which made significant changes to the Civil Procedural Code of 
Ukraine, normative legal acts did not provide a special procedure for the 
investigation of proofs, posted on the Internet. 

The current civil procedural law provides for special ways to investigate 
electronic proofs posted on the Internet. The new CPC of Ukraine include 
Part 7 of Art. 85 of the CPC of Ukraine, according to which the court, on 
the application of the participant in the case or on its own initiative, may 
inspect the Web site (page), other places of data storage on the Internet in 
order to establish and record their content. That is, since the entry into force 
of the Law of Ukraine No. 2147-VIII «On Amendments to the Commercial 
Procedural Code of Ukraine, the Civil Procedural Code of Ukraine, the 
Code of Administrative Proceedings of Ukraine and other legislative acts» of 
10/03/2017, the court has the procedural powers to directly investigate the 
Internet on the subject of the availability of certain facts, which are included 
in the subject of proof in the case [3, c. 86]. 

However, at this point, some courts still don’t have technical basis for 
attracting and verification of electronic proofs and, in particular, screenshots 
which is a separate issue in today’s technological progress. 

There is also a problem in identifying the person who created and dis-
tributed a particular electronic document, which can be proof. 

The next problem is that the party must safely and correctly preserve and 
provide to the court with an electronic proof, but it can be easily destroyed 
or changed [4]. 
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Consequently, without the correct fixation of the electronic documenta-
tion in the event of a dispute, the reference to electronic correspondence will 
not work. Because each of the dispute parties must confirm its position by 
the proper facts while appealing to the court. To date, in the absence of a 
legislative settlement of this issue, if there is no proper confirmation that 
certain information has indeed been distributed (for example, an electronic 
digital signature) and its location is committed by the person to whom the 
lawsuit is filed, unfortunately, there is a possibility that such materials will be 
judged by the courts as improper proof and will not be taken into account by 
the court. 

Consequently, screenshots can be used «on an equal basis» with other 
proofs if they meet all of the established requirements. In providing a 
screenshot must be specified the following information: 

1. Date and time of the screenshot to prove the significance of the 
information contained. 

2. The name of the website and its URL address. 
3. Full name, position and signature of the person who made this 

screenshot. 
4. In the event that the information contained on a foreign website, it is 

necessary to translate the screenshot into the national language. 
5. Online-page image must be stored on the PC hard drive that will 

protect against the loss of proof 
In view of the above mentioned problems of application screenshot as 

proof in civil procedure, it seems appropriate to regulate rules and registra-
tion requirements of screenshot in civil procedural legislation.  

The issue of using a screenshot in civil proceedings is still rather contro-
versial, despite the fact that the legislator introduced the definition of «elec-
tronic evidence» and the ways of their investigation into the current CPC of 
Ukraine. There is a need to develop legislative ways to protect the rights of 
individuals in the order of the civil process with the use of this type of 
information, as well as the development of judicial practice.  
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ОБ’ЄКТИ АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ  
СУДОВИХ РІШЕНЬ 

 
Перегляд судових рішень в апеляційному порядку обумовлюється 

наявністю декількох передумов, зокрема правом на апеляційне оскар-
ження та подання апеляційної скарги, що в свою чергу, являється 
однією з основних об’єктивних передумов права на апеляційне оскар-
ження судових рішень, прийнятих судом першої інстанції. 

На законодав  чому рівні об’єкти апеляційн  ого оскарженн я визначені 
у ст. 352 ЦПК України. Так, відповідно до зазначеної статті учасники 
справи, а також особи, які не приймали участь у справі, але суд вирі-
шив питання про їх права, свободи, інтереси та обов’язки мають право 
на оскарження рішення суду повністю або частково, крім того законо-
давством надано можливість оскаржити окремо від рішення й ухвали 
суду першої інстанції однак, перелік таких ухвал надається у ст. 353 
ЦПК України та є вичерпним. 

І.І. Ємельянов а головним об’єктом апеляційн  ого оскарженн  я 
визначає рішення суду, а оскарженн  я ухвал, на думку вченої, має 
виключний характер [1]. 

Форма апеляційного оскарження, як зазначає П.М. Тимченко, мо-
жлива лише щодо актів, що мають такі риси: 

- акти мають характер судових, тобто виникають у процесі судово-
го розгляду в зв’язку з правозастосовною діяльністю, що виконує суд 
за участю осіб, які мають правовий інтерес у розгляді справи; 

- акти повинні бути викладені письмово і мати визначені законом 
форму і зміст; 

- акти повинні вирішувати справу по суті, бути відповіддю на пра-
вові вимоги; 

- актам повинна бути притаманна можливість бути зміненими або 
скасованими у загальному порядку, що передбачає перенесення в часі 
набуття ними законної сили [2, с. 78].  

Так, об’єктом апеляційного оскарження є рішення (повністю або 
частково) місцевого загального суду, що не вступило в законну силу. 
Коло рішень суду першої інстанції як об’єктів апеляційн  ого 
оскарженн я цивільним процесуал  ьним законодав  ством не обмежено. 
Відповідн  о до ч. 1 ст. 258 ЦПК України судовими рішеннями є: 
ухвали, рішення, постанови, судові накази. Згідно з ч. 3 ст. 258 ЦПК 
України судовий розгляд закінчуєт  ься ухвалення м рішення суду. 
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Однак судова практика містить випадки, коли в апеляційному по-
рядку переглядаються судові акти, що набрали законної сили. Це 
відбувається у випадках, коли приймаючи участь у справі особи з 
поважних причин пропустили строк на апеляційне оскарження судово-
го акта, але апеляційний суд за заявою особи, що подає апеляційну 
скаргу, поновив строк на апеляційне оскарження завдяки поважності 
причин пропуску, про що виносить ухвалу. Якщо ж суд не знайде 
підстав для поновлення строку на апеляційне оскарження, то апеля-
ційна скарга залишається без розгляду.  

М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник підкреслю  ють, що апеляційн  а скарга 
може бути подана не лише на рішення суду в цілому, але й на частину 
рішення, зокрема, мотивувал  ьну, незалежно від того, чи вплинули 
викладені в рішенні суду висновки про певні обставини (факти) на 
вирішення справи по суті. Якщо апеляційн  а скарга подана не на 
рішення суду в цілому, а лише на його окрему частину, зокрема на 
мотиви рішення, як відзначаю  ть вчені, то в цьому випадку 
оскаржува не рішення не набирає законної сили [3, с. 470].  

Окремим об’єктом апеляційного оскарження можуть бути ухвали 
суду першої інстанції, якщо вони безпосередньо передбачені в ст. 353 
ЦПК України. Заперечення проти ухвал, що не підлягають оскаржен-
ню, можна включити до апеляційної скарги на рішення суду. Як 
правило, сторони не заінтересовані оскаржувати рішення, які постано-
влені на їх користь. Однак слід мати на увазі, що факти, встановлені 
рішенням суду, набувають преюдиційного значення під час вирішення 
інших спорів за участю тих самих осіб [4, с. 653]. 

Формулювання правил оскарження ухвал відбувається на основі 
з’ясування вимог до даних актів. Визначення ухвали законодавчо не 
закріплено, ЦПК України обмежується лише вказівкою на випадки, в 
яких вона постановляється. Переважна більшість запропонованих в 
літературі визначень базуються на основі тієї ознаки, що ухвалами справа 
не вирішується по суті, а рішеннями справа вирішується по суті.  

Судова ухвала – це самостійн  ий процесуал  ьний документ (форма 
судового рішення), яким вирішуєть  ся питання, пов’язані з рухом 
справи у суді першої інстанції, клопотанн  я та заяви учасників справи, 
питання про відкладен  ня розгляду справи, оголошенн  я перерви, 
зупинення або закриття проваджен  ня у справі, залишення заяви без 
розгляду у випадках, встановле  них в ЦПК України [5, с. 384]. 

А.І. Загоровський називає такі причини окремого оскарження ухвал: 
а) неможливість оскарження ухвали закриває шлях до апеляції та 

взагалі припиняє подальший хід процесу (наприклад, відмова у прийн-
ятті позовної заяви); 

б) інтереси сторони можуть постраждати внаслідок несвоєчасного 
оскарження (наприклад, ухвали про забезпечення позову, про попере-
днє виконання рішення тощо) [6]. 
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М.Г. Авдюков стверджував, що у випадках, коли ухвала перешко-
джає подальшому руху справи або стосується майнових прав учасників 
процесу, останні повинні мати можливість оскаржувати її окремо від 
апеляційної скарги на рішення суду. Він також підкреслює важливість 
оскарження як процесуальної гарантії, можливість позбавлення якої 
допускається тільки за умови наявності в особи іншої можливості 
відстоювати свої права та законні інтереси у звичайному процесуаль-
ному порядку [7, с. 27-28]. Дозвіл окремого оскарження ухвали є 
необхідним для забезпечення суб’єктивних прав учасників справи. 
Тому всі ухвали, окреме оскарження яких дозволене, повинні вирішу-
вати істотні питання провадження.  

Важливим критерієм віднесення ухвал до тих, що підлягають окре-
мому оскарженню, є можливість такого оскарження. В зв’язку з цим 
умовою окремого оскарження ухвал називають відсутність перешкод для 
реалізації завдань і цілей правосуддя та узгодження з механізмом проце-
суального регулювання, підкреслюючи значення свободи оскарження.  

Перелік ухвал, які можуть бути об’єктом апеляційного оскарження 
окремо від рішення суду, закріплений у ст. 353 ЦПК України. Такими 
ухвалами, що підлягають оскарженню як процесуальні документи окре-
мо від рішення суду є ухвали щодо: відмови у видачі судового наказу; 
забезпечення доказів, відмови в забезпечені доказів чи скасування 
ухвали про забезпечення доказів; забезпечення позову, зміни заходу 
забезпечення позову, а також відносно скасування забезпечення позову, 
відмови в скасуванні чи зміні заходів забезпечення позову або відмови у 
забезпечені позову; зустрічного забезпечення або зміни чи скасування 
зустрічного забезпечення; повернення заяви позивачу (заявнику); відмо-
ви у відкритті провадження у справі; відкриття провадження у справі з 
недотриманням правил підсудності; передачі справи на розгляд іншого 
суду; відмова поновити чи продовжити пропущений процесуальний 
строк; затвердження мирової угоди; призначення експертизи; визначен-
ня розміру судових витрат; внесення або відмови у внесенні виправлень 
у рішення; відмова ухвалити додаткове рішення; роз’яснення або відмо-
ви у роз’ясненні судового рішення; зупинення провадження у справі; 
закриття провадження у справі; залишення позову (заяви) без розгляду; 
окрема ухвала; стягнення штрафу в порядку процесуального примусу; 
повернення заяви про перегляд заочного рішення; відмови у відкритті 
провадження за нововиявленими або виключними обставинами; понов-
лення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документу до 
виконання; виправлення помилки у виконавчому документі або визнан-
ня його таким, що не підлягає виконанню; відстрочення та розстрочен-
ня, зміни чи встановлення способу і порядку виконання рішення; 
розгляду скарг на дії (бездіяльність) органів державної виконавчої служ-
би, приватного виконавця; зміни сторони у справі (процесуальне право-
наступництво) або сторони виконавчого провадження; повороту вико-
нання рішення суду чи відмови у повороті виконання рішення; звернен-
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ня стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, чи нерухо-
ме майно, право власності на яке не зареєстровано в установленому 
законом порядку; тимчасового обмеження у праві виїзду за межі Украї-
ни; визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє 
спільно з іншими особами; тимчасового влаштування дитини до дитячо-
го або лікувального закладу; оголошення розшуку відповідача (боржни-
ка) або дитини; примусового проникнення до житла; звільнення (приз-
начення) опікуна чи піклувальника; відмови у відкритті провадження у 
справі про скасування рішення третейського суду, міжнародного комер-
ційного арбітражу; повернення заяви про скасування рішення третейсь-
кого суду, міжнародного комерційного арбітражу; повернення заяви про 
видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейсько-
го суду або заяви про визнання і надання дозволу на виконання рішення 
міжнародного комерційного арбітражу; залишення без розгляду заяви 
про відновлення втраченого судового провадження; відновлення повніс-
тю або частково втраченого судового провадження чи відмови в його 
відновленні. 

Цей перелік завжди викликав дуже багато дискусій щодо доцільнос-
ті оскарження багатьох з таких ухвал. Практики наголошували на тому, 
що в багатьох випадках оскарження цих ухвал відбувається задля 
затягування судового процесу та являється допомогою для зловживан-
ня процесуальними правами учасниками справи. Однак, оновленим 
цивільним процесуальним законодавством перелік ухвал, що оскаржу-
ються окремо від рішення суду було суттєво збільшено та уточнено і 
вирішено питання зловживання шляхом запровадження санкцій за 
зловживання процесуальними правами, що має позитивно вплинути на 
здійснення цивільного судочинства.  

В процесуальній літературі зазначається, що серед ухвал, які прий-
маються судом першої інстанції, є й такі, які безпосередньо не впли-
вають на правильність вирішення справи і оскарження яких не є 
необхідним [8, с. 43]. Наприклад, ухвала про витребування того чи 
іншого письмового доказу не може бути оскаржена до ухвалення 
рішення, оскільки може виявитися, що цей доказ не стосується справи 
і без нього суд мав достатньо доказів для ухвалення законного і обґру-
нтованого рішення. Такі ухвали не можуть оскаржуватись окремо від 
рішення. Особа, яка вважає дану ухвалу неправильною, може в апеля-
ційній скарзі на рішення суду вказати на необґрунтовану відмову у 
витребуванні цього доказу як на одну з підстав прийняття необґрунто-
ваного рішення. 

Не підлягають оскарженню окремо від рішення й такі ухвали, що 
не перешкоджають подальшому руху справи (наприклад, ухвала про 
відкриття провадження у справі, про призначення справи до розгляду). 
Якщо зазначені в ст. 353 ЦПК України особи вважають такі ухвали 
неправильними, вони вправі включити свої заперечення проти них в 
апеляційну скаргу на рішення суду в цілому. 
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Таким чином, за загальним правилом, в цивільному процесуально-
му законодавстві України основними об’єктами апеляційного оскар-
ження є рішення суду першої інстанції, що не вступило в законну силу 
та ухвали суду першої інстанції, що не набрали законної сили, та 
підлягають апеляційному оскарженню як окремі процесуальні докуме-
нти, так і заперечення, що оскаржуються лише разом із судовим 
рішенням. 
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Національного університету «Одеська юридична академія», 
асистент кафедри цивільного процесу 

 

ДОТРИМАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ДОСУДОВОГО ПОРЯДКУ 
ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ – ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА  
ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ 

 
З урахуванням останніх змін цивільного процесуального законодав-

ства особливої уваги привертає процесуальна сторона реалізації права 
на звернення до суду, оскільки Цивільний процесуальний кодекс 
України [1] (далі – ЦПК України) встановлює принципово нові та 
суттєво доповнює вже існуючи вимоги, які є необхідними для вико-
нання суб’єктом звернення. 

На теперішній час, аналізуючи положення чинного законодавства, 
слід зазначити, що розгляд справи здійснюється в порядку письмового 
провадження (ч. 13 ст. 7 ЦПК України), яке в свою чергу складається з 
двох форм – електронній (п. 1 ч. 9 ст. 14 ЦПК України) та паперовій 
(п. 2 ч. 9 ст. 14 ЦПК України).  

Слід зауважити, що процесуальний порядок реалізації права на звер-
нення до суду за захистом в межах звичної паперової форми дещо зміне-
ний. Зокрема, суттєво розширені вже існуючи вимоги щодо оформлення 
позовної заяви та запровадженні нові. В цьому аспекті привертає уваги 
п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України, відповідно до якого позивач зобов’язаний 
зазначити відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, 
якщо такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначений 
обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору [1]. 

Альтернативні способи вирішення спорів посідають пріоритетне місце 
в практиці багатьох зарубіжних країн. Саме тому в юридичній літературі 
неодноразово наголошувалось на потребі вивчення міжнародних стандар-
тів у цій сфері, з метою удосконалення норм національного законодавст-
ва, що регулює проведення процедури досудового врегулювання спору в 
конфліктних ситуаціях, внесенні змін до відповідних нормативно-
правових актів для скасування перешкод у його здійсненні, розробці 
механізмів практичного застосування. Той факт, що досудове врегулюван-
ня спору має серйозні перспективи розвитку в Україні, як це відбувається 
в усьому світі, є очевидним. Саме тому, покладання на позивача обов’язку 
зазначити відомості про вжиття ним заходів досудового врегулювання 
спору як добровільного, так і обов’язкового при зверненні до суду, є 
цілком виправданим, оскільки ч. 1 ст. 16 ЦПК України зобов’язує сторо-
ни вживати заходів для досудового врегулювання спору за домовленістю 
між собою або у випадках, коли такі заходи є обов’язковими згідно із 
законом. Окрім цього від особи-порушника закон вимагає поновлення 
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порушених права і законні інтереси інших осіб, не чекаючи пред’явлення 
претензії чи позову. 

Обов’язковий досудовий порядок врегулювання спору вбачається 
безпосередньо в приписах закону. Так, ст. 231 Кодексу законів про 
працю України встановлює, що розгляд трудових спорів у судах за 
заявами працівника чи власника або уповноваженого ним органу 
відбувається коли вони не згодні з рішенням комісії по трудових 
спорах (даті – КТС) підприємства, установи, організації (підрозділу). 
Від так, КТС є обов’язковим первинним органом по розгляду трудових 
спорів, що виникають на підприємствах, в установах, організаціях, за 
винятком спорів, зазначених у ст. ст. 222, 232 цього Кодексу [2].  

Зазначений порядок врегулювання спору наявний і в нормах Сі-
мейного кодексу України (далі – СК України) [3]. Наприклад, за 
умови відсутності у подружжя дітей та наявності спільної згоди, шлюб 
розривається органом державної реєстрації актів цивільного стану 
(далі – ДРАЦС) на підставі спільної заяви (ст. 106 СК України). При 
цьому у разі ненадання згоди або ухилення одного з подружжя від 
оформлення спільної заяви в органах ДРАЦС розірвання шлюбу 
можливе лише в судовому порядку. 

Обов’язковий досудовий порядок врегулювання земельних спорів 
визначений ч. ч. 3, 4 ст. 158 Земельного Кодексу України (далі – ЗК 
України). Так, первинне врегулювання спорів щодо меж земельних 
ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та 
додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо 
розмежування меж районів у містах здійснюють органи місцевого 
самоврядування в межах населених пунктів. При цьому центральний 
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земе-
льних відносин, вирішує земельні спори щодо меж земельних ділянок 
за межами населених пунктів, розташування обмежень у використанні 
земель та земельних сервітутів [4]. І тільки лише у разі незгоди власни-
ків землі або землекористувачів з рішенням органів місцевого самовря-
дування, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері земельних відносин, спір вирішується судом. 

Продовжуючи дослідження неможливо оминути правову позицію 
Верховного Суду України, що викладена у ч. 8 постанови № 9 від 01. 
11. 1996 року «Про застосування Конституції України при здійсненні 
правосуддя» відповідно до якої, суд не вправі відмовити особі в 
прийнятті позовної заяви чи скарги лише з тієї підстави, що її вимоги 
можуть бути розглянуті в передбаченому законом досудовому порядку 
[5]. Вбачається що, дотримання досудового порядку врегулювання 
спору взагалі не є обов’язковим для особи що потребує судового 
захисту, навіть якщо такий порядок врегулювання спору визначений 
законом як обов’язковий. Разом з тим, в рішенні Конституційного 
Суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Кампус Коттон клаб» 
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щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 
Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів)  
№15-рп/2002 від 9 липня 2002 року (справа № 1-2/2002) зазначав, 
обов’язкове досудове врегулювання спорів, яке виключає можливість 
прийняття позовної заяви до розгляду і здійснення за нею правосуддя, 
порушує право особи на судовий захист. Обрання певного засобу 
правового захисту, у тому числі і досудового врегулювання спору, є 
правом, а не обов’язком особи [6]. 

Звернувши увагу на п. 7 ч. 4 ст. 185 ЦПК України можна стверджу-
вати, що наразі така позиція не актуальна. Оскільки зазначена норма 
встановлює, що не додання до заяви доказів вжиття заходів досудового 
врегулювання спору у випадку, коли такі заходи є обов’язковими 
згідно із законом є підставою для постановлення судом ухвали про 
повернення заяви. 

Окрім цього, не зазначення відомості про вжиття заходів досудово-
го врегулювання спору при подані позовної заяви, як наслідок тягне за 
собою застосування ст. 185 ЦПК України у частині залишення такої 
заяви без руху. Так, наприклад, ухвалою Перечинського районного 
суду Закарпатської області у справі № 304/7/18 про стягнення заборго-
ваності позовну заяву було залишено без руху оскільки подана з пору-
шенням вимог ст. 175 ЦПК України, а саме: не надано попередній 
(орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які 
очікує понести у зв’язку із розглядом справи; не містить відомостей 
про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі прово-
дилися; підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого 
позову (позовів) до цього ж відповідача з тим самим предметом та з 
тих самих підстав [11]. Яскраво демонструє зазначену позицію й ухвала 
Олевського районного суду Житомирської області у справі 
№ 287/21/18-ц про розірвання шлюбу [12]. Судом позовну заяву було 
залишена без руху у зв’язку з відсутністю відомостей про вжиття 
заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, в тому 
числі, якщо законом визначений обов’язковий досудовий порядок 
урегулювання спору; не зазначено наявності у позивача або іншої 
особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких дода-
но до заяви; відсутній попередній (орієнтовний) розрахунок суми 
судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку із 
розглядом справи. 

З аналізу судової практики вбачається, що в позовній заяві позивач 
зобов’язаний зазначити чи вживав він заходів досудового врегулювання 
спору чи ні. Слід враховувати й те, що якщо законом буде визначений 
обов’язковий досудовий порядок врегулювання спору, то слід додати 
відповідні документи що підтверджують таке врегулювання. 

Від так, відображення відомості про вжиття заходів досудового вре-
гулювання спору, якщо такі проводилися, в тому числі, якщо законом 
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визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору є 
обов’язковою умовою при реалізації права на звернення. 
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МАМЧУР ЛІДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
аспірант кафедри цивільного процесу 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ  
ЗАКОННОСТІ ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ  

ПРИ НАДАННІ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ШЛЯХОМ 
НАПРАВЛЕННЯ СУДОВОГО ДОРУЧЕННЯ 

 
Функціонування інституту судових доручень у системі цивільного 

процесу України обґрунтовано вимагає аналізу його співвідношення з 
правовими принципами принципи. 

Принципи цивільного судочинства знайшли своє закріплення у 
Конституції України [1], Законі України «Про судоустрій і статус 
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суддів» [2] та у ч. 3 ст. 2 ЦПК України (саме джерелами їх норматив-
ного закріплення прийнято класифікувати принципи цивільного 
судочинства) [3, c. 10]. Вони є тісно взаємопов’язаними і становлять у 
сукупності систему. Разом з тим, кожен з принципів відіграє 
самостійну роль, характеризує цивільне судочинство у цілому, або ж 
окрему стадію судового процесу [4, c. 104]. 

На думку Н. О. Чечіної існує єдина система принципів процесуаль-
ного права, яка виключає можливість існування принципів окремих 
стадій процесуальної діяльності або окремо взятого інституту [5, c. 27]. 

Інститут судових доручень набуває характерних рис, що дозво-
ляють говорити про його правову природу, лише в межах правового 
поля. Саме існування означеного інституту у будь-якому його про-
яві (внутрішньодержавне та судове доручення з «іноземним елемен-
том») ґрунтується на законі. Відповідно, принцип законності є 
основоположним для функціонування інституту судових доручень, 
тому що метою судового доручень і є стимулювання активної пове-
дінки суду для реалізації існуючих у суспільстві правових норм, що 
мають форму закону. Г. А. Цірат зазначає, що надання правової 
допомоги, особливо у формі виконання судових доручень, є фор-
мою взаємодії органів публічної влади різних держав і це можливо 
лише за згодою або угодою між відповідними державами [6, c. 22] з 
дотриманням принципу законності. 

Слід зазначити, що у відповідності із принципом законності пе-
редбачається суворе дотримання ієрархії в системі нормативно-
правових актів. 

Похідним від принципу законності є принцип незалежності суд-
дів, вважаємо, що він характеризує сторону принципу законності, 
яка стосується судоустрою, і тому з позицій формальної логіки саме 
існування похідного принципу вже зумовлює наявність основного 
принципу у галузі. 

Відповідно до ст. 126 Конституції України та ст. 6 Закону України 
«Про судоустрій та статус суддів» встановлено, що суди, здійснюючи 
правосуддя, є незалежними від будь-якого незаконного впливу. 

Незалежність суддів та судової влади є тим стандартом правосуддя, 
що є умовою існування верховенства права. 

Слушною є думка Ю. Полянського, що незалежність суддів, поєд-
нана з усвідомленням ними своєї відповідальності перед суспільством і 
учасниками судового процесу, сприймається у суспільній свідомості як 
важлива соціальна цінність і надбання сучасного демократичного 
суспільства [7, c. 85]. 

Н. М. Шульгач у своїх дослідженнях виділяє такі ознаки прин-
ципу незалежності суддів: незалежність суддів не абсолютна, вона 
обмежена законом, процедурними рамками, у межах яких здійсню-
ється судова влада; незалежність суддів легітимна лише в процесі 
здійснення процесуальної діяльності судді; зміст незалежності 
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суддів включає також елемент особистісної незалежності суддів 
(тобто наявність у судді певних морально-психологічних якостей, 
які сприяють реалізації права судді самостійно приймати рішення зі 
справи); незалежність судді передбачає незалежність як від зовніш-
нього (від факторів, що містяться за межами судової системи), так і 
внутрішнього (від факторів усередині самої судової системи) впливу 
на процес прийняття суддею рішення зі справи; за посягання на 
незалежність суддів передбачено найбільш серйозний вид відповіда-
льності – кримінальне покарання [8, c. 229]. 

Направлення судового доручення за процесуальною допомогою не 
слід трактувати як прояв несамостійності судді, як нездатність судді без 
сторонньої допомоги з використанням наявного арсеналу процесуаль-
них засобів розглянути справу по суті. Адже судове доручення є зако-
нодавчо передбаченим інструментом отримання суддею доказів і з 
урахуванням цієї обставини факт його використання є реалізацією 
правомочності судді за вибором способів і засобів здійснення доказової 
діяльності. Крім того, використовуючи судове доручення, суддя керу-
ється не суб’єктивним наміром звільнити себе від покладених 
обов’язків щодо дослідження доказів, а компенсує об’єктивну, фізичну 
(в силу територіальної віддаленості джерела доказів) неможливість 
самостійно досліджувати матеріали, неможливість отримати докази, на 
основі яких сформується зважене рішення судді. 

Незалежність судді як основа його діяльності полягає не в ізольова-
ності його при розгляді справи від інших суб’єктів, а у здатності самос-
тійно приймати рішення, спираючись на власну точку зору, досліджені 
безпосередньо матеріали справи. 

Таким чином, звернення за допомогою судового доручення до ін-
шого суду не підриває основ незалежності судді при розгляді та вирі-
шенні справи. 

Немає сумніву в тому, що першочерговою конституційною ме-
тою є забезпечення неупередженості, об’єктивності та справедливо-
сті правосуддя, а принцип незалежності суддів відіграє підпорядко-
вану цій меті роль. 

Можна стверджувати, що функціонування інституту судових до-
ручень не містить у собі загрози принципу незалежності судової 
влади в цілому і кожного судді зокрема, оскільки втручання у дія-
льність судді щодо здійснення правосуддя виключається. В межах 
відносин судового доручення суд, дає доручення, не ризикує своєю 
незалежністю, оскільки суд, що виконує доручення, лише сприяє 
отриманню доказів, а оцінку доказів, прийняття рішення здійснює 
суд, який розглядає справу. 

Таким чином, функціонування інституту судових доручень у циві-
льному процесуальному законодавстві України узгоджується з таким 
загальноправовим принципом, як принцип законності, а також міжга-
лузевим принципом незалежності суддів. 
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ФРАНЧУК АННА СЕРГІЇВНА 

Національного університету «Одеська юридична академія», 
аспірантка кафедри цивільного процесу 

 

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАК 
СПРОЩЕНОГО ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ  

У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ  

 
Судова система України станом на сьогоднішній день піддається 

глобальній судовій реформі. Звичайно, судова реформа передбачає 
зміни у діючому процесуальному законодавстві. Так, 15 грудня 
2017 року, набули чинності змін внесені у Цивільний процесуальний 
кодекс України, які в корні змінили цивільний процес. До таких змін 
слід віднести й виникнення нової окремої форми позовного прова-
дження – «спрощеного позовного провадження». 

Позовне провадження є основним провадженням цивільного судо-
чинства, правова природа якого визначається особливостями відповід-
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них матеріальних правовідносин, що характеризуються рівністю 
суб’єктів [1, c. 11]. 

На думку С.В. Васильєва, позовне провадження являє собою прова-
дження по вирішенню спорів про «суб’єктивне право цивільне» і 
спрямоване на захист порушеного або оспореного суб’єктивного 
цивільного права громадян та організацій [2, c. 117]. 

С. С. Бичкова зазначає, що «основним і найпоширенішим видом 
цивільного судочинства є позовне провадження». [3, с. 9] 

Стрімке збільшення справ в порядку позовного провадження й 
призвело до виникнення «позовного спрощеного провадження» як 
спрощеної (прискореної) форми позовного провадження. 

Таку новостворену форму розгляду справ в порядку позовного про-
вадження слід розглядати через призму «прискореного судочинства». 

С. В. Васильєв визначає прискорене судочинство як форму відправ-
лення правосуддя по окремих категоріях цивільних справ, при якій для 
ухвалення рішення достатньою є наявність скороченого складу юриди-
чних фактів і обов’язкових процесуальних дій [4, c. 212]. 

Цивільний процесуальний кодекс України не містить чіткого ви-
значення «спрощеного позовного провадження», проте детально озна-
йомившись з Главою 10 Цивільного процесуального кодексу України 
[5], можна виокремити ознаки, які характеризують дану форму позов-
ного провадження. 

До ознак спрощеного позовного провадження слід віднести: 
- визначені передумови розгляду справ у порядку спрощеного по-

зовного провадження; 
- чітко встановлений перелік справ, які не можуть розглядатися в 

даному провадженні; 
- відсутність підготовчого засідання; 
- розгляд справи у відсутності сторін, крім випадків встановлених 

законодавством; 
- відсутність судових дебатів.  
В свою чергу В. В. Васильєв, погоджуючись з З.О. Папуловою, до 

ознак прискореного провадження відносить: 1) форма відправлення 
правосуддя; 2) визначення категорій цивільних справ здійснюється 
законодавцем у вигляді перерахування в закритому переліку; шляхом 
зазначення виключно спорів, що не підлягають розгляду в прискоре-
ному провадженні, або шляхом регламентації сукупності фактичних 
обставин, при яких така процедура можлива; 3) скорочення складу 
юридичних фактів, що передбачає наявність меншого фактичного 
складу, достатнього для винесення рішення по справі, ніж при розгор-
нутій процедурі. Крім того, відбувається скорочення обов’язкових 
процесуальних дій, що виходять від сторін та/або від суду, а також 
об’єднання цілей декількох стадій ординарного процесу [6, c. 9]. Здій-
снивши порівняльний аналіз норм цивільного процесуального законо-
давства та доктрини цивільного процесуального права, необхідно 



632 

зазначити, що ознаки, які характеризують «прискорене судочинство» 
та ознаки спрощеного позовного провадження є ідентичними. 

Втілення такої форми позовного провадження в життя, як спроще-
не позовне провадження дає ряд позитивних моментів, а саме: 

- захист порушених прав та охоронюваних законом інтересів в 
коротші строки; 

- ефективний розгляд справи за наявними матеріалами у справі за 
відсутності сторін; 

- зменшення навантаження у роботі суду; 
- відсутність затягування процесу. 
На підставі вище наведеного, можна прийти до висновку, що 

спрощене позовне провадження – це форма позовного провадження, з 
розгляду певних категорій справ, що характеризується спрощеною 
процедурою розгляду позову та прискореним розглядом справи по суті 
заявлених вимог. 
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ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СУДОМ 
СПРАВ ПРО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ НА УТРИМАННЯ 

ДИТИНИ У СПРОЩЕНОМУ ПОЗОВНОМУ 
ПРОВАДЖЕННІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ 

 
Відповідно до норм цивільного процесуального законодавства 

України у судовому порядку справи про стягнення аліментів на утри-
мання дитини можуть розглядатися в цивільній юрисдикції у позовно-
му або наказному провадженні.  

Згідно з п.2 ч.2 ст. 19 ЦПК України цивільне судочинство здійсню-
ється у порядку позовного провадження (загального або спрощеного) 
[1]. З даної норми вбачається, що новелою цивільного процесуального 
законодавства України є спрощене позовне провадження. Введення 
законодавцем спрощеного позовного провадження у цивільне судочин-
ство має на меті забезпечення доступу до правосуддя за рахунок змен-
шення судових витрат та спрощення самої процедури розгляду справ у 
судовому порядку. 

Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних 
справ, справ, що виникають з трудових відносин, справ незначної склад-
ності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. 

Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які 
через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спроще-
ному позовному провадженні (ч. 4 ст. 19 ЦПК України). 

З аналізу положення норми п.1 ч. 4 ст. 274 ЦПК України вбачаєть-
ся, що в порядку спрощеного позовного провадження можуть розгля-
датись справи про стягнення аліментів, оскільки дана норма передба-
чає, що «…не можуть бути розглянуті справи у спорах що виникають з 
сімейних відносин, крім спорів про стягнення аліментів». 

Згідно з п.6 ч. 4 ст. 274 ЦПК України інші вимоги, об’єднані з ви-
могами у спорах, вказаних у пунктах 1-5 ч. 4 ст. 274 ЦПК України не 
можуть бути розглянуті в порядку спрощеного позовного провадження. 
З наведеного вбачається, що якщо справи про стягнення аліментів на 
утримання дитини розглядаються разом з вимогою про встановлення 
батьківства, позбавлення батьківських прав, розірвання шлюбу тощо, 
то в даному випадку така категорія справ буде розглядатись в загаль-
ному позовному провадженні. Дане положення також витікає з зако-
нодавчих приписів, що в порядку спрощеного позовного провадження 
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не можуть бути розглянуті справи у спорах що виникають з сімейних 
правовідносин.  

Отже, справи про стягнення аліментів на утримання дитини можуть 
розглядатись в прощеному позовному провадженні за певної вимоги, а 
саме: якщо справа про стягнення аліментів на утримання дитини не 
об’єднана для розгляду з іншою вимогою, яка витікає з сімейних 
правовідносин, наприклад, з вимогою про встановлення батьківства, 
позбавлення батьківських прав, розірвання шлюбу тощо [2, с. 113-114]. 

Крім того, справи про стягнення аліментів на утримання дитини 
відповідно до вимог визначених у п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 161 ЦПК України 
можуть розглядатись у порядку наказного провадження. Однак, особа 
має право звернутися до суду з вимогами, які визначені у п. п. 4, 5 ч. 1 
ст. 161 ЦПК України в наказному або в порядку спрощеному позов-
ному провадженні на свій вибір (ч. 2 ст. 161 ЦПК України). 

Відповідно до ч. 1 ст. 279 ЦПК України розгляд справи у порядку 
спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, 
встановленими ЦПК України для розгляду справи в порядку 
загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у 
Розділі 3, Глави 10 ЦПК України. Отже, розгляд справ про стягнення 
аліментів на утримання дитини у порядку спрощеного позовного 
провадження, відповідно до норм цивільного процесуального законо-
давства, має певні особливості, а саме: 

- Суд розглядає справи про стягнення аліментів у порядку спро-
щеного позовного провадження протягом розумного строку, але не 
більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі  
(275 ЦПК України). 

- Клопотання про розгляд справи в порядку спрощеного позовно-
го провадження подається у письмовій формі одночасно з поданням 
позовної заяви або може міститися у ній. Таке клопотання має стосу-
ватися розгляду в порядку спрощеного позовного провадження всієї 
справи і не може стосуватися лише певної частини позовних вимог, 
інакше суд не приймає його до розгляду, про що зазначає в ухвалі про 
відкриття провадження у справі (ст. 276 ЦПК України).  

- Позивач у справах про стягнення аліментів на утримання дити-
ни відповідно до п. 3 ч.1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» 
звільняється від сплати судового збору [3]. 

- Суд розглядає справи про стягнення аліментів на утримання ди-
тини в порядку спрощеного позовного провадження проводиться без 
повідомлення сторін за наявними матеріалами. За клопотанням однієї 
сторони або за власною ініціативою суд проводить розгляд справи в 
судовому засіданні з повідомленням осіб (ч.5 ст. 279 ЦПК України). 
Якщо розгляд справи проводиться в судовому засіданні, то судові 
дебати не проводяться. 
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- Підготовче судове засідання при розгляді справ про стягнення 
аліментів на утримання дитину у спрощеному позовному провадженні 
не проводиться (ч. 3 ст. 279 ЦПК України).  

- При розгляді справи про стягнення аліментів на утримання ди-
тини у порядку спрощеного позовного провадження суд досліджує 
докази і письмові пояснення, викладених у заявах по суті справи  
(ч. 8 ст. 279 ЦПК України). 
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ЩОДО ПРОБЛЕМ ВИДІЛЕННЯ  
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Вирішення проблем структури таких профілюючих галузей націона-

льного права, як господарське та господарське процесуальне право, 
має важливе теоретичне значення, позаяк дозволяє надати науковим 
напрацюванням у цій сфері системності та послідовності, дозволяє 
закласти елементи наступності у визначені змістовних характеристик 
правових засобів. 

Основним структурним елементом вказаних галузей права виступа-
ють підгалузі та інститути права. Разом із тим, чіткості у розумінні 
обсягу кожного з наведених категорій у науці господарського та госпо-
дарського процесуального права не вистачає. 

Зокрема, в нещодавно представленому дисертаційному дослідженні 
Т.В. Степанової на тему «Теоретико-правові засади процесуального 
статусу учасників позовного провадження у господарському судочинст-
ві» авторка запропонувала виділяти в структурі господарського проце-
суального права підгалузі «правових норм про учасників господарсько-
го процесу» та «інституту учасників позовного провадження» [с. 68-72].  

Навіть якщо відкинути неточність авторки у тому, що в окремих 
випадках вона самих учасників визнає інститутом чи підгалуззю, а в 
інших – правові норми щодо цих учасників, видається недостатньо 
обґрунтованим процесуальний статус особи визнавати підгалуззю чи 
інститутом як такими. 

Т.В. Степанова правильно зазначає, що «головне призначення під-
галузей та інститутів права – у межах своєї групи однорідних суспіль-
них відносин забезпечити повне, відносно закінчене регулювання». 
Проте, у роботі не обґрунтована така однорідність. На підставі конста-
тації факту про те, що виділяються не лише учасники позовного 
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провадження але й інші учасники, що існує інститут представництва, 
робиться висновок про потребу виділення підгалузі [с. 70]. 

Тут виникає змістовна суперечність у висновках авторки, позаяк 
учасники позовного провадження, як і учасники процесу загалом, не є 
процесуальними відносинами. Суб’єкти правовідносин становлять 
лише один із його елементів, але не єдиний, який сам по собі не 
утворює відносини. У цьому випадку виділення, наприклад інституту 
представництва, або доказування тощо саме й відбувається тому, що 
група правових норм, що таким чином виокремлюється, спрямована 
на регулювання певних процесуальних відносин зі своїми учасниками 
(суб’єктами), об’єктом та змістом, особливим судовими діями та 
відповідальністю тощо. Т.В. Степанова сама визнає, що «процесуаль-
ний статус учасника «не залежить від взаємовідносин з іншими учас-
никами у справі» [с. 126]. 

Зокрема, процесуальним інститутам властиві свої принципи та ме-
тоди регулювання. Відсутність характеристики їх у наведеній роботі 
Т.В.Степанової саме й доводить, по суті, неможливість виділення 
відносин щодо правового статусу учасників процесу. Від існування 
окремої глави «Учасники процесу» нічого у цьому контексті не зміню-
ється. Це структурна глава Кодексу, яка між тим, не означає наявність 
єдиного правового інституту, враховуючи не лише вищевикладене, але 
й розбіжність між структурою закону та структурою права. 

Процесуальний статус учасників господарського процесу не існує у 
відриві від інших процесуальних відносин, слугує передумовою виник-
нення процесуальних відносин, але сам по собі не вмішується у пара-
метри інституту. 

У практичному сенсі це означає, що вирішення проблем процесуа-
льного статусу учасників процесу потрібно вирішувати не виокремле-
но, а лише у межах конкретних процесуальних відносин, у яких має 
значення не лише наявність учасників чи їх процесуального статусу, 
але й фактичні дії цих учасників, їх взаємодія, юридичні факти, заходи 
відповідальності тощо. Якщо б лише наявність учасників та їх проце-
суального статусу породжувало б процесуальні відносини, то тоді б 
сама наявність закону та учасників процесу само по собі призводило б 
до ухвалення судового рішення. Але ж ми розуміємо, що так не відбу-
вається, а, отже, між поняттям учасника та процесуальним інститутом 
існує істотна різниця. 

Так само проблемним є виділення підгалузей господарського та го-
сподарського процесуального права. У теорії сучасного права взагалі 
досить важко віднайти ґрунтовні дослідження із приводу розуміння 
підгалузі права. Наводяться скоріше приклади, аніж критерії. Але саме 
підгалузева диференціація дозволяє співвідносити нормативно-
правовий матеріал загального та спеціального порядку. У результаті 
відбувається погодження методологічних засад розвитку галузі права та 
практичних аспектів правового регулювання окремих видів господар-
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ської діяльності. Підгалузева диференціація у цьому плані дозволяє не 
«вигадувати» якісь нові методи правового регулювання відповідних 
відносин, а застосовувати притаманні загалом господарському праву 
методи, пояснюючи особливість застосування цих методів у конкрет-
но-спеціальній сфері відносин. Такий підхід є прагматичним та перс-
пективним, адже сприяє поєднанню правових знань, а не їх 
роз’єднанню, дозволяє системно застосовувати правові положення на 
благо розвитку правової системи. 

Саме тому виділення, для прикладу, Ю.З. Драпайлом портового 
права як підгалузі господарського права варто усіляко підтримати, у 
тому числі у частині обґрунтування ним критеріїв підгалузевої дифере-
нціації як от: специфічний характер господарської діяльності у портах 
на підставі виявлення своєрідності економічної галузі портового госпо-
дарства, окреслення специфічного кола законодавства, специфічних 
суб’єктів портового господарства, принципів та інших системоутворю-
ючих елементів у цій сфері. 
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ЩОДО МАКРОРІВНЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ 
НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ 

 
Поняття неплатоспроможності банківської установи служить осно-

вою для виділення окремого інституту сучасного національного конку-
рсного процесу, позаяк супроводжується цілою низкою особливих 
правових механізмів, відмінних від тих, що передбачені для банкрутст-
ва звичайних суб’єктів господарювання. В основі такої особливості – 
правові механізми банкрутства банківських установ відповідно до 
законів України «Про банки та банківську діяльність» та «Про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб». Можна зауважити також, що 
прийняття Кодексу процедур банкрутства, який сьогодні розглядається 
у парламентів, не змінює вказаної особливості. Цей кодекс фактично 
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модернізує положення Закону України «про відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його банкрутом», навіть уводячи 
нових суб’єктів банкрутств, але не виходить на рівень спеціального 
порядку банкрутства та ліквідації банківських установ. 

Досягти довершеного вигляду та цілісного сприйняття сукупності 
відносин, у яких використовується поняття неплатоспроможності 
банківської установи, можна шляхом розмежування ознак та властиво-
стей, передумов, умов, причин та наслідків неплатоспроможності 
банківської установи.  

Ознаки та властивості поняття неплатоспроможності банківської 
установи виступають своєрідними елементними складовими цього 
поняття. При цьому ознаки цього поняття дозволяють чітко виділити 
його з-поміж інших правових категорій, а властивості – охарактеризу-
вати сукупність змістовних рис цього поняття, які використовується у 
правовому забезпеченні відносин щодо визнання банківської установи 
неплатоспроможною та її виведення із ринку. 

Разом із тим, дослідження правового інституту неплатоспроможнос-
ті банківської установи, лише виходячи з аналізу елементного складу 
відповідного поняття, пошуку його внутрішніх протиріч і формально-
логічних недоліків, прогалин структурного характеру виявляє так би 
мовити макрорівень проблематики банкрутства банківських установ. 
Разом із тим, такий макрорівень не може повною мірою бути призвес-
ти до правильних висновків, якщо не будуть враховані суміжні катего-
рії та суміжні відносини (макрорівень відповідної проблематики). 

Такими суміжними категоріями та суміжними відносинами для 
сфери платоспроможності банківських установ виступають передумови, 
умови, підстави та наслідки юридично значимих дій щодо визнання 
банківської установи платоспроможної. Як правильно зазначає профе-
сор О.П. Подцерковний, проблемні правовідносини впливають на 
формування властивостей прилеглих відносин, а останні характеризу-
ються не меншим ступенем причетності до формування властивостей 
перших [1]. 

Важливим аспектом макрорівня дослідження категорії платоспро-
можності банківської установи можна вважати співвідношення право-
вого та економічного виміру відповідного поняття. Такий вимір дозво-
ляє зрозуміти, що право є найважливішим, але не єдиним регулятором 
поведінки неплатосропоможної установи, її клієнтів та регуляторних 
органів у процесі відповідних відносин банкрутства та виведення 
фінансової установи із ринку. Сама природа ризику, який лежить в 
основі банківської діяльності, підтверджує наявність багатьох неправо-
вий факторів, тобто тих змістовних елементів відносин, які не можуть 
бути врегульовані у праві, що безпосередньо впливають на платоспро-
можність банківської установи. Зокрема у світовій літературі досить 
потужно досліджено, що світова криза 2007-2008 рр. стала можливою 
завдяки низці невдач системних банків щодо відновлення залучення 



640 

боргів у процесі їх повернення, зокрема у контексті діяльності Bear 
Stearns та Lehman Brothers, виживання яких напряму залежало від 
ризик перевкладення капіталу [2]. 

Існують й інші засоби упорядкування, такі індивідуальні приписи, 
судові рішення, акти планування та прогнозування, контрольно-
наглядові заходи та соціально-психологічні засоби впливу, інформа-
ційні та кадрові чинники, навіть локальні акти та корпоративні чинни-
ки – без урахування яких неможливо сформувати цілісну уяву про 
організуючу сферу відносин щодо платоспроможності банків. Такий 
висновок підтверджується численними прикладами із фінансово-
економічного середовища, коли невдала чи злонавмисна інформаційна 
компанія створювала банківську паніку та проблеми банківських 
установ. Так само, неякісне рішення НБУ щодо визнання банку про-
блемним з підстав порушення законодавства відповідною банківською 
установою, наприклад, що виконання нормативів капіталізації, можуть 
виступити прямим наслідком банкрутства банку, хоча наявні проблеми 
платоспроможності можуть бути відсутніми. 

Законодавче регулювання питань неспроможності, звісно створює 
межі для ухвалення правомірних індивідуальних рішень у цій сфері, 
судових рішень, актів планування та прогнозування та інших засобів 
упорядкування, відмінних від нормативно-правового регулювання. Але 
значною мірою подібні засоби впливу доповнюють правове регулюван-
ня, саме їх існування в умовах слабкості реформованих правових 
засобів, неоднакового правозастосування, ручного управління економі-
кою, яке спостерігається у багатьох випадках в Україні. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ  
САМОРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Сучасна економічна політика держави має бути спрямована на орга-

нічне поєднання державного макроекономічного впливу з ринковими 
приватно-правовими засобами регулювання. Локальне регулювання 
господарських відносин є необхідним елементом соціального впливу на 
діяльність господарюючих суб’єктів, що дозволяє ефективно конкрети-
зувати загальні положення чинного законодавства для кожного з них. 
Розуміння ознак, притаманних саморегулюванню господарської діяльно-
сті є необхідним як з теоретичної, так і з практичної точки зору.  

Серед науковців існують різні підходи до локального правового ре-
гулювання. М.П. Руденко вказує, що «локальне регулювання за своєю 
сутністю є саморегулюванням» [6, с. 109]. Тут треба додати, що само-
регулювання не вичерпується тільки локальними актами, оскільки 
вони є лише однією із його форм. Так, О.М. Гончаренко засоби само-
регулювання господарської діяльності поділяє на договірне, корпора-
тивне, інституційне [1, с. 69]. Щоправда, важко погодитись із тим, що 
вона визначила серед корпоративних засобів тільки правила етичної 
поведінки представників корпорацій, кодекси корпоративної етики, 
адже будь-яка корпорація приймає чисельні локальні корпоративні 
акти для регулювання власної діяльності. Основою же корпоративного 
локального регулювання, як уже вказувалось у науковій літературі є 
статут корпорації [2, с. 76; 8, с. 4]. Саме на його основі приймаються 
інші локальні корпоративні акти.  

Щодо розуміння правової природи статуту корпорації В.С. Петрен-
ко запропонував цікавий, але не безспірний підхід: він пропонує 
визнати статут корпорації не локальним корпоративним актом, а 
правочином, поділяючи їх на односторонні корпоративні правочини 
(один засновник) та багатосторонні корпоративні правочини, що не є 
договорами [5, с. 12]. Проте, у ЦК України чітко зазначено, що двос-
торонній правочин – це договір. Господарсько-правовий договір є тим 
юридичним фактом, який безпосередньо породжує права та обов’язки 
для його сторін. Статут же корпорації сам по собі не породжує прав і 
обов’язків, а є юридичним фактом у фактичному складі, що є необхід-
ним для виникнення нового суб’єкта корпоративних відносин – гос-
подарського товариства. Також статут корпорації регулює взаємо-
пов’язані відносини, що існують у корпорації: майново-господарські, 
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організаційно-господарські, внутрішньогосподарські. З огляду на це 
неможливо погодитись з О.В. Джуринським, який зазначає, що однією 
з особливостей локальних нормативно-правових актів господарського 
законодавства є те, що вони регулюють внутрішньогосподарські відно-
сини [1, с. 113]. Крім того, не тільки внутрішньогосподарські відноси-
ни регулюються локальними нормативними актами у об’єднаннях 
підприємств.  

На сферу дії локальних нормативно-правових актів запропоновано 
два підходи. За першим їх сфера дії вузька: корпоративні акти чинні 
тільки в межах конкретного підприємства [7, с. 97]. Інший, більш 
широкий підхід висловлює І.В. Лукач, яка критикуючи позицію О.В. 
Сєрих, вказує, що статут акціонерного товариства поширюється і на 
третіх осіб, що мають намір придбати акції товариства [3, с. 336]. 
Остання позиція здається правильною із тим доповненням, що лока-
льні акти підприємств можуть поширювати свою дію не тільки на 
суб’єктів корпоративних відносин, але і на інших осіб. Для цього 
необхідним є укладення відповідного господарського договору між 
підприємствами.  

Така організація господарської діяльності є характерною для відно-
син аутсорсингу з огляду на таке. «За договором аутсорсингу замовник, 
відмовляючись від використання своїх внутрішніх ресурсів (штатних 
працівників) для виконання функцій, бізнес-процесів, робіт, необхід-
них йому для здійснення своєї господарської діяльності, передає їх 
реалізацію на систематичній, оплатній основі зовнішньому виконавцеві 
(аутсорсеру), який здійснює підприємницьку діяльність у певній вузь-
копрофільній, спеціалізованій сфері» [4, с. 108]. Робота може викону-
ватись аутсорсером безпосередньо на території замовника. Порядок 
проходу на територію підприємства, безпечне переміщення, сигнали, 
що подаються під час виконання робіт, вимоги до якості виконаних 
робіт, порядок їх прийняття можуть бути визначені у локальних актах 
замовника. Для поширення їх дії на контрагента сторони можуть 
укласти окремий договір або ж зробити це безпосередньо у договорі 
аутсорсингу. Локальні акти замовника, які сторони бажають поширити 
на свої взаємовідносини, можуть бути додані до договору аутсорсингу у 
вигляді додатків до нього. Безумовно, що аутсорсер не має змоги 
впливати на зміст локальних нормативних актів контрагенту. Він може 
прийняти їх тільки в цілому. Аналогічний механізм передбачений у ЦК 
України для договорів приєднання, де одна сторона пропонує умови 
майбутнього договору, а інша приймає їх без внесення будь-яких змін.  

Також застосування локальних правових актів іншого господарюю-
чого суб’єкта може бути у договорах простого товариства, де сторони 
здійснюють спільну господарську діяльність на виробничій базі одного 
з них. При цьому, як правило, сторона, що надає свої локальні правові 
акти для іншої на підставі господарсько-правового договору, здійснює 
керівництво спільною господарською діяльністю. 
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Таким чином, локальне правове регулювання є однією із форм са-
морегулювання, яке специфічним способом може поєднуватись із 
договірною формою саморегулювання. 
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МОРАТОРІЙ НА ПЕРЕВІРКИ:  
ЧИ ЗА ДОЦІЛЬНО ПРОЛАНГАЦІЯ? 

 
В Україні відбуваються певні процеси, мета запровадження яких є 

застосування заходів з дерегуляції щодо сфери господарювання. 
З 2014 року в Україні запроваджений механізм дерегуляції щодо бізне-
су у вигляді мораторію на проведення перевірок, який, як планувалось, 
буде носити тимчасовий характер, але був продовжений із року в рік, у 
тому числі й на 2018 рік. Мораторій (від лат. moratorius – який затри-
мує, уповільнює) – відстрочення виконання зобов’язань на певний час 
або до закінчення яких-небудь надзвичайних подій (наприклад війни, 
стихійних лих). Він поширюється на всі зобов’язання, або лише на 
деякі їх види, або на окремі категорії боржників. 
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Мораторій був введений законодавчим актом та містить підстави 
проведення перевірок щодо суб’єктів господарювання за ступенем 
ризику і виду їх діяльності. Черговим нормативним актом – Законом 
України від 03 листопада 2016 року «Про тимчасові особливості здійс-
нення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності» [1] було затверджено положення, що до 31 грудня 
2018 року встановити мораторій на проведення органами державного 
нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності. Зазначений акт містить 
шість підстав для проведення позапланової перевірки щодо суб’єктів 
господарювання, проведення яких також залежить від ступеня ризику 
діяльності зазначених суб’єктів. Дія зазначеного нормативного акту 
суттєво знизила кількість перевірок суб’єктів господарювання. Завдяки 
мораторію, який було вперше впроваджено в серпні 2014 року, кіль-
кість перевірок при порівнянні останніх кварталів 2013 та 2014 років, 
за інформацією Державної регуляторної служби України, зменшилася 
на 98,5%. Так, за 2017 рік було проведено всього 20 позапланових 
перевірок суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику, за 
даними звіту про виконання органом державного нагляду у сфері 
пожежної та техногенної безпеки в Вінницькій області [2]. З метою 
попередження та виявлення порушень законодавства державними 
органами нагляду (контролю ) у 2017 року ДРС було проведено 
58 перевірок, в тому числі: – 10 перевірок додержання органами ліцен-
зування вимог законодавства у сфері ліцензування господарської 
діяльності (6 планових та 4 позапланові); – 22 перевірки додержання 
дозвільними органами вимог законодавства з питань видачі документів 
дозвільного характеру (11 планових та 11 позапланових); – 26 переві-
рок додержання органами нагляду (контролю) вимог Закону України 
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господар-
ської діяльності» в частині здійснення державного нагляду (контролю) 
у сфері господарської діяльності (24 планових та 2 позапланових). Так, 
у 2015 році ДРС було проведено 14 перевірок, з них: – 4 перевірки 
додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцен-
зування господарської діяльності (2 планові та 2 позапланові) – 
10 перевірок додержання дозвільними органами вимог законодавства з 
питань видачі документів дозвільного характеру (2 планових та 
8 позапланових). У 2016 таких перевірок було проведено 15, з яких: – 
5 перевірок додержання органами ліцензування вимог законодавства у 
сфері ліцензування господарської діяльності (позапланові перевірки не 
проводились) – 10 перевірок додержання дозвільними органами вимог 
законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру 
(4 планових та 6 позапланових). Також, як слушно зазначає відомство 
саме таки показники призвели до різкого зменшення кількості випад-
ків порушень ними вимог законодавства, за які встановлено адмініст-
ративні відповідальність [3]. 
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Слід зауважити, що крім позитивних правових наслідків у вигляді 
скорочення кількості перевірок з’явилися й негативні – у вигляді 
чисельних зловживань і правопорушень суб’єктами господарювання 
норм чинного законодавства. Ще в середині 2017 року зауважували на 
те, що мораторієм на перевірки підприємств користується недобросо-
вісний бізнес. Він ставить під загрозу життя та здоров’я громадян. Це є 
наслідком безконтрольності, яку допустила держава, знищивши, мож-
ливо, недосконалу, але ж працюючу систему контролю за якістю та 
безпечністю продуктів харчування [4]. Уряд відстежив ці негативні 
прояви та затвердив перелік органів державного нагляду (контролю), 
на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості 
здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарсь-
кої діяльності» [5]. Такий підхід, до формування переліку органів 
державного нагляду (контролю), відповідно до позиції уряду, застосо-
вано для забезпечення розвитку підприємництва, а також забезпечення 
контролю за найбільш вразливими та ризикованими сферами суспіль-
них відносин та виконання міжнародно-правових зобов’язань України 
[6]. У літературі наголошується на те, що в Євросоюзі такого поняття, 
як «мораторій на перевірки», не існує. Та проблема українського 
законодавства глибша. У нас немає окремих винятків щодо, напри-
клад, особливостей перевірок у таких чутливих сферах, як ринковий, 
санітарний та фітосанітарний нагляд. До цього переліку можемо дода-
ти ще й фінансову сферу, до учасників якої існують дуже жорсткі 
вимоги. Нині в світі лише посилюють норми пруденційного нагляду – 
як у праві ЄС, так і в США. Це пов’язано з безпекою фінансових 
операцій. Необхідність нагляду у багатьох сферах закріплена у зо-
бов’язаннях України за Угодою про асоціацію. Парламентська експер-
тна група (ПЕГ) і раніше наголошувала: товари, вироблені «під мора-
торієм», не матимуть доступу на ринок ЄС, а наш споживач – не 
матиме європейської якості [7].  

Заслуговує на увагу думка про те, що радикальне обмеження пере-
вірок мало негативні наслідки як для суспільства, так і для держави. 
Повна заборона перевірки суб’єктів господарювання контролюючими 
органами призвела до: 

- суттєвого збільшення кількості звернень громадян щодо пору-
шень суб’єктами господарювання законодавства у сфері захисту прав 
споживачів. Відбулось порушення Конституційних норм, вимог Резо-
люції ООН та Директив ЄС; 

- збільшення випадків недобросовісного ведення бізнесу окреми-
ми суб’єктами господарювання; 

- негативної реакції ЄС та виникнення ризику обмеження експор-
ту вітчизняної продукції на зовнішні ринки [8]. 

Таким чином, мораторій на перевірки суб’єктів господарювання як 
певний засіб дерегуляції повинен вводитися виключно на тимчасовій 
основі і під постійним моніторингом певних сфер господарювання з 
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метою своєчасного і адекватного оцінювання діяльності зазначених 
суб’єктів, особливо в наступних секторах економіки – продовольства, 
харчової промисловості, виробництво медикаментів, роздрібної торгів-
лі, банківських послуг, тощо. 
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ІНСТИТУТ МАЛОЗНАЧНОСТІ СПРАВ:  
ПИТАННЯ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ  

 
Нова редакція ГПК України передбачає використання цілого ряду но-

вих термінів, зокрема, таких як «суспільний інтерес», «справи незначної 
складності», «малозначність справи» тощо. Вказані категорії стають своє-
рідними фільтрами у застосуванні господарської процесуальної форми. 
Якщо раніше судовій практиці інститут малозначності справ взагалі не був 
відомий, то на сьогодні враховується судами всіх інстанцій.  

Спробуємо окреслити основі питання, пов’язані з даною категорію 
справ. 

Відповідно до ч. 5 ст. 12 Господарського процесуального кодексу (да-
лі – ГПК) України малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна 
позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездат-
них осіб; 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, 
крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позов-
ного провадження, та справ, ціна позову в яких не перевищує п’ятсот 
розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.  

Законодавець передбачив особливості судового розгляду малозначних 
справ. В особи, чиї права або законні інтереси було порушено, є право 
вибору порядку здійснення такого захисту: в наказному чи спрощеному 
позовному провадженні. Наразі не має законодавчих обмежень стосовно 
одночасного звернення із заявою про видачу судового наказу та позовної 
заяви, що створює зайву завантаженість суддівського корпусу та додаткові 
маніпуляції з боку учасників судового процесу. 

Для розгляду справи в наказному провадженні, варто врахувати, 
що вимога має бути не лише не перевищувати 100 розмірів прожит-
кового мінімуму для працездатних осіб, але й бути безспірною 
(вимога про стягнення грошової заборгованості за договором, 
укладеним у письмовій формі). 

Суддя може відмовити у видачі судового наказу з підстав, визначе-
них ч. 1 ст. 152 ГПК, що по суті є єдиним процесуальним механізмом 
«відсіювання» необґрунтованих заяв. Інститути залишення заяви без 
руху або повернення заяви у наказному провадженні господарським 
процесуальним законодавством не передбачені.  

Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 247 ГПК України у порядку спрощеного 
позовного провадження також розглядаються малозначні справи. 
У порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута 
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будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за 
винятком справ, зазначених у ч. 4 цієї ж статті. 

Буквальне тлумачення ч. 1 та 2 ст. 247 ГПК України дозволяє дійти 
висновку, що у порядку спрощеного позовного провадження можуть 
розглядатися як: 1) малозначні, 2) так і інші справи, крім справ, які 
підлягають розгляду лише за правилами загального позовного прова-
дження, та справ, ціна позову в яких перевищує п’ятсот розмірів 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Отже, виходить, що усі 
малозначні справи мають розглядатися в спрощеному позовному 
провадженні. При цьому не всі справи, які можуть розглядатися в 
порядку спрощеного провадження, є малозначними. Але друга катего-
рія справ теж підпадає під визначення малозначних справ, наведених у 
ч. 5 ст. 12 ГПК. Усунення такої законодавчої колізії має практичне 
значення з огляду на обмеженість права касаційного оскарження 
судових рішень у малозначних справах (крім виключень, передбачених 
ГПК України) та обмеження адвокатської монополії в даному випадку. 

Отже, для призначення до розгляду справи у порядку спрощеного 
позовного провадження господарський суд має врахувати, чи відно-
ситься позовна вимога до категорій справ, що можуть бути розглянуті 
у зазначеному порядку (ч. 1-3 ст. 247 ГПК); чи є підстави, що переш-
коджають розгляду справи за правилами спрощеного позовного прова-
дження (ч. 4 ст. 247 ГПК); та чи є згода сторін на розгляд за такими 
правилами (ст. 249, ч. 4 ст. 250 ГПК).  

Разом з тим, ч. 6 ст. 250 ГПК України закріплює можливість пере-
ходу від спрощеного до загального позовного провадження за ініціати-
вою суду або ж за клопотанням учасника справи. У такому випадку суд 
постановляє відповідну ухвалу, і розгляд справи починається зі стадії 
відкриття провадження у справі. У зв’язку з цим виникають певні 
зауваження, що потребують законодавчого уточнення. По-перше, на 
якій стадії судового розгляду можлива така процесуальна дія. По-друге, 
учасниками справи є і треті особи без самостійних вимог, проте на-
дання їм такого права не зовсім відповідає процесуальному статусу 
таких осіб. По-третє, починати розгляд за правилами загального позо-
вного провадження зі стадії відкриття провадження, нехтуючи вже 
проведені процесуальні дії лише з міркувань дотримання формальних 
процедур в господарському процесі, принаймні, не раціонально. 

Разом з тим, якщо господарський суд першої інстанції помилково 
відніс справу до категорії малозначних і розглянув справу у порядку 
спрощеного позовного провадження, то зазначене є підставою для 
скасування судового рішення на підставі п. 7 ч. 3 ст. 277 ГПК України. 
У випадку коли суд здійснив кваліфікацію на предмет малозначності 
на користь загального позовного провадження, то така обставина не є 
підставою для скасування рішення. Адже за загальним правилом у суді 
апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду 
справ у порядку спрощеного позовного провадження. Проте зазначена 
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обставина може негативно вплинути на позицію суддів, які будуть 
побоюватись розгляду справ за правилами спрощеного провадження, 
щоб в кінцевому результаті їх рішення не були скасовані.  

Ще одне питання (особливо актуальне з січня 2019 р.), пов’язане з 
малозначністю справи, це виключення монополії адвокатури у таких 
категоріях справ. Зокрема, не зрозуміло, хто має підписувати позовну 
заяву у справі, у якій ціна позову перевищує 100 розмірів прожитково-
го мінімуму для працездатних осіб, але позивач просить розглядати 
таку справу за правилами спрощеного позовного провадження. Вважа-
ємо, що монополія адвокатури не повинна розповсюджуватися на всі 
випадки малозначних справ, наведені у ч. 5 ст. 12 ГПК України. Тому 
у випадку задоволення такого клопотання, суд має відкрити прова-
дження у справі, а у випадку відмови – залишити заяву без руху, при 
цьому визначити строк для підтвердження повноважень представника 
(вже адвоката) з метою розгляду справи за правилами загального 
позовного провадження.  

І нарешті, як вже зазначалося, за загальним правилом малозначні 
справи не підлягають перегляду в касаційному порядку, крім випадків, 
передбачених п. 2 ч. 3 ст. 287 ГПК України. Стосовно справ, ціна 
позову яких не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, Верховний Суд України є одностайним [1]. Іншою 
є ситуація навколо кваліфікації справ, котрі становлять значний суспі-
льний інтерес або мають виняткове значення для учасника справи, 
який подає касаційну скаргу. Наприклад, Верховний суд у складі 
колегії Касаційного господарського суду у справі 
№ 904/8162/17 відмовив у відкритті касаційного провадження, моти-
вуючи тим, що справа є малозначною, а аргументи того, що скаржник 
є світовим лідером з виробництва сталі та зарекомендував себе як 
чесне і добросовісне підприємство у всіх ділових відносинах, а тому всі 
судові справи, що виникають зі спорів між позивачем та відповідачем, 
для скаржника має виняткове значення, суд визнав не переконливими 
[2]. На жаль, хоча у ГПК України і наведені винятки щодо можливості 
касаційного оскарження судових рішень у малозначних справах, однак 
позитивна динаміка на користь скаржників у цьому питанні не знайш-
ла своє відображення у судовій практиці.  

Таким чином, на підставі аналізу ч. 5 ст. 12 ГПК України можна 
виділити два критерії віднесення справи до категорії малозначних: 
1) об’єктивний, пов’язаний з ціною позову, що не повинна перевищу-
вати 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 
2) суб’єктивний, що лежить в межах дискреційних повноважень суду 
(віднесення справи до малозначної на розсуд самого судді). 
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STATE AID FOR INNOVATION IN THE CONTEXT  
OF EUROPEAN INTEGRATION 

 
As far as the practice of harmonization of national legal provisions with 

European legal rules has already existed, the Ukrainian legal acts are on the 
way of their adaptation to the European ones. Association Agreement be-
tween EU and Ukraine stipulates the necessity of reconsideration of national 
practice of direct state support of business entities with a view to EU stand-
ards (Title 10, Part 2) [1]. According to Article 267 of the Association 
Agreement Ukraine shall in particular adopt national state aid legislation, 
and establish an operationally independent authority which is entrusted with 
the powers necessary for the full application of Article 262 of the Agreement 
within three years of the entry into force of this Agreement. Any new aid 
granted in Ukraine must be consistent with the provisions of Articles 262 and 
264 of the Agreement within one year of the date of establishment of the 
authority. Ukraine shall establish, within five years of the entry into force of 
the Agreement, a comprehensive inventory of aid schemes instituted before 
the establishment of the authority referred to in paragraph 1 and shall align 
such aid schemes with the criteria referred to in Articles 262 and 264 of the 
Agreement within a period of no more than seven years from the entry into 
force of the Agreement. 

Due to national legislation provisions independent authority with the 
powers in the sphere of state aid granting to the business entities is Antimo-
nopoly Committee of Ukraine.  

Article 107(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union 
(‘the Treaty’) lays down the principle that State aid is prohibited. In certain 
cases, however, such aid may be compatible with the internal market on the 
basis of Articles 107(2) and 107(3) of the Treaty» [2]. 
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In order to fulfill Ukrainian obligations of harmonization of legislation 
the Law of Ukraine «About state aid» from 01.07.2014 was adopted [3]. All 
the provisions of this legislative act came into force on 02.08.2017. The Law 
outlines the criteria for evaluation of compatibility of specific categories of 
state aid, among which are the state aid to scientific research, technical 
development and innovation. It is ought to say, that due to the provisions of 
the Law of Ukraine «About state budget on 2018» [4] the amount of state 
financing on functioning of the Fund of states support of innovation is up to 
50 billion UAH. This is, by no means, good tendency. On the other hand, to 
use the money sufficiently the clear strategy of state support of innovations 
should be worked out.  

Development and support of the innovative sector, which is the basis for 
intensive economic growth of economies all over the world, is one of the 
main aims of the European Union. The Europe 2020 strategy [5] identifies 
research and development (‘R&D’) as a key driver for achieving the objec-
tives of smart, sustainable and inclusive growth. To that effect, the Commis-
sion set out the headline target according to which 3% of the Union’s gross 
domestic product should be invested in R&D by 2020. In order to foster 
progress in the field of R&D&I (research, development and innovation), the 
Europe 2020 strategy in particular puts forward the ‘Innovation Union’ 
flagship initiative [6] aiming at improving framework conditions and access 
to finance for research and innovation in order to ensure that innovative 
ideas can be turned into products and services that create growth and jobs. 
The Europe 2020 communication noted that State aid policy can ‘actively 
and positively contribute … by prompting and supporting initiatives for more 
innovative, efficient and greener technologies, while facilitating access to 
public support for investment, risk capital and funding for research and 
development’ [7]. 

According to the provisions of the Framework for State aid for research 
and development and innovation (Framework) to assess whether a notified 
aid measure can be considered compatible with the internal market, the 
European Commission generally analyses whether the design of the aid 
measure ensures that the positive impact of the aid towards an objective of 
common interest exceeds its potential negative effects on trade and competi-
tion. In addition the Commission will consider an aid measure compatible 
with the Treaty only if it satisfies each of the following criteria: 

- contribution to a well-defined objective of common interest; 
- need for State intervention; 
- appropriateness of the aid measure; 
- incentive effect; 
- proportionality of the aid (aid to the minimum); 
- avoidance of undue negative effects on competition and trade between 

Member States; 
- transparency of aid. 
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Furthermore, the European Commission has identified a series of 
R&D&I measures for which State aid may, under specific conditions, be 
compatible with the internal market: 

- aid for R&D projects; 
- aid for feasibility studies; 
- aid for the construction and upgrade of research infrastructures; 
- aid for innovation activities; 
- aid for innovation clusters [7].  
Another important provision of the Framework, that should be taking into 

account by national practice of state support of business entities, is that «the 
beneficiary o state aid must qualify as an undertaking, but that qualification 
does not depend upon its legal status, that is to say whether it is organized 
under public or private law, or its economic nature, that is to say whether it 
seeks to make profits or not. Rather, what is decisive for that qualification as 
an undertaking of state aid is whether it carries out an economic activity 
consisting of offering products or services on a given market [7]». 

Finally, according to p. 56 of the Framework «state aid is not the only pol-
icy instrument available to Member States to promote R&D&I activities. It is 
important to keep in mind that there may be other, better placed instruments 
such as demand-side measures involving regulation, public procurement or 
standardisation, as well as an increase in funding of public research and 
education and general fiscal measures. The appropriateness of a policy instru-
ment in a given situation is normally linked to the nature of the problem that 
is being addressed. For instance, reducing market barriers may be more appro-
priate than State aid to deal with a new entrant’s difficulty to appropriate 
R&D&I results. Increased investment in education may be more appropriate 
to deal with a lack of qualified personnel than awarding State aid [7]». 

Such provisions of the EU legislative acts give the possibility to under-
stand the main targets of the state aid to R&D&I results. Also, they provide 
a clear vision of necessity of consideration of each case of state aid separately 
taking into account all peculiarities of the case and the possible positive 
benefits from the state support to the public interests. It goes without saying, 
that idea of replacing the direct state aid of certain business entities with 
indirect measures, such as reducing market barriers of increasing investment 
in education, would be more effective. By no means, such legal provisions 
and practical approach to state aid should be enshrined in national law. 
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АНТИМОНОПОЛЬНО-КОНКУРЕНТНОМУ ОСМЫСЛЕНИЮ 

 
В юриспруденции «ограничение (я)» упоминается, как правило, 

в контексте прав и свобод, при этом чаще со ссылкой на междуна-
родно-правовые стандарты. В национальном отраслевом законода-
тельстве можно встретить категорию «ограничение» и в других 
словосочетаниях, например: «ограничение деятельности», «ограни-
чение доступа», «ограничение государственного регулирования», 
«ограничение в формировании», «ограничение совмещения», «огра-
ничение предоставления» и ряде других.  

В установлении юридико-сущностной (содержательной) характе-
ристики данного понятия необходимо обратиться, как представля-
ется, и к этимологии «ограничения». Кроме этого, – к пониманию 
данной категории в общеюридическом смысле, а также специфике 
правоотраслевого ее осмысления. Конечной целью такого исследо-
вания является установление данного понятия наукой хозяйствен-
ного права, в частности, антимонопольно-конкурентного права 
Украины, так как в их арсенале довольно часто встречается данная 
категория, а действование, сопряженное с нею, имеет и весьма 
существенную практическую реализацию.  

Т.Ф. Ефремова в толково-словообразовательном словаре указы-
вает, что ограничение – процесс действия, правило, установление, 
ограничивающее чьи-л. права или действия [1]. В словаре 
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Д.Н. Ушакова, например, – ограничение, ограничения, ср. (книж.). 
Действие по гл. ограничить-ограничивать; стеснение, ограничи-
вающее права, возможности [2].  

Юридическая энциклопедия под редакцией Б.Н. Топорнина не со-
держит данную категорию как таковую, а рассматривает ее примени-
тельно к устоявшимся, по мнению авторов, правовым конструкциям: 
«ограничение конституционных прав», «ограничение по военной 
службе», ограничение родительских прав», «ограничение свободы», а 
также «ограничительная деловая практика». Во всех этих случаях 
ограничение представлено либо через саму категорию «ограничение», 
либо как способ защиты, либо как вид наказания (уголовного наказа-
ния, например, в случае «ограничения свободы») [3, с. 662-664]. 
В Юридической энциклопедии под ред. Ю.С. Шемшученко категория 
«ограничение» отсутствует, но упоминается об ограничении в статье о 
свободе, в том понимании, что свобода не может быть абсолютной 
[4, с. 441]. В Большом энциклопедическом юридическом словаре 
представлена категория «ограничение свободы», в контексте вида 
наказания сферы уголовной юстиции. Кроме этого в тексте статье о 
понятии «свобода» [5, с. с. 565; 830-831]. Общая теория права (Т. 3) 
Большой украинской юридической энциклопедии содержит статью об 
ограничении прав человека, а в статье о свободе рассматривает и 
вопрос ее ограничения. В контексте ограничения прав человека огра-
ничение связывается с пониманием границы осуществления прав 
человека, проблематикой правоограничения [6, с. с. 375–377; 697–705]. 
А.В. Малько дает определение понятию «правовое ограничение»: это 
правовое сдерживание противозаконного деяния, создающее условия 
для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных интере-
сов в охране и защите [7, с. 215].  

В отраслевом хозяйственном законодательстве можно встретить ис-
пользование категории «ограничение (я)» в контексте действия и в 
понимании явления, то есть фактически как глагола («ограничивать») 
и как существительного («ограничение», «ограничения»), Чаще, конеч-
но, в первой смысловой нагрузке. Что касается второго варианта 
использования, то можно привести пример п. 8 ст. 1 Закона Украины 
«О регулировании градостроительной деятельности»: градостроитель-
ные условия и ограничения застройки земельного участка (далее – 
градостроительные условия и ограничения) – документ, который 
содержит комплекс планировочных и архитектурных требований к 
проектированию и строительству относительно... [8]. В ч. 1 ст. 19 
Хозяйственного кодекса Украины: «Субъекты хозяйствования имеют 
право без ограничений самостоятельно осуществлять хозяйственную 
деятельность, которая не противоречит законодательству» [9] (далее – 
ХК Украины). Также в хозяйственном законодательстве Украины 
можно найти и другие примеры использования категории «ограниче-
ние (я)». Например, ст. 48 Закона Украины «О банках и банковской 
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деятельности» называется «Ограничения относительно деятельности 
банков» [10]. Содержание же статьи указывает на случаи запрета в 
банковской деятельности, кроме установленного ею ограничения 
относительно недвижимости банков. То есть, во-первых, ограничения 
и запреты отождествляются, во-вторых, «ограничение» устанавливается 
через ограничение. Аналогичная ситуация со ст. 27 Закона Украины 
«Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» 
[11]: ст. 27 «Ограничения выплаты дивидендов», – однако, содержание 
статьи устанавливает правила о запрете выплаты дивидендов. Следова-
тельно, запрет и ограничение указаны как синонимы. Обновленная, в 
связи с принятием выше указанного Закона, редакция ст. 86 ХК 
Украины в своем названии также содержит категорию «ограничение», 
а в тексте устанавливает запрет. «Ограничение по предоставлению 
услуг» – название ст. 27 Закона Украины «Об аудите финансовой 
деятельности и аудиторской деятельности» [12], в которой законода-
тель указал на отсутствие права субъекта аудиторской деятельности на 
предоставление услуг с соответствующими оговорками. Закон Украины 
№ 2376-VIII от 22.03.2018 г. [13] устанавливает ограничения (категория 
названия законодательного акта) через запрет, например, предложен-
ный новый п. 44-1 ч. 1 ст. 26 Закона Украины «О местном самоуправ-
лении в Украине» определяет установление запрета продажи…  

В сфере антимонопольно-конкурентного правового регулирования 
категория «ограничение (я)» упоминается как: «неправомерное ограни-
чение конкуренции» (ст. 42 Конституции Украины), «ограничение 
монополизма» (ст. 18, раздел 3, ст. 27 ХК Украины), «ограничение 
конкуренции» (ст. 31 ХК Украины), «ограничение конкурентоспособ-
ности» (ст. 13 Закона Украины «О защите экономической конкурен-
ции» [14]), «какие-либо ограничения, связанные с существованием на 
соответствующем рынке патентов, ноу-хау и других интеллектуальных 
прав, а также ограничения, связанные с лицензированием указанных 
прав» (п.п.3 п. 22 Экономического обоснования концентрации и 
расчета совокупных долей на задействованных товарных рынках [15]), 
«ограничения по спросу», «административные ограничения», «эконо-
мические и организационные ограничения», «экологические ограниче-
ния» (п. 9.2 Методики определения монопольного (доминирующего) 
положения субъектов хозяйствования на рынке [16]) и т.п. Определе-
ние же как самой категории, так и ее интерпретаций не приводится в 
данной нормативно-правовой сфере.  

Следовательно, вывод, который можно сделать, с одной стороны, по-
зволяет обозначить проблематику и определить направления ее исследо-
вания с целью получения соответствующих результатов, с другой, – 
является промежуточным, изначальным в формировании правовой 
конструкции ограничения экономической конкуренции. В данном 
случае, хотя и бегло, но хотелось бы отметить, что, очевидно, требуются 
соответствующие соединения научных материй (имеющих и прагматиче-



656 

скую свою реализацию), а потому усложняющих достижение обозначен-
ных целей: ограничения в правовом осмыслении и правовое понимание 
экономической конкуренции. Ни первое, ни второе не являются усто-
явшимися правовыми конструкциями, что, безусловно, затрудняет 
разрешение поставленной научной задачи. Как представляется, доста-
точно сложно согласиться с отождествлением категорий «ограничение 
(я)» и «запрет (ы)», а также способов (путей) достижения (реализации) 
применительно к ограничению, что, на самом деле, довольно часто 
«проделывает» законодатель. Также трактование экономической конку-
ренции как рыночной ситуации, как поведения, как отношений (или в 
правовом опосредовании – правоотношений) в разрезе ограничений 
затрудняет унифицированное понимание, хотя довольно активно ис-
пользуется в антимонопольно-конкурентном законодательстве без 
соответствующего пояснения, установления сущностно-правовой харак-
теристики, как было указано выше.  
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доцент кафедри господарського права і процесу, кандидат юридичних наук 

 

ДО ПИТАННЯ «ОСКАРЖЕННЯ»  
РІШЕНЬ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ  

В КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДІ УКРАЇНИ  

 
Конституційною реформою від 30 вересня 2016 року було запрова-

джено інститут конституціи  ної скарги, оскільки, юридичні та фізичні 
особи отримали право поставити перед Конституціи  ним Судом Украї-
ни питання щодо визнання неконституціи  ним закону (и  ого окремих 
положень), які застосовувалися у рішенні суду загальноі   юрисдикціі  
щодо цієі   особи та, в подальшому, переглянути це судове рішення.  

Так, відповідно до статті 151-1 Конституції України Конституцій-
ний Суд України вирішує питання про відповідність Конституції 
України (конституційність) закону України за конституційною скаргою 
особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в 
її справі закон України суперечить Конституції України. Конституцій-
на скарга може бути подана в разі, якщо всі інші національні засоби 
юридичного захисту вичерпано [1]. 

З метою забезпечення реалізаціі   інституту конституціи  ної скарги 
13 липня 2017 року Верховна Рада ухвалила в новій редакції Закон 
Украі  ни «Про Конституціи  нии  Суд Украі  ни» (далі – Закон), яким 
передбачено порядок подання та розгляду конституціи  ноі   скарги, 
вимоги до форми та змісту конституціи  ноі   скарги, повноваження 
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колегіи  , сенатів та Великоі   палати, процедуру проведення попередньоі   
перевірки конституціи  них скарг Секретаріатом, підстави для відмови у 
відкритті та припинення конституціи  ного провадження у справі за 
конституціи  ною скаргою та інше [2]. 

Конституціи нии  Суд України 29 березня 2018 року сформував коле-
гіі  та сенати, що відповідно до Закону стало передумовою для початку 
розгляду конституціи них скарг.  

Нормативно-правові вимоги до конституціи  ноі   скарги встановлені в 
ст. ст. 35-37, 42, 55-57, 62, 63, 67, 77, 78, 84, 87, 89 Закону, зокрема, 
ст. 55 Закону, встановлює, що предметом оскарження є закон Украі  ни 
(и  ого окремі положення), що застосовании   в остаточному судовому 
рішенні у справі суб’єкта права на конституціи  ну скаргу, що, загалом, 
є тотожним положенню Конституціі  Украі  ни.  

В зв’язку з цим, важливо відзначити, що однією з вимоги до консти-
туціи ноі  скарги проявляються в тому, щоб навести у ніи   обґрунтування 
тверджень щодо неконституціи ності закону Украі  ни (и  ого окремих 
положень) із зазначенням того, яке з гарантованих Конституцією Ук-
раі ни прав людини, зазнало порушення внаслідок застосування закону.  

При цьому цікавим є положення частини третьоі   ст. 89 Закону, від-
повідно до якого, якщо Конституціи  нии  Суд, розглядаючи справу за 
конституціи  ною скаргою, визнав закон Украі  ни (и  ого положення) 
таким, що відповідає Конституціі   Украі  ни, але одночасно виявив, що 
суд застосував закон Украі  ни (и  ого положення), витлумачивши и  ого у 
спосіб, що не відповідає Конституціі   Украі  ни, то Конституціи  нии  Суд 
вказує на це у резолютивніи   частині рішення.  

В разі прийняття такого рішення Конституційним Судом України, 
останнє може стати підставою для перегляду рішення господарського 
суду за виключними обставинами. Так, відповідно до статті 320 Госпо-
дарського процесуального кодексу Украі  ни, рішення господарського 
суд можуть бути переглянути за виключними обставинами, а підстава-
ми для перегляду судових рішень у зв’язку з виключними обставинами 
може бути встановлена Конституційним Судом України неконститу-
ційність (конституційність) закону, іншого правового акта чи їх окре-
мого положення, застосованого (не застосованого) судом при вирі-
шенні справи, якщо рішення суду ще не виконане [3].  

На перший погляд, здається, що в цьому випадку, може відбутися 
лише реалізація приватної мети особи, що подала конституціи  ну 
скаргу, без визнання неконституціи  ним закону – публічноі  .  

В той же час, таке положення є сумнівним, оскільки вимогами 
до форми і змісту конституціи  ної скарги встановлено, що предме-
том оскарження є закон Украі  ни (и  ого окремі положення), що 
застосовании   в остаточному судовому рішенні у справі на невідпо-
відность Конституції України і фактично відсутня можливість 
обґрунтування скарги на предмет тлумачення судами закону у 
спосіб, що не відповідає Конституціі   Украі  ни. Далі, сумнівним таке 
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положення є ще й тому, що можливі випадки застосування неконс-
титуціи  ного положення Закону в остаточному судовому рішенні, що 
не порушило право заявника. 

Також, Конституціи  нии  Суд, незважаючи на приватний характер 
конституціи  ноі  скарги, при дослідженні порушення права чи інтересу 
особи, не має робити це питання ключовим, як це роблять суди зага-
льноі   юрисдикціі  , оскільки предмет конституціи  ного провадження є 
іншим. І останнє, ця вимога прямо не випливає з положень Конститу-
ціі   Украі  ни, і може тлумачитися як обмеження права особи на консти-
туціи ну скаргу [4]. 

Впровадження можливості «оскарження» рішень господарських су-
дів в Конституційному Суді України через конституціи ну скаргу є 
безумовно прогресивним кроком для забезпечення захисту прав фізич-
них та юридичних осіб в Украі  ні. Подання особами приватних консти-
туціи них скарг щодо законів, які були застосовані в остаточному 
судовому рішенні в і  х справі реалізує як захист приватних прав – 
перегляд справи особи за виключними обставинами, у зв’язку із ви-
знанням неконституціи ним закону, якии   застосовувався в межах такоі   
справи, так і захищає публічні інтереси – приведення законодавства у 
відповідність до Конституціі   України.  
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ФОНДОВОЇ БІРЖІ В УКРАЇНІ 

 
Фондова біржа є місцем, де укладають правочини покупець та про-

давець цінних паперів, де ціни на цінні папери встановлюються залеж-
но від впливу попиту та пропозиції, а сам процес торгівлі визначається 
своєрідними правилами. Тобто фондовий ринок є специфічно органі-
зованим ринком цінних паперів. Відповідно до практики, яка склалася 
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у світі, фондова біржа виступає центральним елементом фондового 
ринку. 

Діяльність зазначених бірж урегульовано Законом України «Про 
цінні папери та фондовий ринок» та іншими нормативно-правовими 
актами України. Проблеми ефективності функціонування фондових 
бірж в Україні досліджувалося багатьма вітчизняними науковцями (як 
у галузі економіки так і права), серед яких: Берлач А.І., Калинець К.С., 
Котирло О.О., Захарін С.В., Сохацька О.М. та інші. 

Чіткого законодавчого визначення поняття «фондова біржа» у зако-
нодавстві немає. Відповідно до вказаного Закону організаційно-
правовими формами її функціонування є акціонерне товариство або 
товариство з обмеженою відповідальністю. Отриманий біржою від своєї 
діяльності прибуток спрямовується на її розвиток та не підлягає розпо-
ділу між її засновниками [1]. 

Основними функціями, які виконує біржа, є:  
1) мобілізація і концентрація тимчасово вільних грошових капіталів 

та нагромаджень через реалізацію цінних паперів; 
2) встановлення ринкової вартості (біржового курсу) цінних паперів; 
3) забезпечення високого рівня ліквідності вкладень у цінні папе-

ри, та ін. 
Індикатори біржової торгівлі, до яких слід віднести динаміку курсів 

цінних паперів, виступають суттєвим орієнтиром для інвесторів. Фон-
дові біржі у країнах із високорозвинутою системою економіки зосере-
джують у собі значну і найвисоколіквіднішу частину ринку цінних 
паперів. У переважній більшості країн світу їх постійний обіг обумов-
лює існування стійкого вторинного ринку, що є характерною ознакою 
активно діючої фондової біржі. Українські фондові біржі на поточний 
момент їхнього становлення та розвитку, на жаль, вказаними ознаками 
ще не володіють. Довготривала криза в економіці, низький рівень 
дохідності більшості населення, суттєві інфляційні втрати національної 
валюти ніяк не сприяють пожвавленню діяльності фондових бірж і 
розвитку біржової торгівлі цінними паперами в Україні в цілому. 

До проблемних питань функціонування фондових бірж, які слід ви-
рішити, справедливо відносяться наступні: 

1) відсутність цілісної впорядкованої моделі діяльності фондових 
бірж; 

2) обмеженість фінансових інструментів, які використовуються фі-
нансовими посередниками та низький ступінь використання похідних 
цінних паперів; 

3) низький рівень інформованості населення щодо питань діяльно-
сті та функціонування фондового ринку; 

4) високий показник тіньової економічної діяльності та політично-
го втручання; 

5) закритість торговоорганізаційної інфраструктури для іноземних 
інвесторів, тощо [2, c. 194]. 
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Під дією зовнішніх факторів національний фондовий ринок під-
дається впливові криз, при цьому кризові фактори все більше поси-
люються слабкою структурою учасників ринку, отже, падіння його 
внаслідок кризи виявляється більш глибоким, ніж на ринках країн 
із розвинутою економікою. Слід погодитись із зауваженням про те, 
що вітчизняному фондовому ринку притаманна схильність до ризи-
ків та ринкових шоків, характерних для ринків, що формуються 
[3, с. 32]. 

Постає питання: як протидіяти цим недолікам? Перш за все, необ-
хідно створити єдину цілісну національну конкурентоспроможну 
біржову фондову систему з чітко встановленими вимогами до її учас-
ників, високим рівнем технічного забезпечення, що практично немож-
ливо без інтеграції до європейського ринку. Така структура зможе 
істотно стимулювати зростання частки організованого ринку цінних 
паперів, що значно знизить його схильність до зовнішніх криз. Оскіль-
ки в Україні не існує системної мережі фондових бірж, то їх модерні-
зація повинна проводитися шляхом консолідації всіх існуючих бірж та 
інших організаторів торгівлі [4]. Основою діяльності такої системи 
було б забезпечення цілісності та прозорості функціонування біржово-
го ринку цінних паперів, підвищення ліквідності і конкурентоспромо-
жності, інтеграція у світовий організований фондовий ринок. Це 
допоможе українським емітентам вийти на міжнародний фондовий 
ринок, залучити іноземних інвесторів на вітчизняний ринок цінних 
паперів, підвищити його інформаційну прозорість та ліквідність [5]. 
По-друге, потрібно створити чіткий перелік вимог, які будуть висува-
тися до іноземних інвесторів задля того, щоб обмежити різного роду 
порушення та махінації. По-третє, забезпечити інтеграцію фондових 
бірж України до міжнародної фінансової системи [5]. Позитивними 
сторонами такої інтеграції, зокрема, мають бути: залучення на націо-
нальний ринок іноземних інвесторів і зміна структури останніх у бік 
зменшення кількості спекулятивних інвесторів; зниження концентрації 
фінансових інструментів і фінансових інститутів; поява доступу для 
невеликих інвесторів та емітентів до міжнародних ринків капіталу, та 
ін.. По-четверте, потрібує удосконалення податкове стимулювання 
подальшого розвитку фондового ринку України шляхом формування 
сприятливого податкового клімату для учасників фондового ринку, а 
також оптимізація режиму валютного регулювання операцій із цінними 
паперами в Україні. 

Таким чином, не зважаючи на те, що в Україні є законодавча база, 
яка регулює діяльність фондових бірж, її потрібно постійно вдоскона-
лювати, адже біржова діяльність в Україні не є розвиненою та ефекти-
вною. У зв’язку з великою кількістю чинників, які призводять до 
виникнення кризових явищ, фондові біржі стоять перед загрозою 
повної втрати своїх позицій на фондовому ринку України, а тому 
необхідне вироблення стратегії їх виживання та розвитку. 
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З цією метою слід активізувати функціонування фондової біржі в 

Україні, що сприятиме залученню стратегічних інвесторів для фінансу-

вання інноваційних процесів розвитку на підприємствах промисловос-

ті. Ефективним засобом стане розроблення програми державної підт-

римки фондового ринку з урахуванням зарубіжного досвіду та націона-

льних особливостей. Основою даної програми повинно бути обмежен-

ня використання інсайдерської інформації, забезпечення інформацій-

ної відкритості, цінової прозорості та забезпеченості біржової діяльнос-

ті. Водночас, належить запровадити моніторинг та контроль за реаліза-

цією даної програми. Адже надійність, міцність та ефективність фон-

дових ринків залежить від системи державного регулювання цієї сфери 

та її інфраструктури. Налагоджена діяльність фондових бірж дозволяє 

країнам інтегруватись в міжнародний ринковий простір, вирішувати 

питання щодо залучення додаткових ресурсів та стимулює загальнона-

ціональний розвиток країни. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ  
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ НАДАННЯ ГАРАНТІЙ  
УРЯДУ У МЕХАНІЗМІ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ 

АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 

 
Євроінтеграційний вектор подальшого розвитку України ставить 

перед законодавцем, виконавчою владою, практиками і науковою 
спільнотою нові, але для кожного власні задачі. Швидкість реалізації 
таких завдань і задач має важливе економічне, соціальне, політичне та 
інше значення, що зокрема пов’язано із шляхом до європейських 
стандартів.  

В умовах інтеграційних процесів в Україні виникає необхідність по-
дбати і про енергонезалежність країни. Дане питання стає особливо 
актуальним починаючи з 2014року, з дати початку подій у Криму і на 
Сході, з дати початку російського економіко-політичного шантажу, з 
використанням у якості аргументу енергоносіїв. 

Одним із дієвих напрямків збільшення та забезпечення енергонеза-
лежності України є розвиток альтернативної енергетики, з викорис-
танням (акумулюванням) енергії з альтернативних джерел, зокрема, 
сонця та вітру. 

Дані напрямки забезпечення енергонезалежності України видають-
ся досить перспективними і потенційно важливими, оскільки географі-
чне розташування України, притаманні їй кліматичні умови є дуже 
сприятливими у цьому напрямку, особливо на півдні країни. 

До того ж виробництво і інвестування у виробництво електроенергії 
з альтернативних джерел в Україні на сучасному етапі є досить вигід-
ним з урахуванням ставок зеленого тарифу що встановлені Законом 
України «Про електроенергетику». 

Про те, сфера організації та господарського виробництва електрич-
ної енергії з альтернативних джерел в Україні, не позбавлена цілої 
недоліків, дискусійних і проблемних моментів, зокрема, це стосується: 

1. Відсутності чіткої державної програми підтримки альтернативної 
енергетики в Україні; 

2. Браку, способів та засобів впроваджених для реалізації та підт-
римки розвитку альтернативної енергетики в Україні. Зокрема, засобів 
фінансової підтримки; 

3. Недоліків нормативно-правової регламентації відносин, що ви-
никають у зазначеній сфері; 
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4. Необґрунтоване гальмування процесів підбору потенційних 
площ для розміщення об’єктів альтернативної енергетики, отримання 
вихідних технічних умов щодо майбутнього підключення об’єктів 
альтернативної енергетики до мережі з боку монополістів – Обленерго 
(зокрема приватних); 

5. Надмірно бюрократизований і розтягнутий у часі законодавцем 
процес формування та відведення земельних ділянок для розміщення 
об’єктів альтернативної енергетики;  

6. Тощо. 
Ці та інші проблеми альтернативної енергетики України потребу-

ють негайного вирішення, що дасть змогу використати природ-
ний,географічний та економічний потенціал України у даній сфері та 
забезпечити собі енергонезалежність з одного боку та екологічну 
безпеку з іншого. 

В межах даного дослідження, автор концентрується на проблемах 
забезпечення фінансової підтримки розвитку альтернативної енергети-
ки України за рахунок удосконалення порядку використання гарантії 
уряду України.  

Оскільки процес реформування альтернативної енергетики в Украї-
ні потребує значних фінансових витрат. В умовах очевидного дефіциту 
бюджетних коштів в Україні, саме фінансова складова реформування 
альтернативної енергетики України є най вразливішим місцем і галь-
мує цей процес. Така ситуація вказує на необхідність пошуку надійних 
та мало-витратних джерел відповідного фінансування. 

Одним з таких джерел є кредитні ресурси вартість яких у світі зале-
жить від низки чинників: ступеню ризику; їх різновидів; походження 
ресурсу; умов та гарантій повернення; та ін. 

Вбачається, що ефективним засобом який дасть змогу залучити такі 
ресурси, незалежно від вказаної низки чинників – є гарантія Уряду 
(державна гарантія), що є одним із різновидів публічних гарантій у 
сфері господарювання, що з урахуванням поняття, ознак, функцій, 
характерного методу правового регулювання, спрямованості на задово-
лення як приватних так і публічних інтересів, є виключно господарсь-
ко-правовим та зобов’язальним інститутом за природою[2]. Зміст якого 
складають відповідні гарантійні зобов’язання – зобов’язання гаранта 
повністю або частково виконати боргові зобов’язання суб’єкта госпо-
дарювання – резидента України перед кредитором у разі невиконання 
таким суб’єктом його зобов’язань за кредитом (позикою), залученим 
під державну чи місцеву гарантію [ 1, п. 15-1 ч. 1 ст. 2 ]. 

Механізм надання та застосування гарантії Уряду (далі – КМУ), з 
метою забезпечення виконання вітчизняними суб’єктами господарю-
вання, одночасно в рамках забезпечення конкуренції на фінансові 
ресурси і інтеграції України до ЄС, підлягає удосконаленню, в першу 
чергу в частині запровадження більш ефективних та справедливих 
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конкурсних (конкурентних) процедур відбору кредиторів та реципієн-
тів за державною гарантією. 

З цією метою потребує удосконалення діючий порядок надання 
державних гарантій, що включає в себе етапи: прийняття рішення 
суб’єктом господарювання про реалізацію та/або участь в реалізації 
відповідного інвестиційного проекту; державної експертизи та оцінка 
економічної ефективності інвестиційного проекту; вирішення питання 
щодо підтримки інвестиційного проекту відповідним центральним 
органом виконавчої влади (далі – ЦОВВ); погодження ЦОВВ зазначе-
них документів з Віце-прем’єр-міністром України; ідентифікацію та 
оцінку ризиків; визначення умов забезпечення виконання зобов’язань; 
розрахунок плати за надання державної гарантії; розгляд документів та 
вирішення питання Фінансово-кредитною радою про підтримку та 
подання пропозицій КМУУ; розробка та подання на розгляд КМУ 
відповідного узгодженого проекту постанови; прийняття акту про 
надання державної гарантії та його підписання; та інші. 

Як бачимо досить складний, забюрократизований і термінологічно 
тривалий порядок надання гарантій Уряду, що має місце на сьогодні, 
потребує спрощення. Але однозначно спрощений механізм має забезпечу-
вати одночасно можливість ефективної охорони та захисту прав та інте-
ресів як держави-гаранта, так і учасників гарантованого  
зобов’язання (позичальника та інвестора). Даний механізм має бути 
спрямований на задоволення не лише приватних інтересів позичальника 
та інвестора, а в першу чергу на задоволення публічних інтересів – інте-
ресів держави (окремої її частини, адміністративно – територіальної 
одиниці). Реалізацію публічних державних інтересів в процесі державного 
гарантування вбачається можливим, в першу чергу через реалізацію 
найважливіших державних регіональних програм, шляхом забезпечення їх 
фінансування за рахунок дешевого кредитного ресурсу, залученого держа-
вою під державні гарантії на конкурентних та публічних засадах, а також 
надання даного кредитного ресурсу суб’єктам, в межах реалізації виключ-
но державних та регіональних програм економічного розвитку, яких також 
варто визначати на конкурентних та публічних засадах.  

Забезпечення публічності і конкурентних засад відбору як інвестора 
так і позичальника, вбачається можливим виключно, шляхом запрова-
дження відповідних онлайн конкурсів (тендерів) та аукціонів. Впрова-
дження саме таких механізмів передбачає розробку відповідного нор-
мативного підґрунтя, шляхом закріплення основних засад порядку 
надання гарантій Уряду на ріні Бюджетного Кодексу України та при-
йняття окремої постанови КМУ «Про порядок надання державних 
гарантій», в якій має бути унормована та удосконалена процедура 
надання державних гарантій виключно через проходження конкурент-
ний та відкритих(публічних) процедур. 

Саме такий підхід, як вбачається, забезпечить в майбутньому діє-
вість, ефективність інституту державної гарантії, зменшить бюрократи-
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чну тяганину, впровадить конкурентні засади у процес державного 
гарантування, як наслідок знищить корупційну складову та надасть 
змогу використовувати даний господарсько-правовий інститут на благо 
публічним економічним інтересам держави, у тому числі в реалізації 
проектів альтернативної енергетики України.  
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ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ОСКАРЖЕННЯ  
СУДОВИХ РІШЕНЬ У ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВАХ  

ЗА НОВИМ ГПК УКРАЇНИ 

 
З грудня 2017 року – часу, коли набув чинності новий Господарсь-

кий процесуальний кодекс України (далі – ГПК України), запрацював 
в оновленому складі Верховний Суд та запроваджено нові правила 
здійснення господарського судочинства – суб’єкти господарювання, 
органи державної влади та місцевого самоврядування, юристи-
практики та наукова спільнота перебувають в постійному очікуванні 
судових рішень, які або продемонструють якісне оновлення судового 
розгляду господарських справ, або, навпаки, підтвердять сумніви щодо 
численних нововведень до господарського процесу. 

Попри постійне і наукове, і аналітичне обговорення ефекту від ре-
формування положень процесуального кодексу, лише конкретні справи 
дозволять «відпрацювати» передбачені у цьому законі механізми, 
ситуації і наслідки.  

У контексті положень, що стосуються оскарження судових рішень у 
господарських справах, перше, про що слід зазначати, так це про 
істотне звуження можливостей для перегляду судових актів у порядку 
апеляційного та касаційного провадження. І якщо в частині апеляцій-
ного оскарження зміни торкнулись строків, зі спливом яких незалежно 
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від поважності причин їх пропуску суд відмовить у відкритті апеляцій-
ного провадження (ч. 2 ст. 261 ГПК України), то в частині касаційного 
оскарження наведено прямі заборони щодо перегляду рішень у певних 
категоріях справ. 

Наведемо основні обмеження. 
1. Чинний ГПК України змінює правила поновлення строку на 

апеляційне та касаційне оскарження після спливу одного року з дня 
складення повного тексту судового рішення. Відповідно до ч. 2 
ст. 261нової редакції ГПК України незалежно від поважності причин 
пропуску строку на апеляційне оскарження суд апеляційної інстанції 
відмовляє у відкритті апеляційного провадження, якщо апеляційна 
скарга подана після спливу одного року з дня складення повного 
тексту судового рішення, крім випадків: 1) подання апеляційної скарги 
особою, не повідомленою про розгляд справи або не залученою до 
участі в ній, якщо суд ухвалив рішення про її права, інтереси та (або) 
обов’язки; 2) пропуску строку на апеляційне оскарження внаслідок 
виникнення обставин непереборної сили. Аналогічне положення 
міститься і у ч. 4 ст. 293 ГПК України стосовно касації.  

Таким чином, нова редакція ГПК України поширює обмеження що-
до відновлення строку на оскарження судових рішень після спливу 
одного року з моменту їх проголошення (складення повного тексту) на 
всіх учасників процесу, а не тільки на прокурора, орган державної влади 
або місцевого самоврядування, як це було раніше. Загалом, це змусить 
осіб, прямо чи побічно залучених у господарський конфлікт, уважно 
слідкувати за перебігом його вирішення у господарському суді. Разом із 
цим, не гарантують відновлення пропущеного строку, на нашу думку, і 
сформульовані виключення з загального правила: з огляду на змінений 
підхід у порядку судового доказування, видається, що особі, яка не була 
залучена до участі у справі, таки доведеться доводити, що вона не знала і 
не могла знати з інших джерел про наявність відповідного судового 
провадження, рішення по якому вплинуло на її права та обов’язки.  

2. Відповідно до ч. 3 ст. 287 ГПК України, не підлягають касацій-
ному оскарженню: 1) рішення, ухвали суду першої інстанції та поста-
нови, ухвали суду апеляційної інстанції у справах, рішення у яких 
підлягають перегляду в апеляційному порядку Верховним Судом; 
2) судові рішення у малозначних справах, крім випадків, якщо: 

а) касаційна скарга стосується питання права, яке має фундамен-
тальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики; 

б) особа, яка подає касаційну скаргу, відповідно до цього Кодексу 
позбавлена можливості спростувати обставини, встановлені оскарже-
ним судовим рішенням, при розгляді іншої справи; 

в) справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове 
значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу; 

г) суд першої інстанції відніс справу до категорії малозначних по-
милково. 
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Тобто, наразі підхід законодавця до касації по малозначним спра-
вам виглядає наступним чином: за загальним правилом, оскаржувати 
рішення, ухвалені у цих справах не можна, але не без винятків. Навіть 
поверхневий аналіз наведених вище винятків демонструє їх надмірну 
завантаженість такими оціночними категоріями, як «фундаментальне 
значення», «єдина правозастосовча практика», «значний суспільний 
інтерес», «виняткове значення для учасника справи». Кількість вписа-
них суб’єктивних категорій навіть у рамках цього інституту викликає 
лише зауваження, особливо на фоні посилення загальної формалізації 
господарського процесу. При цьому слід зважати і на достатню умов-
ність категорії малозначних справ: окрім справ із вимогами до 
100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, до них можна 
віднести знову ж оціночні справи «незначної складності» із вимогами 
до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Одночасно, з цієї 
групи випадають справи із немайновими вимогами, які підчас не 
ускладнені численними учасниками та доказами. 

Слід підкреслити, що суб’єктивізм одного судді за процесуальним 
кодексом наразі може бути подоланий суб’єктивізмом суддів вищесто-
ячих інстанцій: справа, помилково віднесена судом першої інстанції до 
малозначних і, відповідно, розглянута у порядку спрощеного позовного 
провадження, може бути у апеляції переглянута у порядку загального 
позовного провадження. При цьому можливість виправлення помилки 
у процесуальному порядку не обнадіює, навпаки, подібна практика 
виглядає досить загрозливо. Адже, якщо закон надає суду право у 
такий відносно легкий спосіб оминати існуючі проблеми із відсутністю 
чітких параметрів віднесення справ до певної категорії, годі сподівати-
ся на оперативне виправлення запропонованих оціночних категорій. 
Зважаючи на це, С. Яценко, наприклад, вбачає врегулювання цього 
питання у підготовці ВС приблизного та відкритого переліку таких 
справ, що підпадають під сформульовані законодавцем визначення, 
інакше ВС буде «завалений» касаційними скаргами по малозначних 
справах лише з тих підстав, що касанти не будуть правильно визначати 
допустимість малозначної справи ВС [1, 52]. 

Як відомо, зазначені зміни є наслідком реалізації послідовної полі-
тики держави щодо розвантаження системи національних судів, у т.ч. 
господарських, шляхом попередження подання численних необґрунто-
ваних скарг (зловживання правом на оскарження), скарг у справах із 
незначною ціною позову тощо, що у зв’язку із істотним підвищенням 
розміру судового збору ще за часів чинності попереднього ГПК Украї-
ни давало свої результати. Зокрема, у 2016 р. Конституцією України 
були переглянуті основні засади судочинства, серед яких і право на 
касаційне оскарження судового рішення, яке стало можливим лише у 
визначених законом випадках (п. 8 ч. 1 ст. 129) [2]. 

Ці положення йдуть усупереч із загальною конституційною гаранті-
єю «на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів держав-
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ної влади…», передбаченою ч. 2 ст. 55 Конституції України, а підчас 
можуть бути витлумачені і як перешкода у доступі до правосуддя. 
Зокрема, до такої позиції пристає В. Рєзнікова, аналізуючи обмеження 
в апеляційному перегляді ухвал господарських судів у порівнянні з 
європейською судовою практикою. Науковець наголошує, що ЄСПЛ 
вважає доступ до апеляційного та/або касаційного оскарження судових 
рішень важливою складовою забезпечення прав, гарантованих ст.ст. 6 і 
13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [3]. 

Право на доступ до суду безпосередньо не гарантується ст. 6 Кон-
венції, але практичне користування процесуальними гарантіями є 
неможливим без доступу до суду: «такі ознаки процесу, як справедли-
вість, публічність, розумність строків провадження, позбавляються 
сенсу, якщо немає судового провадження як такого» (Рішення у справі 
«Голдер проти Сполученого Королівства» (Golder v.UK) від 
21.02.1975 р., заява №4451/70, п.35). У рішенні по іншій справі ЄСПЛ 
відзначив, що доступ до суду не може бути абсолютним і може бути 
обмеженим, особливо щодо умов прийнятності скарги. Однак право 
доступу до суду не може бути обмежене таким чином або у такій мірі, 
що буде порушена сама його сутність. Ці обмеження повинні мати 
законну мету та дотримуватися пропорційності між використаними 
засобами та досягнутими цілями (Рішення у справі «Мельник проти 
України» (Melnyk v. Ukraine) від 28 березня 2006 року, заява 
№ 23436/03). 

Спираючись на останній висновок, можна стверджувати, що реалі-
зація принципу пропорційності у господарському процесі за наявного 
регулювання доступу до апеляційного/касаційного оскарженні не може 
бути досягнута: умовність однієї категорії (малозначних справ), пом-
ножена на невизначеність інших оціночних категорій (винятків із 
заборони на оскарження), не лише не здатна забезпечити захист прав 
та охоронюваних інтересів суб’єктів оскарження у кожній конкретній 
справі, а, навпаки, сприятиме розбалансуванню правових позицій з 
досліджуваних питань. Не виключено, що тривала відсутність єдинооб-
разного підходу до вказаних категорій взагалі повністю знівелює ефект 
запроваджених обмежень і кількість справ-виключень перевищить 
кількість заборонених до оскарження справ.  
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО REPRESENTATIONS AND WARRANTIES 
(ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ, ЯКІ ОБУМОВЛЮЮТЬ 

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ) В ДОГОВОРАХ, 
ПІДПОРЯДКОВАНИХ ПРАВУ УКРАЇНИ 

 
Розвиток права зумовлюється не часом, а економічними потребами. 

Важко порівнювати сучасне право США і право африканських племен, 
які хоча і існують в той самий часовий період, проте мають абсолютно 
різні виклики та завдання [1, 17]. 

Повністю підтримуючи наведене твердження Л. Фрідмана та 
Г. Гайдена, слід вказати на зростання економічної необхідності впро-
вадження в правову дійсність України окремих положень щодо регу-
лювання договірних відносин, які отримали свій розвиток в сім’ї 
загального права.  

Твердження про доцільність впровадження окремих договірних 
положень в Україні, ґрунтується не лише на (1) наближенні догові-
рних інструментів континентальної та загальної сімей права (що не 
є самостійною підставою ipso facto) [2;4;6], але і на тому, що (2) в 
Україні невпинно зростає кількість нових інноваційних підпри-
ємств, які є потенційними реципієнтами іноземних інвестицій [5;7]. 
Враховуючи, що переважна більшість інвестиційних договорів в 
технологічні стартапи підпорядковуються саме праву США або 
Великої Британії, можливо вказати на цінність та ефективність 
наближення договірних інструментів українського права до договір-
них інструментів зазначених країн. 

Практично жоден з контрактів, підпорядкованих праву США або Ве-
ликої Британії, не обходиться без положень про «засвідчення та гарантії» 
(representations and warranties) та «відшкодування витрат, які виникли не 
через порушення договору» (indemnification). Зазначені інструменти 
довели свою ефективність в захисті інтересів та збалансуванні ризиків 
сторін договорів, як такі, що дозволяють кожній зі сторін отримати 
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більш повну інформацію та очікуваний результат, а також мінімізувати 
ризики недобросовісності іншої сторони або її партнерів. 

Метою даних тез є підкреслення актуальності імплементації поло-
жень про representations and warranties до українського права, як ефекти-
вного інструменту отримання додаткової інформації, що є основою та 
гарантією для укладення договорів (зокрема, інвестиційних договорів). 

Механізм representations and warranties можна охарактеризувати як 
різновид запевнень, коли одна сторона договору або обидві сторони, 
під ризиком настання для себе негативних наслідків (репутаційних, 
фінансових, оперативно-господарських) засвідчує іншій стороні наяв-
ність або відсутність певних обставин, фактів, прав, майна, спорів, 
зобов’язання отримати в майбутньому необхідні дозволи, ліцензії, 
зареєструвати право власності, тощо, а у випадку виявлення недостові-
рності таких відомостей, така сторона сплачує неустойку та/або ком-
пенсує іншій стороні всі збитки. 

Наприклад, інвестор хоче придбати часту в господарському товари-
стві. Але інвестор хоча мати додаткову гарантію того, що фінансові 
показники господарського товариства, про які заявляє продавець, 
відповідають дійсності. Як стороння особа, отримати таку інформацію 
від самого товариства або інших учасників він в межах законодавства 
не може. З метою переконати інвестора погодитись на укладення 
договору, продавець, який є учасником такого господарського товарис-
тва, надає відповідні засвідчення та гарантує інвестору наявність 
відповідного рівня фінансових показників товариства на момент про-
дажу. У випадку, якщо засвідчення та гарантії продавця виявляються 
недостовірними, інвестор матиме право розірвати договір в односто-
ронньому порядку (так як він позбавлений того, на що обґрунтовано 
розраховував при укладенні договору / його введено в оману іншою 
стороною) та вимагати відшкодування збитків та інших втрат, понесе-
них у зв’язку з укладенням та розірванням такого договору.  

А.Г. Карапетов наводить також інший приклад, коли вітчизняна 
компанія укладає угоду з компанією з Близького Сходу і в силу 
специфіки національного права країни її контрагента не може бути 
абсолютно впевнена, що угода не порушує ті чи інші місцеві забо-
рони і не буде визнана недійсною. Тому вона буде вимагати надан-
ня їй близькосхідним партнером запевнень щодо відповідності 
угоди праву його країни [3]. 

Отже, умови про representations and warranties дозволяють сторо-
нам отримати механізм для розірвання договору та компенсації 
своїх витрат при виявленні неправдивості заяв іншої сторони, без 
яких, імовірно, такий договір не був би укладений в принципі або 
був би укладений на інших умовах. 

З одного боку, в українському законодавстві і так існують поло-
ження про необхідність належного виконання зобов’язань, але 
враховуючи їх обмежувальне тлумачення щодо виключено належної 
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якості майна або наданої послуги, доцільність запровадження спеці-
альної норми не викликає сумнівів. 

Враховуючи викладене, слід розглянути можливість використан-
ня зарубіжного досвіду впровадження зазначеного механізму до 
правової системи пострадянської країни та доповнити ЦК України 
статтею 627.1.: 

«Стаття 627.1. Запевнення та гарантії 
1. Сторона, яка при укладанні договору, до його укладення або пі-

сля його укладення надала іншій стороні (сторонам) недостовірні 
запевнення та гарантії щодо наявності або відсутності обставин, що 
мали значення для його укладення та/або виконання, або могли стати 
причиною не укладення такого договору (в тому числі щодо наявності 
прав, дозволів, відсутність заборгованості, належний фінансовий стан, 
наявність у штаті кваліфікованих співробітників, відсутність прав 
третіх осіб на предмет договору тощо), зобов’язана сплатити передба-
чену договором неустойку та/або відшкодувати другій стороні на її 
вимогу збитки, завдані внаслідок недостовірності таких відомостей. 

2. Збитки, завдані недостовірними запевненнями та гарантіями, 
підлягають відшкодуванню незалежно від того, чи передбачене таке 
право договором. 

3. Надання недостовірних запевнень та гарантій, що мали значен-
ня для його укладення та/або виконання, або могли стати причиною 
не укладення такого договору, дає право іншій стороні в односторон-
ньому порядку розірвати такий договір. 

4. Нікчемність договору або визнання його недійсним саме по собі 
не перешкоджає настанню наслідків, передбачених частиною першою 
цієї статті. 

5. Відповідальність за надання недостовірних запевнень та гарантій 
настає у випадках, коли сторона, яка надала недостовірні запевнення 
та гарантії, знала та не могла не знати, що інша сторона буде поклада-
тися на них.» 

Такі зміни не лише додадуть новий механізм регулювання договір-
них відносин в Україні, але і ще на крок наблизять вітчизняне законо-
давство до світових тенденцій договірного регулювання. 
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ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ 
ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ВИДІВ ПАЛИВА  

В УКРАЇНІ 

 
В умовах сучасної глобалізації світової економіки посилюються 

процеси інтернаціоналізації світового ринку, спрямовані на розвиток 
міжнародних транспортних коридорів, які створюють сприятливі умови 
для вільного руху товарів. Попри важливість автомобільного транспор-
ту для забезпечення діяльності всесвітнього ринку товарів, кожна 
країна має свої проблеми у сфері його функціонування, зокрема: 
розвиток транспортної інфраструктури, спрощення митних процедур, 
удосконалення транспортного законодавства та інше. Разом із тим, 
спільною для всіх країн є проблема забезпеченості автотранспорту 
паливно-мастильними матеріалами, для яких основними джерелами є 
нафта і нафтові продукти. На тлі їхнього дефіциту посилюється хвилю-
вання суспільства щодо подальшої можливості покриття потреб у 
моторних паливах, що змушує уряди шукати альтернативні джерела 
для їхнього виробництва. Поряд із забезпеченням енергетичної неза-
лежності країни, відмова від викопного палива сприятиме реалізації 
цілей Кіотського протоколу щодо стійкого розвитку, зокрема, що 
стосується зменшення викидів парникових газів. 



674 

У зв’язку із цим, для подальшого забезпечення національної еко-
номіки паливно-мастильними матеріалами багато країн світу, в тому 
числі і Україна, значну увагу приділяють переведенню вітчизняних 
автопарків на використання альтернативних, екологічних видів палива. 
Так, енергетична стратегія України на період до 2035 року серед своїх 
цілей називає стимулювання збільшення використання екологічних 
видів моторного палива, збільшення частки екологічних видів палива в 
балансі їх споживання із забезпеченням стимулів до її нарощення [1]. 

Варто зазначити, що на необхідності їхнього використання робить-
ся акцент і у Директиві 2009/28/ЄС. Так, у ст. 3 зазначається, що 
кожна держава-член має робити все можливе для того, щоб частка 
енергії, видобутої з відновлюваних джерел у всіх видах транспорту 
станом на 2020 рік дорівнювала, щонайменше, 10% її кінцевого спо-
живання енергії в транспортному секторі [2]. 

Мотиви використання альтернативних видів палива є складними і 
багатогранними. Зазвичай, побоювання щодо ціни на викопне паливо і 
їхнього негативного впливу на навколишнє середовище мають неаби-
яку роль у формуванні зацікавленості у виробництві альтернативних 
видів палива, але вони є недостатніми для забезпечення комерційного 
інтересу господарюючих суб’єктів для здійснення такої діяльності. На 
сучасному етапі відновлювана енергетика не може розвиватися за 
відсутності державної підтримки і її активний розвиток у транспортній 
сфері гальмується відсутністю належної правової регламентації, яка б 
змогла балансувати інтереси виробників і потенційних споживачів 
альтернативних видів палива.  

Основним нормативно-правовим актом, що регулює вітчизняний 
ринок альтернативних видів палива є Закон України «Про альтернати-
вні види палива» від 14 лютого 2000 року, який визначає правові, 
соціальні, економічні, екологічні та організаційні засади виробництва 
(видобутку) і використання альтернативних видів палива, а також 
стимулювання збільшення частки їх використання до 20% від загаль-
ного обсягу споживання палива в Україні до 2020 року.  

У світі відомий широкий спектр технологій і продуктів для вироб-
ництва альтернативних видів палива, але для України перспективними 
видаються рідкі біологічні види палива (далі – біопаливо): біоетанол та 
біодизель. Поняття «біопаливо» з’явилося із прийняттям вищезгадано-
го Закону України «Про альтернативні види палива». Згідно із Зако-
ном, біопаливо – тверде, рідке та газове паливо, виготовлене з біологі-
чно відновлювальної сировини (біомаси), яке може використовуватися 
як паливо або компонент інших видів палива [3]. З метою стимулю-
вання виробництва біопалива 4 липня 2000 р. було прийнято Постано-
ву КМУ «Про затвердження програми «Етанол» (втратила чин-
ність 13.01.2011). Метою Програми було створення сприятливих 
умов для виробництва продукції з використанням біомаси, а також 
організація нових для України та переорієнтація існуючих виробництв 
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на використання продуктів переробки відновної сільськогосподарської 
сировини – етилового спирту та його похідних [4]. Нажаль, впрова-
дження зазначеної програми не забезпечило бажаної активності 
суб’єктів господарювання у виробництві біопалива.  

Як видається, така ситуація багато в чому пов’язана з нераціональ-
ним використанням сировини, придатної для їхнього виробництва. 
Україна має сприятливі кліматичні та ґрунтові умови для забезпечення 
процвітання біоенергетичної галузі, тож нерозвиненість ринку біоенер-
гетичної сировини є суттєвим прорахуванням державної політики як в 
аграрному, так і в енергетичному секторі. Як зазначає Г.М. Калетнік, 
окупність капітальних витрат на спорудження переробних заводів та 
закупівлю відповідних засобів переробки біосировини на паливо прямо 
залежить від сталого надходження біосировини. Біосировина у вигляді 
енергетичних культур (олійні та цукро-, крохмалевмісні), як свідчать 
літературні джерела і вітчизняний досвід, є надійним складником 
розв’язання проблеми розвитку біопалив у країнах світу [5, с. 11]. 

В Україні провідна роль як сировини у виробництві біоетанолу на-
лежить зерновим культурам і мелясі із цукрових буряків, а біодизеля – 
ріпаку і соняшнику [6, с. 110]. Проте, існуючий ресурсний потенціал 
використовується не для власних потреб, а для експорту, що значно 
сповільнює перехід нашої країни на екологічне паливо. Так, за даними 
USDA, станом на 2016 рік, наша країна займає четверте місце за 
рівнем експорту кукурудзи у світі після США, Аргентини та Бразилії. 
Частка українського експорту у світовій структурі експорту кукурудзи 
становить 13% [7].  

В свою чергу, ріпак, взагалі є винятково експортною культурою на 
вітчизняному аграрному ринку. Ріпак – ліквідний товар, який характе-
ризується стабільними і високими закупівельними цінами протягом 
усього року. Україна займає третє місце в рейтингу світових експорте-
рів ріпаку, поступаючись при цьому Канаді та Австралії [8, с. 81]. У 
той час як, Україна нехтує своїми запасами ріпаку, у Європі ріпакове 
пальне успішно використовується вже кілька років, стаючи все попу-
лярнішим. У багатьох європейських країнах його можна придбати на 
будь-якій заправці, причому значно дешевше, ніж традиційний дизель. 
Україна прагне у майбутньому стати членом Європейського Союзу, 
проте на європейському ринку виступає лише як постачальник дешевої 
сировини. Тож, Уряду найближчим часом необхідно переглянути свою 
експортну політику стосовно сировини, придатної для виробництва 
біопалива.  

Аналізуючи перспективи розширення вітчизняного ринку біопали-
ва, слід звернути увагу на те, що його функціонування може мати 
позитивний вплив на розвиток сільськогосподарських угідь та загальне 
піднесення сіл: збільшення попиту на сировину для біопалива сприя-
тиме багатофункціональності сільського господарства, оскільки воно 
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забезпечуватиме стимул в економіці сільського господарства через 
створення нових джерел прибутку.  

Варто зазначити, що незважаючи на значні переваги біопалива по-
ряд із традиційними видами палива, доцільність їхнього виробництва у 
багатьох країнах піддається сумнівам. Вважається, якщо обсяги вико-
ристання біоенергетичних культур будуть збільшуватися, знадобляться 
досить великі площі землі для їхнього вирощування, що призведе до 
скорочення посівних площ для продуктів харчування і, як наслідок, 
світові ціни на останні будуть зростати. Противники біопалива вважа-
ють, що негативний вплив від використання традиційних видів палива 
на екологію і економіку країни є ніщо у порівнянні з загрозою голоду 
та підвищенням цін на харчові продукти. Як зазначив колишній гене-
ральний секретар ООН Кофі Аннан, збройні конфлікти у світі дедалі 
частіше виникатимуть через прісну воду і доступні продукти харчуван-
ня, а зовсім не через мінеральні енергоносії [9].  

Побоювання щодо негативних наслідків розвитку ринку біопалива 
на харчову промисловість країни дійсно мають місце бути. У зв’язку із 
цим, з метою попередження кризових явищ, державним органам 
необхідно безперервно проводити моніторинг як вітчизняних, так і 
зарубіжних ринків біоенергетичної сировини та ринків продуктів 
харчування. Забезпечення правильного балансу між потребами харчо-
вої промисловості та біоенергетичної є вірним шляхом до отримання 
лише зисків від переведення національного автопарку на біопаливо. 
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СТЕПАНЕНКО ІРИНА ЄВГЕНІЇВНА 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
аспірант третього року навчання без відриву від виробництва 

кафедри господарського права та процесу 

 

ІНОЗЕМНИЙ ЕЛЕМЕНТ  
В ВПРОВАДЖЕННІ СПРАВ ПРО БАНКРУТСТВО 

 
Започаткування законодавчих новел у сфері неплатоспроможності 

зумовлене світовими глобалізаційними процесами в економіці, інтег-
раційними процесами, в яких Україна бере участь та необхідністю 
адаптації українського законодавства до законодавства Європейського 
Союзу. Саме тому, редакцією Закону України «Про відновлення плато-
спроможності боржник або визнання його банкрутом» від № 4212-VI 
від 22.12.2011 року (далі за текстом – Закон про банкрутство) передба-
чено реалізацію розділу ІХ «Процедури банкрутства пов’язані з інозем-
ною процедурою банкрутств», який більш широко застосовує засади 
взаємодії та принципи, межі та умови співробітництва між державами.  

Відомо, що банкрутство є природним явищем в системі світової  
торгівлі [1, 12], тому співвідношення міжнародного та національного 
права потребує чіткішої регламентації, оскільки розширення економіч-
них взаємовідносин між країнами зумовлює закріплення такого нового 
поняття в науковій та практичній літературі як транскордонне банк-
рутство. Вивчаючи вказане поняття з точки національного законодав-
ства основною складовою якого є наявність іноземного елементу.  

Закон України «Про міжнародне приватне право» визначає, що іно-
земний елемент – ознака, яка характеризує приватноправові відноси-
ни, що регулюються цим Законом, та виявляється в одній або кількох 
з таких форм:  

- хоча б один учасник правовідносин є громадянином України, 
який проживає за межами України, іноземцем, особою без громадянс-
тва або іноземною юридичною особою; 

- об’єкт правовідносин знаходиться на території іноземної держави; 
- юридичний факт, який створює, змінює або припиняє правовід-

носини, мав чи має місце на території іноземної держави [5].  
Аналізуючи положення Закону про банкрутство за ознакою належ-

ності майна, яке характеризується як іноземний елемент, можливо 
виділити два аспекти дослідження:  
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1. майно підприємства боржника нерезидента на території України; 
2) майно підприємства боржника резидента на території іншої 

держави.  
Вказані аспекти характеризуються різним алгоритмом вираження 

прав та обов’язків,способами захисту тапроцесу реалізації майна борж-
ника. Міжнародними актами передбачено загальні принципи взаємодії 
між державами, які викладені в положеннях Конвенції Організації 
Об’єднаних Націй про визнання та виконання іноземних арбітражних 
рішень від 10.06.1958 [2], Регламенту Ради (ЄС) «Про провадження у 
справах про неплатоспроможність» від 29 травня 2000 року 
№ 1346/2000 [7], Типовим законом Комісії Організації Об’єднаних 
Націй з права міжнародної торгівлі про транскордонну неспроможність 
[10] ін. Однак кожна країна має свою специфікацію реалізації приписів 
законодавства про банкрутство.  

Як приклад, реалізації приписів розділу ІХ Закону про банкрутство 
можливо навести ухвалу господарського суду від 14 вересня 2017 року по 
справі № 923/303/16, якою відмовлено в задоволені скарги на дії держав-
ного виконавця з реалізації майна товариства з підстав не визнання в 
встановленому порядку іноземної процедури банкрутства [9].  

Аналогічна позиція суду просліджується в ухвалі Печерського район-
ного суду міста Києва від 03 квітня 2017 року по справі № 757/55174/16-ц, 
якою відмовлено в закритті провадженню по справі з тієї підстави, що 
іноземна процедура банкрутства не визнана на території України у поряд-
ку, передбаченому розділом ІХ Закону України «Про відновлення плато-
спроможності боржника або визнання його банкрутом»[8].  

О. М. Бірюков зазначає, що недостатня ефективність регулювання 
діяльності гравців світового ринку звичайними інструментами, які 
містяться в арсеналі міжнародного приватного права, підштовхує до 
пошуку нових нетрадиційних як для права банкрутства методів 
розв’язання іноді складних проблем, пов’язаних з регулюванням 
відносин неспроможності з іноземним елементом [3, 58-59]. 

Координатором у вирішенні вказаної проблеми виступаютьпрофі-
льні державні органи. В Україні – дипломатичні представництва за 
кордоном,що покликані підтримувати офіційні міждержавні відносини, 
здійснювати представництво України, захищати інтереси України, 
права та інтереси її громадян і юридичних осіб [4]. Надання правової 
допомоги та ознайомлення із законодавством країни з якою пов’язана 
справа про банкрутство та виконання дипломатичних функцій направ-
лено на захист майнових прав як боржника, так і кредиторів.  

Поряд з цим, наявність іноземного елементу в процедурі банкрутст-
ва призводить до понесення необумовлених витрат, пов’язаних із 
належним провадженням, зокрема на відрядження, іноземну правову 
допомогу, здійснення заходів направлених на захист майна та ін.  

Нормотворча ініціатива щодо написання нової редакції законодав-
ства у сфері неспроможності – Кодексу України з процедур банкрутст-
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ва – обумовлена різними чинниками, одним з яких, виділяють високу 
вартість процедур банкрутства в Україні – 40,5% від вартості майна 
боржника (Східна Європа та Центральна Азія – 13,1%; розвинуті 
країни – 9,1%). Краща країна – 1.00 (Норвегія) [6]. 

Безумовно на шляху до євроінтеграції України вивчення питання 
неспроможності з іноземним елементом потребує дослідження, апро-
бації та вдосконалення, адже процедури банкрутства стали відігравати 
дедалі вагомішу роль у сфері міжнародної торгівлі, та важелем вирі-
шення питань неспроможності. 
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РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО БАНКУ РЕКОНСТРУКЦІЇ  
ТА РОЗВИТКУ У ПІДТРИМЦІ  
МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 
Європейський банк реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) є найбі-

льшим фінансовим та консалтинговим інвестором малого бізнесу в 
Україні. Співпраця українських підприємців з ЄБРР забезпечує залучен-
ня додаткових інвестицій в економіку країни, а також стимулює розви-
ток приватного бізнесу та створення нових робочих місць. Так, відповід-
но до статистики ЄБРР, банк за 5 років з початку дії програми підтрим-
ки малого бізнесу в Україні працював з 530 підприємствами, близько 
100 з яких отримали консультації міжнародних експертів-практиків, 
решта – місцевих спеціалістів. При цьому середня сума гранту на проект 
з залученням українських консультантів перевищила 6 тис євро. 
Із залученням зарубіжних спеціалістів – 58 тис. євро. Середня вартість 
проекту з залученням зарубіжних експертів склала 60-70 тис. євро, з 
яких 90% були надані банком. Окрім того, в результаті реалізації проек-
тів більше 70% клієнтів ЄБРР збільшили свій оборот більш ніж на 40%, 
продуктивність праці – на 27%, обсяги експортних поставок – на 
18%[2].На теперішній час ЄБРР має намір активізувати роботу з малим 
та середнім бізнесом через банки-партнери: УкрСиббанк, Райффайзен 
Банк Аваль, Укрексімбанк, Мегабанк.  

Необхідно також відзначити, що регіональний офіс Європейської 
банку реконструкції та розвитку, який буде фінансувати малий і серед-
ній бізнес південних областей,почав свою роботу в Одесі.  

Європейський Союз спільно з ЄБРР реалізує Програму прямих під-
тримки малих та середніх підприємств у країнах глибокої та всебічної 
зони вільної торгівлі. Ця програма спрямована на підвищення конку-
рентоспроможності, покращення доступу до фінансування, відкриття 
нових можливостей для торгівлі, забезпечення дотримання нових 
стандартів харчової безпеки та якості, а також технічних стандартів та 
вимог до охорони навколишнього середовища. 

Програма фінансування малого бізнесу включає в себе як фінансу-
вання через комерційні банки шляхом надання цільових кредитних 
ліній і кредитних гарантій, так і прямого фінансування (надання 
прямих кредитів та участі в капіталі) малого бізнесу. 

Пряме фінансування передбачає: по-перше, різні фінансові інструмен-
ти з обліком потреб компанії (кредити, вклади у акціонерний капітал (від 
20 до 35% капіталу компанії); по-друге, індивідуальні інвестиції від 1 млн. 
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до 10 млн. євро, строком від 3 до 10 років; по-третє, номінанті в вільно 
конвертованій валюті (євро або долари США); по-четверте, ринкове 
ціноутворення (ЄБРР субсидує проекти, не надає вигідні кредити і не 
вступає в конкуренцію з приватними банками) [4]. 

Для отримання відповідного фінансування компанія-претендент 
проходить так звану попередню оцінку придатності компанії або 
проекту, для чого потрібно надати фінансову звітність компанії за два 
попередні роки (за українськими або міжнародними стандартами) та 
опис компанії та проекту.  

Оскільки ЄБРР надає кредити в основному в іноземній валюті та 
можливості кредитування в гривні обмежені, перевага віддається 
компаніям, що генерують валютну виручку – тобто є компаніям-
експортерам. Так само, перевага віддається виробникам продукції з 
більш високою доданою вартістю.  

Однак, уже з червня 2017 року ЄБРР надає нові засоби для розвитку 
механізмів кредитування у місцевій валюті та підтримці малого бізнесу в 
Україні[3]. Зазначимо, що отримання кредитів у гривні є більш зручним 
для потенційних боржників, так як не створює для них валютних ризиків. 
ЄБРР видав перший кредит у гривні в розмірі 530 млн. гривень. Кредит 
надано терміном на 3 роки для розширення фінансування українських 
приватних компаній, у тому числі малого та середнього бізнесу [1]. 

Варто відзначити, що активний розвиток сектор у малих підпри-
ємств є необхідним та важливим компонентом будь-якої здорової 
ринкової економіки. Однак для вирішення проблем, з якими стика-
ються малі підприємства в Україні, використання лише фінансового 
інструментарію виявляється недостатнім. 

У не меншій мірі необхідний доступ до технологій для підвищення 
ефективності роботи та подальшого зростання, саме тому ЄБРР надає 
підприємцям доступ до ефективних технологій та розробок у сфері 
трансформації бізнесу, приділяючи особливу увагу серед інших сфер 
стратегії, маркетингу, операційної діяльності, управління якістю, 
ефективності енерговикористання, фінансового управління тощо 

Інформаційно-консультаційні проекти в широкому колі напрямків 
здатні допомогти компаніям збільшити обсяги експорту, його потенці-
ал або рівень конкурентоспроможності на внутрішньому ринку. 

Так, програма ЄБРР підтримує такі проекти з консалтингу: 
1) бізнес-планування, розробка інвестиційних пропозицій, ТЕО та 

інша інвестиційна документація, пошук партнерів для бізнесу та інвес-
торів; 

2) автоматизація та вдосконалення процесів управлінського, бухга-
лтерського обліку, процесів виробництва, керівництво персоналом та 
інших бізнес-процесів підприємства; 

3) впровадження концепції управління якістю та сертифікації; 
4) застосування енергозберігаючих технологій, проведення енергоа-

удиту; 
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5) дослідження ринку і маркетингове планування; 
6) перетворення та реструктуризація бізнесу; 
7) інженерні дослідження, підготовка проектних документів. 
Стосовно фінансової сторони консалтингових послуг, то варто ска-

зати, що ЄБРР відшкодовує від 50% до 70% витрат на консультаційні/ 
консалтингові послуги (після закінчення проекту), але не більше 
10.000 Євро (без урахування податків). 

Підприємство, що претендує на отримання гранту ЄБРР, повинно 
мати штат працівників до 250 осіб, працювати не менше двох років, 
більш ніж 50%приватної власності такого підприємства має належати 
громадянам України, також воно повинно мати гарну ділову репута-
цію, позитивну динаміку розвитку та потребу в залученні консультанта. 
Окрім того, отримати гранти ЄБРР можуть лише ті компанії, які не 
працюють у фінансовому, страховому, тютюновому, гральному, міцних 
алкогольних напоїв, військово-промисловому секторах. 

Отже, окрім фінансування ЄБРР також допомагає малому бізнесу в 
Україні отримати доступ до ноу-хау, які необхідні для розвитку та зрос-
тання бізнесу шляхом залучення місцевих консультантів для вирішення 
конкретних бізнес-завдань, або шляхом залучення міжнародних експер-
тів для впровадження передового управлінського досвіду на підприємствах 
з потенціалом майбутніх лідерів ринку, надає ділові поради в широкому 
діапазоні послуг, від ефективності використання енергоресурсів до марке-
тингу, стратегії, операційного консультування, управління якістю тощо, 
надає стратегічну перевірку всіх аспектів підприємства, від продажів і 
маркетингу до експорту, інвестицій та фінансово-стратегічного плануван-
ня, а також надає можливість підприємствам зменшити витрати на енер-
гію, підвищити ефективність, працювати згідно з енергетичними та 
екологічними стандартами. 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПІДХІД ДО РЕГУЛЮВАННЯ ДПП  
ПРОТИ УКРАЇНСЬКОГО 

 
Обрання Україною курсу на євроінтеграцію робить дослідження єв-

ропейського досвіду у правовому полі дедалі актуальнішими для вітчи-
зняних вчених. Серед нього і правове регулювання державно-
приватного партнерства (ДПП) як перспективного напрямку розвитку 
національної економіки та такого питання в науці господарського 
права, що потребує додаткової уваги. 

Різноманіття форм, видів і сфер використання державно-приватного 
партнерства перетворюють його на популярний механізм вирішення 
різного роду довгострокових задач в широкому діапазоні сфер діяльності у 
таких країнах ЄС, як Великобританія, Франція, Іспанія, Італія, Германія. 
На прикладі цих країн можна переконатися, що саме за допомогою 
державно-приватного партнерства вдається створити унікальні точки 
економічного та наукового розвитку там, де зосереджено значний науко-
вий потенціал та людський капітал [1, с. 196]. 

Значний розвиток державно-приватного партнерства у європейських 
країнах відбувся у 1980-х та 1990-х роках. Саме на цей період припадає 
лібералізація економіки у ЄС, яка й сприяла активізації залучення прива-
тного сектору до державних проектів. Поступово, проте стрімко, таке 
партнерство подолало шлях від традиційних концесійних угод до універ-
сального інституту державно-приватного партнерства, про існування якого 
в теперішній час можна сміливо стверджувати.  

Сьогодні європейські країни лідирують як за кількісними, так і за 
якісними показниками реалізації проектів ДПП у світі, а отже – 
можуть слугувати для України цінним прикладом вдосконалення 
власного підходу до державно-приватного партнерства. 

Виразною особливістю ДПП у ЄС є підхід до регулювання націона-
льних проектів з огляду на загальні принципи і правила створення 
внутрішнього ринку. Тобто, право ЄС, що застосовується до націона-
льних ДПП-проектів, є результатом розвитку основних положень 
установчих договорів ЄС про вільний обіг товарів і послуг на внутріш-
ньому ринку та вільну підприємницьку діяльність на території ЄС. 
Договір державно-приватного партнерства у ньому визначається в 
рамках загального поняття «державний контракт» – як договір, укла-
дений в письмовій формі з метою отримання фінансової вигоди між 
одним або декількома суб’єктами господарювання і одним або біль-
шою кількістю державних замовників, з метою виконання робіт, 
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поставок продукції або надання послуг [2]. Відповідно до директиви 
Європейського парламенту та Ради ЄС 2014/24/EU1 принципами 
таких договорів є: рівність, недискримінація, пропорційність та прозо-
рість [3]. 

– Принцип рівності гарантує, що всі кандидати на участь у  
ДПП-проектах підлягають однаковим умовам для подання та оцінки 
тендерних пропозицій. Це включає також і те, що всі кандидати в 
рівній мірі інформуються про предмет договору.  

– Принцип недискримінації забороняє дискримінацію на основі 
національності постачальників та виробників (наприклад місцевих 
конкурентів за рахунок зарубіжних).  

– Принцип пропорційності проголошує, що необхідні критерії ві-
дбору є пропорційними та відповідають цілям ДПП-проекту. Даний 
принцип вимагає чіткого визначення, чи є обрана міра доречною для 
досягнення поставленої мети, а також чи не перевищує вона того, що 
є необхідним для реалізації цілей конкретного проекту. 

– Принцип прозорості полягає в оприлюдненні достатньої кілько-
сті інформації стосовно реалізації ДПП-проекту. Прозорість розгляда-
ється як концепція забезпечення відкритості та гласності на різних 
етапах процесу, що дає можливість слідкувати за прогресом його 
виконання, відповідності призначенню, законності. Принцип прозоро-
сті забезпечує здорове конкурентне середовище, а також служить як 
антикорупційна міра.  

Порівнюючи розглянуту особливість європейського підходу до пра-
вового регулювання ДПП із вітчизняною, бачимо, що національний 
законодавець зосереджується на іншому підході. Законодавством 
України про державно-приватне партнерство принципи здійснення 
такого партнерства розглядаються лише оглядово, натомість значна 
увага приділяється саме процедурі здійснення державно-приватного 
партнерства, організаційно-технічним заходам тощо.  

Серед принципів ДПП, закріплених в українському законодавстві, 
можна побачити низку принципів, співзвучними із принципами ДПП 
у ЄС, а саме: рівність перед законом державних і приватних партнерів; 
заборона будь-якої дискримінації прав державних чи приватних парт-
нерів; визначення приватного партнера на конкурсних засадах (ст. 3 
ЗУ «Про державно-приватне партнерство») [4]. Однак, у вітчизняному 
законі не закріплені засади пропорційності державно-приватного 
партнерства. Нехтування принципом пропорційності може призводити 
до автоматичного порушення інших фундаментальних принципів: 
недискримінаційності, узгодження інтересів державних і приватних 
партнерів та ін.  

Завдяки принципу пропорційності відбувається забезпечення бага-
тьох прав і обов’язків учасників проекту. Наприклад, відповідно до 
цього принципу в процесі встановлення й реалізації ДПП державний 
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партнер має право вживати або вимагати від приватного партнера 
здійснення тільки тих дій, які:  

1) призведуть до досягнення мети ДПП або до виконання зо-
бов’язань, взятих приватним партнером;  

2) є необхідними й пов’язані із предметом ДПП;  
3) відповідають важливості завдань ДПП, з огляду як на цілі, так і 

на наслідки;  
4) у найменшому ступені призведуть до обмежень або негативно 

позначаться на приватному партнері [5, с. 100]. 
Використання зарубіжного досвіду може підвищити ефективність 

ДПП, зацікавлення у партнерстві як держави, так і приватних партне-
рів. Запозичення європейського підходу (з адаптацією до сучасних 
українських умов), зокрема, внесення принципу пропорційності до 
основних принципів здійснення, набуває особливої актуальності з 
огляду на перспективи української євроінтеграції. 

На сьогодні в Україні відсутні приклади успішно реалізованих кру-
пних ДПП-проектів. Отже, це висвітлює необхідність вдосконалення 
засад державно-приватного партнерства, перегляд самих принципів, на 
яких відбувається така взаємодія, адже саме вони відіграють ключову 
роль в ефективності реалізації цих проектів. 
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КИРЕЄВА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
аспірант кафедри господарського права і процесу 

 

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ЕЛЕКТРОННИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ:  

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД 

 
Електронна комерція та ринок електронних фінансових послуг ак-

тивно розвиваються по всьому світу, в тому числі і в Україні. 
Автоматизація діяльності фінансових установ сприяє вирішенню 
стратегічних завдань та має значний позитивний вплив на процес 
надання послуг споживачам. Із запровадженням електронних систем 
зменшуються витрати, знижується ціна та підвищується якість 
фінансових послуг. Цей процес зумовив необхідність вдосконалення 
господарсько-правового регулювання електронної комерції, а також 
ринку електронних фінансових послуг як її частини.  

З урахуванням того, що інтеграція України до європейського 
політичного, економічного та правового простору з метою набуття 
членства в Європейському Союзі (далі – ЄС) є однією з засад 
української зовнішньої політики [1], доцільним вбачається 
дослідження європейського досвіду правового регулювання окресленої 
вище сфери. 

В 2014 році в результаті ратифікації Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони Україна взяла на себе зобов’язання адаптувати національне 
законодавство до законодавства ЄС. Одним з напрямів, за яким має 
відбуватися така адаптація, є сфера електронної комерції. Зважаючи, 
що надання електронних фінансових послуг є невід’ємною частиною 
електронної комерції, правове регулювання даної сфери в Україні 
також має бути адаптоване до законодавства ЄС. 

Основними нормативно-правовими актами, які направлені на регу-
лювання сфери електронної комерції, включаючи електронні фінансові 
послуги, в ЄС є: 

- Директива «Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, 
зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку» («Директива 
про електронну комерцію») [2]; 

- Постанова про електронну ідентифікацію та трастові послуги 
для електронних операцій на внутрішньому ринку [3]; 

- Директива «Про дистанційний маркетинг споживчих фінансових 
послуг» [4]. 
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Ключове місце серед названих документів посідає, безумовно, Ди-
ректива «Про електронну комерцію». Вона регулює широкий спектр 
послуг, що надаються дистанційно, включаючи надання 
інформаційних та фінансових послуг, продаж електронних продуктів, 
таких як програмне забезпечення, а також фізичних товарів за допомо-
гою електронних систем. До сфери регулювання цієї Директиви нале-
жать як відносини між юридичними особами, так і відносини з надан-
ня послуг та продажу товарів фізичним особам – споживачам.  

Директива «Про електронну комерцію» оперує терміном 
«інформаційні послуги», вживаючи його при цьому в тому ж значенні, 
що і в Директиві «Про процедуру надання інформації в галузі 
технічних стандартів та регламентів, а також правил надання послуг в 
інформаційному суспільстві». Згідно з останньою, під послугами 
інформаційного суспільства (інформаційними послугами) розуміють 
будь-які послуги, що надаються дистанційно, за допомогою електрон-
ного зв’язку, на індивідуальний запит та за винагороду [4]. До послуг 
інформаційного суспільства належать і електронні фінансові послуги, 
які відповідають всім названим вище ознакам та є операціями з 
фінансовими активами. 

Всі положення Директиви «Про електронну комерцію» можна 
умовно розділити на кілька груп [5, с. 116]: 

1. Норми, що стосуються внутрішнього ринку ЄС. Сутність даної 
групи норм зводиться до того, що держави-члени мають забезпечувати 
відповідність послуг, що надаються в електронній сфері, положенням 
національного законодавства, що відносяться до сфери координації. 
Крім того, державам-членам заборонено обмежувати надання таких 
послуг з території інших держав з підстав, які витікають зі сфери 
координації.  

2. Норми, направлені на підтримку розвитку ринку електронних 
послуг в інформаційному суспільстві. Ці норми, зокрема, забороняють 
попередні дозволи на надання послуг в інформаційному суспільстві; 
встановлюють перелік відомостей, які обов’язково мають надавати про 
себе суб’єкти господарювання, які надають послуги в інформаційному 
суспільстві, а також відомості, які мають містити комерційні 
повідомлення про такі послуги; закріплюють вимогу щодо обов’язкової 
ідентифікації «спаму» як такого тощо. 

3. Норми, якими встановлюється правова основа укладання 
договорів з використанням електронних систем. Дані положення 
закріплені з метою гармонізації законодавства держав-членів. Так, 
зокрема, на держави-члени покладається обов’язок гарантувати 
можливість укладати договори в електронній формі та переконатися, 
що жодні встановлені в законодавстві вимоги щодо укладання 
договорів не перешкоджають використанню таких договорів і не запе-
речують їх юридичну силу. Разом з тим, держави-члени можуть обме-
жити використання договорів в електронній формі щодо угод відносно 
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прав на нерухоме майно (крім оренди); угод, що вимагають залучення 
державних органів або судів; угод про майнове забезпечення та пору-
чительство; угод в сферах спадкового та сімейного права. 

1. Дана група норм встановлює також вимоги до інформації, яка 
має бути надана споживачеві перед укладанням договору в електронній 
формі, а саме: технічні дії, які необхідно вчинити, щоб укласти 
договір; чи буде укладений договір прийнятий банківською установою 
та чи буде він доступний; технічні засоби для виявлення та виправлен-
ня помилок перед розміщенням запиту; мови, якими можна укласти 
договір. Крім того, встановлюються правила щодо розміщення запиту, 
зокрема, те, що суб’єкт, який надає послуги, має негайно повідомити 
споживача про отримання запиту. 

4. Норми, що обмежують відповідальність Інтернет-посередників 
та спрямовані на забезпечення балансу між забезпеченням вільної 
передачі інформації та створенням правової основи для розвитку 
електронної комерції з використанням мережі Інтернет. Дані норми 
встановлюють обмеження юридичної відповідальності тих 
посередників, які здійснюють просту передачу, розміщення на серверах 
або тимчасове зберігання інформації [2]. 

Постанова про електронну ідентифікацію та трастові послуги для 
електронних операцій на внутрішньому ринку, якою було скасовано 
чинну раніше Директиву «Про систему електронних підписів, що 
застосовується в межах Співтовариства», прийнята з метою забезпе-
чення належного рівня безпеки засобів електронної ідентифікації та 
трастових послуг. Дана Постанова встановлює умови, за яких держави-
члени визнають засоби електронної ідентифікації фізичних та юридич-
них осіб, які підпадають під дію схваленої схеми електронної 
ідентифікації іншої держави-члена; встановлює правила трастового 
обслуговування, зокрема, для електронних операцій; є правовою 
основою використання електронних підписів, електронних печаток, 
електронних документів тощо. Під електронною ідентифікацією в 
рамках даної Постанови розуміють процес використання 
ідентифікаційних даних особи в електронній формі, які дозволять 
однозначно встановити, що це саме та фізична або юридична особа, а 
не інша [3]. 

Метою Директиви «Про дистанційний маркетинг споживчих 
фінансових послуг» є захист прав споживачів фінансових послуг, що 
надаються дистанційно, тобто власне електронних фінансових послуг. 
Споживачі не можуть відмовитися від гарантованих даною Директивою 
прав, а держави-члени мають забезпечувати дотримання таких прав [4]. 

Таким чином, в ЄС ефективно діє ряд нормативно-правових актів, 
направлених на регулювання надання електронних фінансових послуг 
як частини електронної комерції, та з якими має бути гармонізоване 
національне законодавство України. 
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Національний університет «Одеська юридична академія»,  
аспірантка кафедри господарського права та процесу 

 

АВТОНОМІЗАЦІЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: 
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

 
Зміцнення системи охорони здоров’я України та її потенціалу – 

одна із сфер співробітництва між Україною та Європейським Союзом в 
галузі громадського здоров’я, першим кроком для реалізації якого, 
стало впровадження Україною реформи фінансування охорони здо-
ров’я, яка вимагає зміни характеру відносин між постачальником 
медичних послуг (медичним закладом) та їх замовником (розпорядни-
ком бюджетних коштів), які будуються за вертикальним принципом.  

На сьогодні в Україні і досі діє архаїчна модель організації фінансу-
вання медичної допомоги, яка не здатна повною мірою забезпечити 
охорону здоров’я громадян України через значне зростання вимог 
пацієнтів до її якості та стрімкий розвиток медичних технологій, 
переважно високовартісних [1, с. 100]. Створюється ситуація, за якої 
державні та комунальні медичні заклади, в умовах обмеженого бюдже-
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тного фінансування, опиняються в залежності від благодійних пожертв 
(внесків) пацієнтів. 

Медична реформа, зокрема автономізація закладів охорони здо-
ров’я, покликана змінити такий стан речей в даній галузі. Концепцією 
реформи фінансування системи охорони здоров’я, схваленою розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016р.  
№ 1013-р, проголошується перетворення державних та комунальних 
закладів охорони здоров’я на автономних постачальників медичних 
послуг, з наданням останнім достатнього рівня фінансової та управлін-
ської автономії, яку передбачається забезпечити шляхом реорганізації 
таких медичних закладів у повноцінні суб’єкти господарської діяльнос-
ті – державні та комунальні некомерційні підприємства. 

Вищезазначене положення направлене на радикальну зміну верти-
кальної моделі відносин між медичними закладами та розпорядниками 
бюджетних коштів на контрактну модель, взаємовідносини у якій 
регулюються договорами стратегічної закупівлі послуг. Основною 
метою цих змін є модернізація медичної інфраструктури та перехід на 
оптимальну модель надання медичних послуг в державі [2, с. 1157]. 

Попри позитивність, на перший погляд, запровадження нової мо-
делі фінансування системи охорони здоров’я, як для медичних установ 
та лікарів, так і для пацієнтів, існує значна кількість спірних аспектів 
та проблемних питань щодо умов, процесу та наслідків автономізації 
закладів охорони здоров’я. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закла-
дів охорони здоров’я» надано можливість для реорганізації закладів 
охорони здоров’я у державні та комунальні некомерційні підприємства. 
Згідно із Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» та Госпо-
дарським Кодексом України (ГК України), прийняття відповідних 
рішень, які можуть змінити господарсько-правовий статус публічних 
медичних закладів і тим самим підвищити рівень їх автономії, є винят-
ковою прерогативою відповідних місцевих рад [3, с. 189]. З одного 
боку, така позиція законодавця є втіленням принципів децентралізації 
щодо прийняття рішень на місцях, а з іншого – не закріплює прямої 
вимоги до реорганізації медичних закладів, що надає можливість 
місцевим радам затримувати або не приймати рішення щодо процесу 
автономізації закладів охорони здоров’я. Отже, проблеми реальності 
управлінської автономії медичних закладів виникають вже на початко-
вому етапі – з питання про прийняття рішення щодо їх реорганізації. 

Основним питанням для керівників закладів охорони здоров’я є на-
слідки реорганізації медичних закладів та вплив автономії на їхню 
господарську діяльність. Автономія (управлінська та фінансова самос-
тійність) постачальників медичних послуг – один із проявів їх здатнос-
ті гнучко та оперативно пристосовуватися до вимог оточення на основі 
відповідних внутрішніх і зовнішніх мотивацій [3, с. 189]. Автономія 
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медичних закладів дозволить останнім розпоряджатися своїми актива-
ми, самостійно визначаючи пріоритетні потреби, залучати кошти від 
національних та міжнародних інвесторів, міжнародних донорів, зміни-
ти систему оплати праці медичних працівників [4, с. 14].  

Однак, такі переваги фінансової та управлінської самостійності при 
здійснені господарської діяльності створюють для реорганізованих 
медичних закладів необхідність сплати податків, визначених для підп-
риємств. Наприклад, у випадку використання державним або комуна-
льним некомерційним підприємством праці найманих працівників, 
таке підприємство буде вважатися податковим агентом, який відпові-
дає за утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб до 
бюджету за ставкою 18% від бази оподаткування. 

Комунальне некомерційне підприємство створюється для здійснен-
ня діяльності, спрямованої на досягнення економічних, соціальних та 
інших результатів без мети одержання прибутку. Тобто, таке підприєм-
ство може бути неприбутковим у розумінні податкового законодавства 
[5, с. 42]. Згідно ст. 133 Податкового Кодексу України неприбуткові 
підприємства, установи та організації не є платниками податку на 
прибуток, за умови використання доходів (прибутків) виключно для 
фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, 
завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами. 
Таким чином, отримання комунальним некомерційним підприємством 
статусу неприбуткової організації звільняє такого суб’єкта від сплати 
податку на прибуток. 

Статтею 4 Закону України «Про збір та облік єдиного соціального 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» визна-
чено вичерпний перелік осіб-платників єдиного соціального внеску. 
Так, у разі якщо автономізований медичний заклад буде використову-
вати працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) 
або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-
правовими договорами, таке підприємство буде вважатися платником 
єдиного соціального внеску. 

Статтею 78 ГК України встановлено, що комунальне унітарне підп-
риємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядуван-
ня в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної 
власності. Майно комунального некомерційного підприємства перебу-
ває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством 
на праві на праві оперативного управління. Отже, майно реорганізова-
них медичних закладів закріплюватиметься за ними на праві оператив-
ного управління, без набуття права власності. Статтею 266.1 ПК Укра-
їни визначено, що платниками податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки є фізичні та юридичні особи, які є власниками 
об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, а тому комунальні 
некомерційні підприємства не входить до кола платників податку на 
нерухоме майно [5, с. 41].  
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Одним із спірних аспектів та приводу для побоювань керівників 
медичних закладів також стало припущення про те, що заклади охоро-
ни здоров’я, реорганізовані у комунальні некомерційні підприємства, 
втратять право на доступ до бюджетних коштів і змушені будуть самі 
повністю заробляти на себе, на своє існування та утримання. Насправ-
ді комунальні некомерційні підприємства мають абсолютно рівні з 
бюджетними установами права на доступ до бюджетних коштів. Під 
одержувачем бюджетних коштів пункт 38 статті 2 Бюджетного Кодексу 
розуміє будь-якого суб’єкта господарювання, громадську чи іншу 
організацію, яка не має статусу бюджетної установи, уповноважену 
розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених 
бюджетною програмою, та отримує на їх виконання кошти бюджету. 

Однією з проблем, що стають на шляху автономізації закладів охо-
рони здоров’я є відсутність типової форми та механізму укладання 
угоди між органами влади і медичними закладами-підприємствами 
[3, с. 190]. На сьогодні єдиним документом, який роз’яснює положен-
ня законодавства щодо правового регулювання укладення договору з 
органами місцевого самоврядування є Методичні рекомендації МОЗ 
України з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних 
установ у комунальні некомерційні підприємства. Тому, розробка та 
затвердження типової форми угоди між засновником і медичними 
закладами на надання медичної допомоги населенню, в умовах авто-
номізації господарської діяльності останнього, є нагальною потребою 
для якнайшвидшого впровадження реформи. 

Підсумовуючи вищевикладене, необхідно зазначити, що для успіш-
ного процесу реформування галузі охорони здоров’я необхідно враху-
вати значну кількість проблемних та спірних питань, в тому числі 
оподаткування медичних закладів – державних та комунальних неко-
мерційних підприємств, здійснення заходів спрямованих на надання 
реальної управлінської та фінансової автономії реорганізованим закла-
дам та удосконалення законодавства щодо регулювання укладення 
договору між медичними установами-підприємствами та органами 
місцевого самоврядування. Однак, на сьогодні основною перешкодою 
на шляху автономізації постачальників медичних послуг залишається 
неготовність до роботи в нових умовах організаторів охорони здоров’я, 
що пояснюється відсутністю відповідної підготовки та мотивації – 
небажанням менеджменту медичних закладів взяти на себе відповіда-
льність за результати діяльності. 
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Національний університет «Одеська юридична академія», 
аспірант кафедри господарського права та процесу,  

адвокат, арбітражний керуючий 

 

ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ АРБІТРАЖНОГО 
КЕРУЮЧОГО У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО  

 
Згідно з ч. 3 ст. 98 Закону України «Про відновлення платоспромо-

жності боржника або визнання його банкрутом» [1] (далі – Закон про 
банкрутство), арбітражний керуючий діє виключно на підставі, у межах 
та спосіб, що передбачені Конституцією та законодавством України 
про банкрутство. Зазначена норма вказує на спеціально-дозвільний тип 
правового регулювання діяльності арбітражного керуючого, що засно-
ваний на загальній юридичній забороні, в межах якої закон встанов-
лює конкретні дозволи. Разом з тим, значну частину повноважень 
арбітражний керуючий здійснює з певною свободою розсуду, оскільки 
має можливість вибору з декількох юридично допустимих рішень того, 
яке він вважає найкращим за даних фактичних обставин. Поєднання 
публічно-правових повноважень з визначеною Законом можливістю 
арбітражного керуючого в певних випадках діяти на власний розсуд, 
виходячи з власного розуміння духу і загальної спрямованості Закону, 
вказують на дискреційний характер таких повноважень арбітражного 
керуючого. До дискреційних повноважень арбітражного керуючого 
можна віднести право відмовлятися від укладених боржником право-
чинів (ч. 10 ст. 28 Закону про банкрутство), погоджувати вчинення 
боржником окремих видів правочинів (укладення договорів) під час 
процедур банкрутства (ч. 8 ст. 22 Закону про банкрутство), визнавати 
або відхиляти кредиторські вимоги до боржника (ч. 6 ст. 28, ч. 2 ст. 41 



694 

Закону про банкрутство), укладати від імені боржника цивільно-
правові, трудові та інші договори (правочини) (ч. 5 ст. 28 Закону про 
банкрутство) та інші повноваження, реалізація яких передбачає свобо-
ду розсуду арбітражного керуючого.  

Здійснюючи функції розпорядника майна, керуючого санацією, лі-
квідатора у справі про банкрутство, арбітражний керуючий не «механі-
чно» застосовує ту чи іншу норму Закону до конкретного випадку, а 
самостійно визначає доцільність прийняття того чи іншого рішення 
(вчинення дії) з урахуванням фактичних обставин справи про банкрут-
ство. В якості прикладу можна навести справу про банкрутство 
№ 916/3466/14, в якій один з основних конкурсних кредиторів четвер-
тої черги мав перед боржником незначну за розміром дебіторську 
заборгованість, що була єдиним активом у складі ліквідаційної маси. 
В цій ситуації стягнення арбітражним керуючим дебіторської заборго-
ваності фактично призвело би лише до задоволення вимог кредиторів 
першої-третьої черги за рахунок коштів одного з кредиторів четвертої 
черги. Керуючись встановленими у ст. 98 Закону про банкрутство 
принципами добросовісності, розсудливості та обґрунтованості, лікві-
датор прийняв рішення не стягувати цю заборгованість на користь 
боржника-банкрута. Таке рішення ліквідатора, незважаючи на форма-
льну невідповідність ч. 2 ст. 41 Закону про банкрутство, згідно з якою 
ліквідатор має стягувати на користь боржника дебіторську заборгова-
ність, були схвалені як комітетом кредиторів, так і господарським 
судом (ухвала Господарського суду Одеської області від 17.11.2016 р. по 
справі № 916/3466/14 [2]).  

Учасникам справи про банкрутство притаманне прагнення в той чи 
інший спосіб спонукати арбітражного керуючого діяти в їх інтересах і 
впливати на його рішення, зокрема шляхом прийняття рішень, якими 
арбітражний керуючий зобов’язується вчинити ті чи інші дії у визна-
чений спосіб та строки. Такі рішення, як правило, стосуються най-
більш цікавих для кредиторів питань, зокрема визначення конкретного 
суб’єкту оціночної діяльності для проведення оцінки майна банкрута, 
визначення суб’єкту аудиторської діяльності для проведення аналізу 
фінансово-господарської діяльності банкрута, визначення організатора 
аукціону, що буде здійснювати продаж майна боржника. В той же час, 
зі змісту ст. 22, ст. 28, ст. 41 Закону про банкрутство, якими визнача-
ються відповідно повноваження розпорядника майна, керуючого 
санацією, ліквідатора вбачається, що оцінка майна боржника, аналіз 
фінансово-господарського стану боржника, визначення організатора 
аукціону віднесені до компетенції арбітражного керуючого. Такі пов-
новаження арбітражний керуючий на власний розсуд може або здійс-
нювати особисто, або згідно з п. 4 ч. 1 ст. 98 Закону про банкрутство 
залучати на договірних засадах для виконання цих повноважень спеці-
алізовані організації (оцінювачів, аудиторів, аукціоністів).  
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Оскільки на арбітражного керуючого покладений обов’язок діяти 
добросовісно, розсудливо, обґрунтовано, з урахуванням всіх обставин, 
які мають значення для прийняття рішення (вчинення дії), навіть факт 
схвалення (погодження) зборами (комітетом) кредиторів рішення (дії) 
арбітражного керуючого не виключає можливості кваліфікації цих 
рішень (дій), як таких, що не відповідають критеріям незалежності, 
добросовісності, розсудливості та обґрунтованості. Як приклад можна 
навести досить поширену на практиці ситуацію, коли з метою відтер-
мінування розрахунків перед окремими кредиторами, за домовленістю 
з адміністрацією боржника арбітражним керуючим вчиняються дії, 
якими штучно затягується перебіг процедур банкрутства (подання 
безпідставних позовів про повернення майна боржнику-банкруту, 
оскарження ухвал господарського суду у справі про банкрутство тощо), 
і такі дії схвалюється сформованим з числа афілійованих з боржником 
осіб комітетом кредиторів.  

Згідно з ст. 99 Закону про банкрутство при здійсненні повноважень 
арбітражний керуючий є незалежним. Отже інші учасники конкурсно-
го процесу не можуть втручатися в реалізацію дискреційних повнова-
жень арбітражного керуючого, впливати на його рішення і дії. Водно-
час дискреція повноважень арбітражного керуючого не є безмежною. 
Видається правильним, що незалежність арбітражного керуючого при 
реалізації дискреційних повноважень обмежена принципом верховенс-
тва права, категоріями добросовісності, розсудливості, обґрунтованості 
та цільової спрямованості дій арбітражного керуючого, а свобода 
розсуду арбітражного керуючого не повинна перетинати межі, за 
якими дискреція стає нелегітимною.  
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ЩОДО ЗНАЧЕННЯ АНАЛОГІЇ  
В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ 

 
Аналогія є важливою правовою категорією, яка застосовується як 

матеріальним так і процесуальним правом, що свідчить про її компле-
ксний характер. Так, на думку Т.В. Шевченко існує міжгалузева анало-
гія, яка є застосуванням до конкретних відносин нормативного припи-
су, який регулює подібні за суттєвими ознаками відносини в суміжних, 
споріднених галузях. Автор зазначає, що при цьому закладено важли-
вий момент – економність нормативного матеріалу: коли є можливість 
застосувати відпрацьоване в інших галузях, то немає сенсу приймати 
нові норми [1, c. 24]. 

Значення аналогії полягає у забезпеченні загальних засад судочинс-
тва, які визначені у ст. 2 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» [2], а також щодо самої процедури розгляду господарської 
справи у разі відсутності відповідної норми права. Судова практика 
зазначає, що при аналогії закону застосовується норма, що регулює 
подібні правовідносини. Аналогія права передбачає застосування 
загальних засад законодавства. При цьому необхідно довести, що саме 
на підставі цього принципу повинні бути врегульовані відповідні 
відносини [3]. 

У процесуальні літературі жваво обговорюється питання щодо 
значення аналогії у відповідному інстанційному судочинстві. Слуш-
ною є думка про те, що призначення процесуальних норм полягає у 
забезпеченні реалізації матеріальних норм у випадку виникнення 
різноманітних відхилень від нормального розвитку цих відносин та 
їх захист. Вони відіграють важливу роль у забезпеченні необхідних 
умов правового регулювання, реалізації прав, свобод і законних 
інтересів громадян. Адже ефективність правової системи в контексті 
її спрямованості на забезпечення і захист прав і свобод людини і 
громадянина визначається реальністю та ступенем надійності меха-
нізму здійснення матеріальних норм [4, с. 62]. Так, Божок В. О, 
наприклад, у своєму дисертаційному дослідженні, зазначав: «Юри-
дичне призначення інституту аналогії полягає в правовій оцінці дій, 
які безпосередньо не врегульованих нормами права. Він створює 
умови для функціонування права як динамічної системи, дозволяє 
праву в один і той же час бути стабільним і гнучким інструментом 
регулювання суспільних відносин» [5, с. 17]. З такою думкою скла-
дно погодитись, оскільки, аналогія за своєю суттю є певним право-
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вим механізмом, який служить для врегулювання суспільних відно-
син, які не в повній мірі або взагалі не врегульовані нормами гос-
подарського процесуального права та законодавства. 

Важливим аспектом значення аналогії у процесуальному праві є те, 
що вона виступає дійовим засобом подолання прогалин. основними 
способами подолання прогалин у законодавстві в процедурі правоза-
стосовної діяльності є аналогія закону та аналогія права [6, с. 28]. Так, 
на думку Е.Ш. Кемуларія, на сучасному етапі розвитку законодавства 
про кримінальне судочинство в ньому немає таких прогалин, подолан-
ня яких потребувало б застосування найбільш складного виду аналогії 
– аналогії права. Автор зазначає, що ні в літературі, присвяченій 
проблемам аналогії, ні в судовій практиці неможливо відшукати прик-
лади використання кримінально-процесуального права за аналогією, 
що свідчить про відсутність практичної потреби в цьому виді аналогії. 
З огляду на це він пропонує долати прогалини кримінально-
процесуального права лише за допомогою аналогії закону, під якою він 
розуміє спосіб подолання прогалин у законі, як рішення виникаючих у 
справі питань на основі найбільш близької за змістом норми – це 
застосування норми кримінально-процесуального права до ситуацій, 
які нею прямо не передбачені, але які аналогічні ситуаціям, що цією 
нормою врегульовані [7, с. 8]. На думку автора, правила аналогії по-
винні поширюватися на ті випадки прогалин у кримінально-
процесуальному законодавстві, коли в законі не визначений порядок 
для провадження самим же законом передбаченої дії [8, с. 213]. 
І. Зеленко, наголошуючи, що метою застосування аналогій є оператив-
не заповнення прогалин органами застосування, перш за все судовими 
[9, c. 61]. 

На нашу думку, значення аналогії полягає в наступному: 
1. Інститут аналогії не суперечить чинному законодавству, не ігно-

рує його, а забезпечує найбільш ефективне і доцільне використання 
його норм. Аналогія є формою впровадження процесуального закону у 
практику, умовою повного та всебічного дослідження обставин справи. 

2. Інститут аналогії є оперативним засобом подолання прогалин. 
Так, для того, аби усунути чи заповнити прогалину, слід звертатись до 
правотворчого органу (законодавця), що займе тривалий період часу. 
Це, зокрема, може привести до порушення строків, передбачених ГПК 
України, а отже – важливих гарантій прав учасників господарського 
провадження. Саме за допомогою аналогії можливо швидко, у межах 
строків встановлених законом, вирішити питання, які виникають у 
процесі господарсько-процесуальної діяльності, але не врегульовані 
ГПК України. 

3. Основне призначення аналогії – своєчасне реагування на зміну 
та появу нових суспільних відносин, які потребують правової оцінки та 
вирішення. Якщо законодавець не завжди може швидко реагувати на 
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новації суспільного життя, то аналогія дає можливість їх врегулювати 
на підставі вже діючих норм і принципів. 

Слід також зазначити, що при застосуванні аналогії суттєве значен-
ня мають принципи права, які закріплюються в Конституції. Це обу-
мовлено тим, що так як норми Конституції України є нормами прямої 
дії, то правозастосувач, базуючись на власній правосвідомості, може 
мотивувати рішення у справі, посилаючись на конституційні норми. 

Таким чином, маючи велике значення в праві, дослідження інсти-
туту аналогії представляє особливий інтерес у сфері господарсько-
процесуального права. Подолання прогалин за допомогою інституту 
аналогії у господарському процесі дає можливість забезпечити належ-
ний юридичний захист прав громадян (здебільшого – суб’єктів госпо-
дарювання), рівність учасників господарсько-процесуальних правовід-
носин, сприятиме укріпленню правового статусу особи, підвищенню 
рівня її соціальної захищеності у відносинах з державою. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ  
В КОНТЕКСТІ СПІВПРАЦІ ЄС-УКРАЇНА:  

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ 

 
Не викликає сумнівів той факт, що роль транспорту невпинно зрос-

тає, особливо в період втілення в життя масштабних інтеграційних 
планів. Безперечним також можна вважати іі те, що підписання Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС зумовило необхідність прискорення 
євроінтеграційних процесів в цілому. Їх прискорення вимагає більш 
повного врахування європейського законодавства в законодавстві Украї-
ни, у тому числі потребує внесення змін до вже до чинних законів та 
погоджених законопроектів з урахуванням директив та регламентів ЄС. 
В зв’язку з цим розвиток господарсько-правових засад транспортної 
інфраструктури набуває важливого значення й досі вимагає впроваджен-
ня всеохоплюючої національної транспортної стратегії України до 2020 
р., що було відображено в Програмі ЄС «Підтримка впровадження 
транспортної стратегії України» та в Угоді про фінансування цієї Про-
грами. Для залізничного транспорту України, в рамках реалізації зазна-
ченої вище національної транспортної стратегії, діє Державна цільова 
програма його розвитку на 2010–2019 рр., яка направлена на підвищен-
ня ефективності управління та функціонування залізничного транспорту. 
Реалізація цієї програми повинна забезпечити залучення інвестиційних 
ресурсів в галузь та прискорення інтеграції національної залізниці у 
транспортну систему ЄС. В рамках реалізації національної транспортної 
стратегії у галузі авіатранспорту відбувається узгодження складових 
Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС з врахуван-
ням змін, що відбуваються в Україні та в ЄС. У морській портовій галузі 
України, в межах реалізації національної транспортної стратегії та 
стратегії розвитку морських портів України (термін реалізації до 
2038 року), наказом Державного підприємства «Адміністрація морських 
портів України» було затверджено проекти коротко-, середньо- та довго-
строкових планів розвитку морських портів країни. 

У межах реалізації проекту ЄС «Підтримка інтеграції України в 
Транс’європейську Транспортну Мережу, ТЄМ-Т» (The Trans-European 
Transport Networks, TEN-T) було організовано кілька інформаційних 
кампаній, спрямованих на зменшення показників дорожньої смертнос-
ті через перевищення швидкості та інших порушень правил дорожньо-
го руху. Сторонами проекту виступали Східний альянс з питань безпе-
ки дорожнього руху та сталого транспорту (EASST), Міністерство 
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інфраструктури України, Одеська обласна рада та Одеський міський 
департамент транспортних засобів.  

Дослідження практики реалізації програм транспортної інфраструк-
тури у межах співпраці «Україна – ЄС», а також аналіз наукової літера-
тури дають підстави виокремити основні перспективно-рекомендаційні 
аспекти подальшої інтеграції транспортної інфраструктури України у 
світовий простір з позиції ініціативного, стратегічного та проектного 
сприяння з боку країн ЄС. При цьому слід пам’ятати, що Спільна 
транспортна політика країн-членів ЄС приймається в Союзі як складова 
координації та узгодження транспортних політик на рівні міжнародної 
транспортної співпраці держав. В світлі зазначеного основними причи-
нами формування Спільної транспортної політики стали відсутність 
вільної конкуренції в транспортному секторі, великі транспортні витра-
ти, низька безпека дорожнього руху та транспорту, різниця в наданні 
попередніх дозволів поміж країнами, прогалини у транспортній інфра-
структурі, обмеження свободи пересування автомобілів, обмеження на 
мобільність людей і товарів, дискримінація з боку перевізників щодо 
розцінок та умов перевезення, забруднення навколишнього середовища, 
недотримання прав пасажирів і нехтування екологічними нормами. 
За весь час лібералізації транспортного сектору та формування Спільної 
транспортної політики відбулося чимало технічних змін та новацій, 
надійшло багато нових інвестицій у транспортну і суміжні сфери. Проте 
додалися і нові проблеми, спричинені перевантаженням сучасних транс-
портних мереж і зростанням забруднення довкілля більшістю видів 
транспорту. Це спонукає ЄС і надалі працювати над удосконаленням 
політики і вирішенням нагальних проблем. 

З урахуванням особливостей транспортної політики ЄС можна ви-
ділити наступні ключові напрямки співробітництва України з ЄС у 
контексті розвитку власної транспортної інфраструктури. 

1. Підвищення ефективності та результативності законодавчої бази 
України і інтеграція її до законодавства Євросоюзу. 

2. Активізація процесів введення в дію системи «Електронна мит-
ниця» за рахунок удосконалення інформаційних систем, митних про-
цедур, інфраструктури транзитних переміщень вантажів. 

3. Збільшення розмірів капітальних інвестицій у транспортну сис-
тему України за рахунок розвитку державно – приватного партнерства 
з компаніями з Європейського Союзу (спільні підприємства, концесії, 
угоди про спільну діяльність, лізинг та ін.). 

4. Розробити та прийняти Закон України «Про змішані 
(комбіновані) перевезення» з метою підвищення якості та переходу на 
міжнародні стандарти здійснення змішаних перевезень транзитних 
вантажів (морський, автомобільний транспорт та залізниця).  

Враховуючи ступінь впливу економічної ситуації на інвестиції у транс-
портну інфраструктуру, основними завданнями для України стають: 
підвищення експортної орієнтованості економіки; збільшення частки 
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обсягів вантажних перевезень у ВВП; залучення більших обсягів прямих 
іноземних інвестицій, збільшення внутрішніх інвестицій, а також збіль-
шення ВВП на одну особу, чистого національного доходу тощо. 

Зауважимо, що потенціалом транспортної інфраструктури України слід 
вважати сукупність транспортних шляхів, вузлів, об’єктів, які обслугову-
ють пасажирські та вантажні перевезення, а також об’єктів технічного 
обслуговування та ремонту, що забезпечують функціонування транспорт-
ної системні. В цьому сенсі Україна має достатньо високий рівень забез-
печеності залізницями: за цим показником вона входить до першої десят-
ки світу, хоча відстає від Польщі, Франції та ФРН. Рівень електрифікації 
залізниць в Україні також достатньо високий. В той же час Україна має в 
рази менше автошляхів, ніж Франція та ФРН.  

Треба враховувати, що інфраструктурні інвестиції країн-членів ЄС слу-
гують чи не найважливішим інструментом створення умов для економіч-
ного розвитку та створення нових робочих місць, особливо на тлі зрос-
тання потужностей у металургійній та машинобудівній галузях промисло-
вості, розвитку високотехнологічних галузей. Інвестиції в інфраструктуру 
стимулюють сектори економіки, що відстають, та спроможні забезпечити 
довгострокове економічне зростання за допомогою перерозподілу ресурсів 
і робочої сили. Загалом зростання вантажних перевезень та інвестицій у 
дорожньо-транспортну інфраструктуру характерне практично для усіх 
країн-членів ЄС. Лідерами інфраструктурних вкладень серед країн-членів 
ЄС є Австрія, Велика Британія, Іспанія, Італія, ФРН та Польща. При 
цьому фінансування інфраструктурних інвестиційних проектів країн-
членів ЄС здійснюється здебільшого на змішаній основі, тобто із залучен-
ням як власних коштів транспортних підприємств, так і бюджетних 
видатків, а також приватних інвестицій. 

Таким чином, враховуючи досвід розвитку транспортної інфраструкту-
ри країн-членів ЄС та вітчизняні умови транспортування, виокремлюють-
ся основні напрями розвитку транспортної інфраструктури в Україні: 
забезпечення конкурентоспроможності транспортних послуг; інтеграція до 
ЄС та розвиток експорту транспортних послуг; підвищення екологічності, 
енергетичної ефективності транспортних процесів і безпеки транспортних 
перевезень; підвищення ефективності державного управління транспорту-
ванням; розвиток транспортної інфраструктури та модернізація рухомого 
складу. Враховуючи ступінь впливу економічної ситуації на інвестиції в 
транспортну інфраструктуру України, також першочерговими завданнями 
стають підвищення експортної орієнтованості економіки; обсягів вантаж-
них перевезень відносно ВВП; модальної частки вантажного транспорту, 
обсягів вантажних перевезень залізницею, вантажних перевезень автомо-
більним і водним транспортом, збільшення загальних обсягів прямих 
іноземних інвестицій, внутрішніх інвестицій, ВВП на одну особу, чистого 
національного доходу, витрат на інновації тощо. 
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НИКИФОРЧУК МИКОЛА ІВАНОВИЧ 

Національний університет»Одеська юридична академія», 
аспірант кафедри господарського права і процесу 

 

ЩОДО РОЗУМНИХ СТРОКІВ  
У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 

 
Строки у господарському процесі є важливими правовими категорі-

ями, які покликані визначати і встановлювати його часові параметри, 
до яких можливо віднести поняття «розумні строки». Термін «розумні 
строки» має міжнародне правове підґрунтя, так, за статтею 6 Конвенції 
про захист прав людини та основних свобод, ратифікованої Законом 
України від 17.07.1997 року № 475/97-ВР [1], визначено, що гаранту-
ється кожній фізичній або юридичній особі право на розгляд судом 
упродовж розумного строку цивільної, кримінальної, адміністративної 
або господарської справи, а також справи про адміністративне право-
порушення, в якій вона є стороною. Тобто можливо говорити про 
комплексний процесуальний характер зазначеного терміну. 

Як слушно зазначає судова практика, критерії оцінювання розумно-
сті строку розгляду справи є спільними для всіх категорій справ (циві-
льних, господарських, адміністративних чи кримінальних). Це – скла-
дність справи, поведінка заявника та поведінка органів державної 
влади (насамперед суду). Відповідальність держави за затягування 
провадження у справі, як правило, настає в разі нерегулярного призна-
чення судових засідань, призначення судових засідань з великими 
інтервалами, затягування при переданні або пересиланні справи з 
одного суду в інший, невжиття судом заходів для дисциплінування 
сторін у справі, свідків, експертів, повторного направлення справи на 
додаткове розслідування чи новий судовий розгляд [2]. Також, аналіз 
практики Європейського суду щодо тлумачення положення «розумний 
строк» свідчить: в рішенні у справі «Броуган (Brogan) та інші проти 
Сполученого Королівства» він роз’яснив, що строк, який можна ви-
значити розумним, не може бути однаковим для всіх справ, і було б 
неприродно встановлювати один строк в конкретному цифровому 
виразі для усіх випадків [3]. Таким чином, у кожній справі виникає 
проблема оцінки розумності строку, яка залежить від певних обставин. 
У розумінні Європейського суду для визначення того, чи була трива-
лість певного строку розумною, передусім встановлюється початок 
цього строку та його закінчення. Строк, який слід брати до уваги у 
зазначеному відношенні, охоплює собою все провадження [4, с. 1]. 

Новелою чинного Господарсько-процесуального кодексу України в 
редакції від 07 січня 2018 року є стаття 114 [5], яка містить положення, 
що суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуаль-
них дій. Строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з 



703 

урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та 
відповідає завданню господарського судочинства. На законодавчому 
рівні розумність процесуального строку залежить не тільки від обста-
вин справи, а й від окремих процесуальних дій та загальних засад 
господарського судочинства. 

Поняття й ознаки розумного строку з процесуальної очки зору є 
предметом дослідження у фаховій літературі. Так, Ю.О. Шекера зазна-
чає, що розумний строк не може бути охоплений стислим граничним 
строком розгляду справи. Наявність граничного строку сама собою є 
достатнім регулятивним обмеженням. Розумний строк має обмежувати 
загальну тривалість з урахуванням усіх стадій господарського процесу, 
а не лише однієї, що обмежена у законі граничним строком [6, с. 12]. 
Автор не наводить поняття розумного строку, але виокремлює його від 
граничного строку та визначає його ознаки – застосування в усіх 
стадіях господарського процесу. За цією ознакою Б.М. Грек під розум-
ним строком вирішення спору розуміє загальну тривалість часу, необ-
хідного для здійснення процесуальних та інших дій з моменту пору-
шення судової справи до моменту виконання прийнятого по ній 
остаточного рішення. Визначена таким чином тривалість включає в 
себе всі існуючі в певній країні форми оскарження судових актів, у 
тому числі провадження у вищих судах, а також стадію виконання 
[7, с. 35]. Зазначені підходи щодо ознак і визначення розумного строку 
вважаємо вузькими, адже вони свідчать тільки про застосування його у 
всіх інстанціях господарського судочинства, не враховуючі інші його 
чинники. У цьому контексті підтримуємо висловлену І. В. Турчин- 
Кукаріною думку, що для забезпечення відповідності строку розгляду 
справи критеріям розумності суддя при розгляді справи повинен 
досягти гармонії у забезпеченні: 1) оперативного захисту порушених, 
невизнаних чи оспорених прав; 2) вчинення учасниками судового 
процесу дій, які є обов’язковими за цивільним процесуальним законо-
давством, що є необхідними на думку судді, і є доцільними на переко-
нання інших учасників судового процесу [8, с. 119]. 

Фахівці цивільного судочинства пропонують такі критерії розумнос-
ті строків розгляду та вирішення цивільних справ:  

– спрямованість дій суду на максимально повний захист поруше-
ного суб’єктивного цивільного права та охоронюваного законом інте-
ресу;  

– своєчасне вжиття заходів щодо збирання сторонами самостійно 
чи за допомогою суду доказів, необхідних та достатніх для правильного 
вирішення спору;  

– відкладення розгляду справи не більше як один раз, здійснен-
ня дієвого контролю за використанням наданого сторонам і самому 
суду додаткового часу. За аналогією із прецедентною практикою 
Європейського суду не варто застосовувати буквального тлумачен-
ня, а слід прагнути встановити стандарт оцінки судових процедур, 
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тривалість яких певним чином залежить від дискреційної волі судді. 
Даний стандарт враховує складність справи, окремі моменти пове-
дінки сторін, що могли утруднити розгляд справи і вплинути на 
продовження строку судового розгляду, а також інші обставини, які 
можуть спричиняти подовження строків розгляду, в тому числі і 
підхід органів влади до розгляду конкретної справи. Враховуючи 
вищенаведене, можемо дійти висновку, що термін «розумний строк» 
відображає алгоритм і принципи оцінки тривалості розгляду справи 
судом, але не є часовим за своєю суттю [9, с. 154]. На думку автора 
розумний строк за своїм характером є саме часовою характеристи-
кою процесу, адже його кількісні показники встановлені нормами 
кодифікованих процесуальних актів. 

Розумність процесуального строку пов’язана із таким терміном, як 
«темпоральність», адже, як зазначається у літературі взагалі, характер-
ною ознакою судових проваджень та судочинства є темпоральність, яка 
означає, що процесуальні дії суду та учасників цивільного процесу 
мають здійснюватися лише в межах відповідних стадій судочинства, у 
встановленій послідовності, впродовж певного часу, зокрема визначе-
них процесуальних строків для сторін, інших осіб, які беруть участь у 
справі, та строків судової діяльності, встановлених законом для суду 
[10, c. 3]. При цьому закон визначає лише максимальні часові періоди 
для вчинення тих чи інших процесуальних дій. Суддям доцільно доде-
ржуватися розумних строків розгляду справи і завершувати справи у 
розумний для кожного випадку строк, не очікуючи на закінчення 
граничного строку, визначеного процесуальним кодексом [11, c. 8]. 
Але, як то добре відомо не лише самим суддям, а й усім іншим учас-
никам процесу, практично всі ці норми є фікцією. Їх у темпоральному 
вимірі фактично ніколи не дотримуються, а протилежне є радше 
досить рідкісним, винятковим явищем [12, с. 26].  

Таким чином, розумний строк у господарському судочинстві є ча-
совою категорією, яка застосовується в усіх господарсько-
процесуальних інстанціях з метою оперативного, повного і своєчасного 
здійснення передбачених законом процесуальних дій, направлених на 
вирішення справи з урахуванням загальних засад (принципів і завдань) 
судочинства. Кількісні критерії розумних строків визначені нормами 
ГПК України, а у випадках передбачених законом їх може визначити 
суддя, тобто можливо говорити про загально-нормативний характер 
розумних строків, який визначений законом та спеціально-
нормативний (суддівський), які визначає суддя, у випадках передбаче-
них законодавством. 
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ДУБІНІН ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
науковий співробітник науково-дослідної частини 

 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ 
ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗВО  

І НАУКОВИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ 

 
З прийняттям Верховною Радою України 1 липня 2014 року нового 

Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII та 26 листопада 2015 
року Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» № 
848-VIII і набранням чинності зазначеними актами суттєво змінилося 
правове регулювання освітньої і наукової діяльності, принципи побу-
дови відносин між закладами вищої освіти, науковими установами та 
Міністерством освіти і науки України. Безумовно модернізація законо-
давчого забезпечення сфери наукової і науково-технічної діяльності 
має як позитивні, так і проблемні моменти, в тому числі зміни механі-
зму отримання фінансування. 

Як зазначає Міністр освіти і науки України «у 2016 році вся універ-
ситетська наука коштувала загальному фонду бюджету близько 
15 мільйонів євро – це показники фінансування одного провінційного 
європейського університету» [1]. Про таке фінансування наукової 
діяльності закладам вищої освіти в України залишається поки тільки 
сподіватись. Отже, на сучасному етапі перед закладами вищої освіти та 
науковими установами стоїть низка проблем з пошуку джерел фінансу-
вання та отримання грантового фінансування від національних і 
міжнародних установ для проведення досліджень і забезпечення іншої 
статутної діяльності. 

Інтеграція наукових установ і закладів вищої освіти України в  
Європейський науковий (або дослідницький) простір (англ. European 
Research Area) і систему науково-дослідних програм інтеграції наукових 
ресурсів в Європейському Союзі відбувається не достатньо активно для 
успішного отримання коштів від іноземних, та (або) міжнародних 
організацій і покриття потреб у фінансуванні. 

Починаючи з 2017 року Постановою Кабінет Міністрів України від 
19.07.2017 № 540 «Про затвердження Порядку проведення державної 
атестації наукових установ» визначено механізм проведення державної 
атестації наукової (науково-дослідної, науково-технологічної, науково-
технічної, науково-практичної) установи з метою визначення ефектив-
ності її діяльності. Разом з тим темпи проведення атестації доволі 
повільні і очікується, що до 2020 року атестацію пройдуть не менш як 
550 (80%) закладів вищої освіти та наукових установ [2]. 
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Також розвиток науки і технологій забезпечуватиметься конкурс-
ним фінансуванням проектів наукових досліджень через Національний 
фонд досліджень України. Державна бюджетна установа, Національний 
фонд досліджень України, у процесі створення, а його утворення 
передбачено Законом України «Про наукову і науково-технічну діяль-
ність» і основною функцією якого є грантова підтримка виконання 
наукових досліджень і розробок, розвиток матеріально-технічної бази 
наукових досліджень і розробок високого рівня, організація та прове-
дення конференцій, симпозіумів та інших комунікативних заходів, 
стажування наукових працівників, у тому числі за кордоном, популя-
ризація науки. Крім того на виконання зазначеного Закону створено 
Національну раду України з питань розвитку науки і технологій [3]. 
Створення такої ради як постійно діючого консультативно-дорадчого 
органу при Кабінеті Міністрів України надає можливість забезпечити 
ефективну взаємодію представників наукової громадськості, органів 
виконавчої влади та реального сектора економіки. Разом з тим, варто 
зазначити, що на жаль до складу Наукового та Адміністративного 
комітетів, що мають однаковий кількісний склад – 24 особи, не увійш-
ло жодного представника юридичних наук, а отже, яким чином забез-
печуватиметься ефективна взаємодія у формуванні та реалізації єдиної 
державної політики у сфері гуманітарних наук, і юридичних наук 
зокрема, залишається не зрозумілим. 

Отже, на сучасному етапі поширеним способом отримання фінан-
сування для вищезазначених установ є участь у конкурсних відборах 
проектів наукових досліджень і науково-технічних (експерименталь-
них) розробок, які проводяться Міністерством освіти і науки України. 
На сьогоднішній день Міністерство освіти і науки України забезпечує 
організацію, проведення та фінансування за кошти Державного бю-
джету України наступних конкурсів проектів наукових робіт та науко-
во-технічних (експериментальних) розробок за кодом програмної 
класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201040: 

1) проектів наукових робіт та науково-технічних (експерименталь-
них) розробок молодих вчених – конкурс оголошується щорічно 
наказом Міністерства освіти і науки України та відбувається відповідно 
до вимог та у порядку, визначеному наказом Міністерства освіти і 
науки України від 14.12.2015 № 1287 «Про затвердження Положення 
про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу прое-
ктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розро-
бок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних 
закладах та наукових установах, що належать до сфери управління 
Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок 
коштів загального фонду державного бюджету та управління ними» 
тощо; 

2) проектів фундаментальних наукових досліджень, прикладних на-
укових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розро-
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бок – конкурс оголошується щорічно наказами Міністерства освіти і 
науки України та відбувається відповідно до вимог та у порядку визна-
ченому постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. 
№ 1084 «Пpo затвердження Порядку формування і виконання замов-
лення на проведення фундаментальних наукових досліджень, приклад-
них наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериме-
нтальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету», Поло-
ження про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і 
науки України наукових проектів, які виконуються підвідомчими 
вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації та науковими 
установами Міністерства за рахунок коштів загального фонду держав-
ного бюджету, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки 
України від 01.06.2006 № 423 тощо. 

Вищезазначеними нормативно-правовими актами визначається 
процедура проведення конкурсного відбору проектів наукових дослі-
джень, строки, форма проектів наукових досліджень, порядок подання 
документів та інші питання проведення конкурсного відбору. Згідно з 
п. 2.6. Положення про проведення конкурсного відбору Міністерством 
освіти і науки України наукових проектів, які виконуються підвідом-
чими вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації та 
науковими установами Міністерства за рахунок коштів загального 
фонду державного бюджету та п. 6 Положення про проведення Мініс-
терством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та 
науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, 
конкурс проводиться щорічно в два етапи, а строки проведення етапів 
визначаються наказом Міністерства освіти і науки України про оголо-
шення Конкурсу: 

- внутрішній конкурс проектів, який проводиться у закладі вищої 
освіти та науковій установі відповідним наказом керівника установи; 

- передання проектів до відповідального підрозділу Міністерства 
освіти і науки України для організації та здійснення наукової та науко-
во-технічної експертизи проектів, формування висновків за результа-
тами експертних оцінок тощо. 

Але існуючий порядок проведення конкурсного відбору проектів 
наукових досліджень не є досконалим. Закладам вищої освіти та нау-
ковим установам доступна інформація щодо набраних балів поданих 
проектів наукових досліджень, але експертні висновки кожного проек-
ту доступні тільки авторам проектів. Варто зазначити, що критерії 
оцінювання поданих проектів, механізми визначення переможців та 
переваги одних проектів над іншими наразі залишаються не зрозумі-
лими. 

Важливо відмітити, що форма експертних висновків є однаковою 
для всіх секцій проектів наукових досліджень, що не сприяє врахуван-
ню специфіки різних галузей науки і техніки. Крім того оцінюванню 
експертом підлягає не тільки актуальність, методологія дослідження і 
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практична цінність, а фінансове обґрунтування витрат для виконання 
проекту з відповідними планово-фінансовими розрахунками і показ-
никами що виходить за наукову спеціальність і кваліфікацію вченого-
експерта. Наразі відсутня затверджена єдина методика оцінювання 
проектів – всі зазначені обставини призводять до негативних тенден-
цій при відборі проектів наукових досліджень для фінансування. 

Так, наказом Міністерства освіти і науки України № 590 від 12 кві-
тня 2017 року «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових 
досліджень i розробок» та Положенням про проведення конкурсного 
відбору Міністерством освіти і науки України наукових проектів, які 
виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами III-IV 
рівнів акредитації та науковими установами Міністерства за рахунок 
коштів загального фонду державного бюджету порядок подання апеля-
ції (клопотання про перегляд результатів) на результати експертизи, 
підстави та строки розгляду зазначених документів не визначено. 
Разом з тим, п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 
31.07.2017 р. № 1104 «Про затвердження експертних оцінок проектів 
фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних 
(експериментальних) розробок» передбачено можливість керівниками 
навчальних закладів у разі наявності обґрунтованих зауважень щодо 
експертних оцінок подати клопотання про проведення повторної 
експертизи зазначених робіт у місячний термін з дати набуття чинності 
наказу. Але форма і вимоги до подання зауважень на експертну оцінку, 
строки і порядок проведення повторної експертизи не врегульовано 
зазначеним наказом. 

Таким чином, можна констатувати наразі відсутність дієвого, чітко-
го та процедурно врегульованого механізму апеляційного оскарження 
результатів конкурсних відборів проектів наукових досліджень, єдиної 
методики оцінювання проектів в рамках секцій з врахуванням специ-
фіки різних галузей знань. 
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СОЦІОКОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ  
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ФАХІВЦЯ 

 
Сучасні дослідження компонентів знань, умінь і навичок фахівців 

спираються на результати аналізу наукової літератури, в якій сукуп-
ність цих категорій визначається як компетенція або компетентність  
(в залежності від системи доказів автора). 

Ознаками прояву компетентності найчастіше називаються «ефекти-
вність», «адаптивність», «досягнення», «успішність», «якість», «кіль-
кість», «розуміння», «результативність», «володіння» [3]. 

У постперебудівний період активний розвиток вітчизняної науки та 
промисловості зажадав практично від усіх фахівців наявності тих 
якостей, за якими закріпилися поняття «компетенція». Так, комуніка-
тивну компетентність часто визначають як «володіння складними 
комунікативними навичками та вміннями, формування адекватних 
умінь у нових соціальних структурах, знання культурних норм і обме-
жень у спілкуванні, знання звичаїв, традицій, етикету в сфері спілку-
вання, дотримання правил пристойності, вихованість, орієнтація в 
комунікативних засобах, властивих національному, становому менталі-
тету і які виражаються в рамках даної професії» [4]. 

Комунікативна компетентність давно сприймається у сучасному су-
спільстві як фактор професіоналізму, що підтверджують не лише 
теоретики, а й практики професійних комунікацій. 

Уточнюючи набір компонентів узагальненої компетентності випус-
кника вишу, безумовно, необхідно в першу чергу говорити про його 
професійну компетенцію, тобто про наявність тих якостей, які дозво-
лять адаптуватися до умов певної трудової діяльності. Однак без акти-
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вності фахівця, що відображає його особистісні психологічні та соціа-
льні якості, нормальна трудова діяльність неможлива. У зв’язку з цим в 
різних переліках компетентностей все частіше називають загальну 
соціокомунікативну компетентність.  

Оптимізуючи компетентності ділової людини, незалежно від сфери 
його діяльності, ми звертаємо пильнішу увагу на соціокомунікативну 
компетентність, що є, на нашу думку, аспектом професійної. 

Якщо вважати компонентами професійної компетенції загальнопро-
фесійні знання, вміння, навички, здібності, а також готовність їх актуа-
лізувати у сфері певної групи професій, соціокомунікативний аспект 
складе володіння комунікативними технологіями, знання ділового 
етикету, іноземних мов, вміння встановлювати ділові контакти і т. д.  

У складі соціально-психологічного блоку професійної компетенції 
дослідники розглядають такі компетентності: 

– соціальні (толерантність, відповідальність, колегіальність), 
– персональні (готовність і прагнення до саморозвитку, самовдос-

коналення, самоосвіти, рефлексія, креативність і т.п.), 
– інформаційні (володіння новими технологіями, їх критичне ви-

користання, знання іноземних мов і т.п.), 
– екологічні (екологічна відповідальність, заснована на знанні за-

гальних законів розвитку суспільства та природи), 
– валеологічні (готовність і прагнення до ведення здорового спо-

собу життя). 
Формування всіх перерахованих компетенцій можливо як в процесі 

отримання необхідних знань, так і в процесі проходження виробничої 
практики. Саме на практиці перевіряється теза про те, що професійна 
діяльність людини нерозривно пов’язана з цілою низкою ситуацій, в 
яких реалізується його соціально-психологічна, ділова, професійна 
компетенція. Ефективність цієї діяльності залежить від того, який набір 
(обсяг) знань, умінь і навичок певного характеру може реалізувати 
людина в своїй роботі, у всіх ситуаціях трудової та соціальної активності. 

В останні роки про необхідність розвитку соціокомунікативної 
компетентності як аспекту професійної активно заговорили практики 
ділових комунікацій. Вони дійшли висновку про необхідність додатко-
вої освіти фахівців у компетентнісному ключі [2]. 

На підставі аналізу поглядів практиків на проблеми володіння ком-
петенцією різного рівня ми робимо наступні висновки: 

– компетентнісний підхід до формування «портрету фахівця» не-
обхідно здійснювати з урахуванням вимог часу, відображених в освітніх 
програмах і паспорті спеціальностей; 

– аспектом професійної компетенції фахівця повинна стати соціо-
комунікативна компетентність; 

– сукупність різних компетентнісних характеристик фахівця фор-
мує розуміння про рівень його професійно-комунікативної культури 
[1]. 
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КОМУНІКАТИВНІ МОДЕЛІ  
ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОГО ТЕКСТУ 

 
Структурну модель літературно-критичного тексту 20-років ХХ сто-

ліття можна представити так: 
1) зображення події із певного кута зору; 
2) їх оцінночно-конотативного коментарю; 
3) мовно-стилістичним ознакам; 
4) інтонаційній тональності; 
5) персоносфері тексту. 
Узагальнимо, як працює така модель на матеріалі книги Д. Донцова 

«Дві літератури нашої доби».  
1. Літературознавчий дискурс критика, що постає як художньо-

естетична та світоглядна концепція в його книгах, у своїй сукупності 
охоплює практично всі можливі «горизонти сподівань» як самого 
Д. Донцова, так і читачів. Серед його ознак в першу чергу вирізняють-
ся глибина змісту, інформаційна насиченість, яскравість і приступність 
викладу, прагматична цілеспрямованість, антропоцентризм та аксіоло-
гічність. Сила його публіцистики в активній позиції критика, політич-
ній гостроті, злободенності. Літературознавчий дискурс мислителя 
позбавлений теоретизування, його не можна «накинути» на вже відомі 
в академічній науці літературно-критичні засади і принципи.  

2. Декаданс в українській літературі Д. Донцов досліджує із власної 
позиції, зі свого кута зору, синхронно відокремлює та вивчає такі 
різноаспектні літературознавчі проблеми, як проблема аспекти, про-
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блема пристрастей і конфліктів, долі, незламного Духу, життя та смер-
ті, добра і зла, кохання, проблема процесу творіння. У сукупності вони 
підтверджують його думку про естетику декадансу, як це «естетику 
втомлених, змучених, зрозпачених і заплаканих, спрагнених колиско-
вої мелодії святого спокою, життя без змагань, духовних калік […]»  
[2, 201-202]. Вказані проблеми немовби «обрамлюють» подію, створю-
ють ефект непорушної колоцентричної єдності. 

Докладно вивчаючи комплекс історико-літературознавчих проблем, 
критик постає зосередженим, серйозним, вдумливим аналітиком, 
спостерігачем літературного процесу, «історії літератури як історії 
проблем» [2, 176]. Він їх досліджує, ілюструє на прикладі поетичної 
творчості О. Олеся, Б. Лепкого, І. Франка, О. Кониського, В. Атама-
нюка та ін. Така позиція, певний кут зору змушує його помічати і 
вказувати на одні проблеми і нехтувати іншими. Поза його увагою 
залишилась чимала низка літературознавчих питань, які при вивченні 
творчої спадщини багатьох поетів Д. Донцов не порушив (ритміка, 
архітектоніка поетичного циклу, специфіка ліричного героя тощо). 

3. Досліджуючи проблеми, що «обрамлюють» подію у тексті, кри-
тик передає персональну особистісну оцінку. У статті «Естетика дека-
дансу», розглядаючи природні описи у творчості українських поетів, 
він оприлюднює власне її бачення. 

4. Важливу роль у структурі книги «Дві літератури нашої доби»  
Д. Донцова відіграють атрибутивні ознаки, специфічні засоби вираження 
критичних оцінок і суджень Д. Донцова, поетикальні, лінгво-стилістичні, 
рецептивно-риторичні аспекти його літературно-критичних текстів. 

5. Умотивована можливість введення різноаспектних атрибутивних 
ознак критичного дискурсу – засобів поетичного синтаксису, інтона-
ційної тональності, діалогічності та полемічної, ораторсько-патетичної 
спрямованості, акустичних та артикуляційних ефектів, інтертекстуаль-
ності, прийомів сугестії та зміни фокалізації. Ці ознаки сприяли роз-
робці оригінальних літературознавчих прийомів, методів, що дали 
підстави критику звернутися до широкого загалу адресатів, якнайзро-
зуміліше відтворити сутність «кривого дзеркала української літерату-
ри», її занепаду, розкрити помилки та вади вітчизняних митців. 

6. На особливу увагу заслуговує так звана персоносфера тексту, або 
сукупність об’єктів, які можуть бути визначені як персонажі. У кон-
тексті книги «Дві літератури нашої доби» ми розрізняємо власні обра-
зи – це велика галерея українських та європейських письменників, 
творчість яких досліджує критик, та образи-концепти. 

Отже, одним із ключових аспектів дослідження сучасного літерату-
рно-критичного тексту є усвідомлення його перш за все комунікатив-
ної природи. У такий спосіб як основні елементи у структурі літерату-
рно-критичного твору виокремлюються комунікація та діалог, котрий 
диференціюється так:діалог критика з читачем; діалог автора розвідки з 
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тим письменником, якого він досліджує; діалог реципієнта з досліджу-
ваним критиком митцем. 
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ЗМІ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ВПЛИВУ  
НА ГРОМАДСЬКУ ДУМКУ 

 
Засоби масової інформації – це соціальний інститут, що виражає та 

формує громадську думку, яка є колективним судженням людей. 
У такому колективному судженні ставлення до подій і явищ виявляєть-
ся у формі або схвалення, або осуду, або вимоги.  

То ж засоби масової інформації, узагальнюючи досвід багатьох лю-
дей, впливають на свідомість, вчинки, їх групові дії. 

Якщо розглядати демократичне суспільство, то управління 
соціальними процессами в ньому передбачає вплив саме на громадську 
думку, тому в такому суспільстві роль засобів масової інформації дуже 
велика. Саме ЗМІ стають важливим елементом демократичних форм 
управління соціальними процесами. 

Різні сторони функціонування ЗМІ в суспільстві розглядаються як 
вітчизняними, так і зарубіжними науковцями. Так, питання взаємодії 
влади і ЗМІ висвітлені у працях В. Здоровеги, О. Копиленка Г. Почеп-
цова, В. Різуна, В. Шкляра та ін. Проблемами формування і реаліза-
ції сучасної державної інформаційної політики займаються Г. Почеп-
цов, В. Шкляр тощо. Проблемам інформаційної безпеки приділяють 
увагу В. Бондаренко, Г. Перепелиця, О. Литвиненко та ін. Вивченню 
проблем, пов’язаних із функціонуванням ЗМІ, їх впливом на форму-
вання громадської думки, громадянської свідомості приділяють увагу 
такі науковці, як Л. Городенко, О. Гриценко, А. Терлибовка та ін. 
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ЗМІ як засіб впливу на громадську думку часто використовують ві-
дволікання уваги (як основний елемент управління громадською 
думкою за допомогою постійного насичення інформаційного простору 
незначущими повідомленнями). Вони самі створюють проблему, 
ситуацію, розраховуючи на те, щоб спровокувати певну реакцію серед 
населення, аби воно саме забажало вжиття заходів, які потрібні прав-
лячим колам або іншим конкретним суб’єктам [2]. 

Аналізуючи ЗМІ, ми помітили, що вони здебільшого висвітлюють 
негатив, хоча, якщо дотримуватися принципу об’єктивності, то журна-
лісти повинні повідомляти суспільству й про позитивні події та зміни. 
Тому ми вважаємо, що, якби журналісти, подаючи негативну інформа-
цію про діяльність державних органів, політиків використовували й 
позитивні коментарі, то сприйняття цієї інформації у суспільстві було 
б інше (не негативне, а позитивне). 

Крім відволікання уваги, в діяльності українських мас-медіа спосте-
рігається ще й маніпулювання свідомістю. Метою його є подання в 
масову свідомість соціально-політичних міфів, які формують певні 
цінності без їхнього критичного осмислення [1, с. 27]. Тут можна 
говорити про те, що при прочитанні міфологічного тексту, пересічні 
громадяни «шукають не інформації, а надії; не фактів, а оцінок; не 
обґрунтованості, а панацеї від власних бід; не об’єктивності, а підтри-
мки». І саме в таких ситуаціях включається магічне мислення, яке 
виявляє себе у формах колективних станів, масовидних явищ суспільс-
тва і функціонує у площині соціально-комунікативної практики як 
моделююча основа для контенту відповідного призначення. 

Ще одним засобом впливу на громадську думку можна вважати 
«логічні помилки», які допускаються журналістами у текстах на-
вмисно з порушенням законів логічного мислення задля певного 
стилістичного ефекту. 

Впливає на сприйняття інформації й закон достатньої підстави, 
який вимагає, «щоб будь-яка істинна думка була обґрунтована іншими 
думками, істинність яких доведена» [3]. А результатом порушення 
закону достатньої підстави є «непослідовність викладу матеріалу, 
непереконливість аргументів, відсутність смислових зв’язків між фраг-
ментами, неясність думки» [4, с. 23]. 

Отже, на сьогодні ЗМІ мають великий вплив на формування гро-
мадської думки в суспільстві. Тому журналісти несуть відповідальність 
за те, яку інформацію вони подають у своїх матеріалах. Що ж стосу-
ється реципієнтів, то вони повинні протидіяти будь-якому впливу, а 
для цього необхідно самостійно шукати інформацію про подію чи 
явище в різних джерелах, щоб сформувати власну громадську думку. 
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОДЕСІ 

 
Реклама сьогодні є одним з чинників, який впливає на світосприй-

няття людей, формує їх ціннісні орієнтації і навіть може коригувати 
спосіб життя. Майже на кожному кроці зустрічається вивіска або 
рекламний щит, часто вулиці міст буквально захаращені ними, тому 
рекламу неможливо не сприймати. Навіть не концентруючи увагу на 
ній, людина все одно її помітить. Вона формує її поведінку, ставлення 
до певних суб’єктів та об’єктів, спрямовує бажання споживати та/або 
купувати ті чи інші товари. 

Проблему ефективності реклами вивчали такі вчені, як Є.В. Ромат, 
Ж-М Дрю, Ю.Б. Миронов, Р.М. Крамар, А.Н. Лебедєв Т.В. Кузнєцова, 
Л.В. Музикант, О.О. Смирнова, В.О. Шведун, Т.М. Пальоха, 
Л.П. Шевченко, О.А. Саркісян, О.А. Груздєва, Г.В. Красовський та ін. 
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Основним законодавчим актом, який регулює рекламну діяльність, 
є Закон України «Про рекламу», який визначає, що реклама – це 
спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується у 
будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого або опосеред-
кованого одержання прибутку[1]. Також він регулює всі відносини, що 
виникають в процесі виробництва, розміщення й поширення реклами 
на ринках товарів і послуг, а також дає визначення основним реклам-
ним поняттям.  

Є.В. Ромат у своїх роботах зазначає, що реклама підтримує і загост-
рює конкуренцію, а це дозволяє споживачам товарів розширити їх 
вибір. Також вона сприяє розширенню ринків збуту, стимулює прис-
корення обороту коштів. Цим реклама підвищує загальну ефективність 
функціонування національних економік та міжнародної економіки в 
цілому [4].  

Вчені О.А. Саркісян, О.А. Груздєва, Г.В. Красовський у своїх робо-
тах дають таке визначення: «Реклама це насамперед інформація про 
товари, її властивості та умови реалізації, а також про фірми, що 
виробляють ці товари або продають їх». Також вони вказують, що 
рекламу можна визначити як будь-яку оплачену рекламодавцем форму 
неособистісного представлення товарів, послуг, ідей, людей і самих 
фірм [5]. Проте існують і протилежні думки. Так, фахівець з галузі 
реклами Жак Сегела з’ясував наступне: «Реклама давно вже не просто 
слово в торгівлі. Це слово в політиці, слово в суспільних відносинах, 
слово в моралі». А вчений А.Н. Лебедєв стверджує: «Реклама здатна не 
лише створювати нові потреби в товарах, але може формувати куди 
складніші психічні утворення, такі, як світогляд, естетичні смаки, 
соціальні цінності, стиль життя, етичні принципи і так далі. Причому 
дуже часто це відбувається абсолютно непомітно для самої людини, на 
основі цілого ряду психологічних механізмів. Якби в суспільстві закли-
ки слідувати етичним принципам звучали б так само часто і подавали-
ся в такій же очевидній дохідливій формі, як заклики що-небудь 
купувати, то люди, можливо, були б набагато добріші і більш терпимі 
один до одного»[3]. Тобто, з упевненістю можна зазначити, що немож-
ливо розглядати рекламу тільки з точки зору маркетингового підходу 
або з соціокультурного. Найкраще досліджувати поняття реклами в 
міждисциплінарному підході, тому що дотичне до неї значення мають 
соціологія, культурологія, психологія, право тощо. 

Правила розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі розроблені 
відповідно до Законів України «Про рекламу», «Про благоустрій насе-
лених пунктів», «Про захист прав споживачів», «Про місцеве самовря-
дування в Україні», «Про дорожній рух», на підставі постанов Кабінету 
Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067 «Про затвердження Типо-
вих правил розміщення зовнішньої реклами» від 30.11.2004 року 
№ 1604 в Управлінні реклами Одеської міської ради, якому підпоряд-
ковано також комунальна установа «ОДЕСРЕКЛАМА».  
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Установа періодично проводить демонтаж незаконно або неправи-
льно розміщеної реклами згідно з Правилами. У Правилах зазначено 
загальні вимоги до розміщення зовнішньої реклами в місті, наприклад 
такі, як: 

- реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для 
товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під 
якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна 
розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за триста метрів 
прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх 
загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються 
діти віком до 18 років; 

- для забезпечення історичного архітектурного середовища та са-
мобутності міста шляхом скорочення кількості великоформатних 
спеціальних рекламних конструкцій у районах історичного ареалу міста 
заборонено встановлення об’єктів зовнішньої реклами, загальною 
площею, більше ніж 4,5 кв.м. і т.п.; 

Також у Правилах вказано і вимоги до засобів зовнішньої реклами 
та їх розміщення [2]. 

На нашу думку, виробники реклами не завжди дотримуються цих 
вимог. Допускають помилки в самому наповненні рекламного продук-
ту, а також не несуть відповідальності за нього, тобто порушують 
основні принципи реклами, що закріплені в статтях Закону України 
«Про рекламу» та Правилах розміщення зовнішньої реклами в Одесі. 
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СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ПОЛІСЕМІЧНОГО ТЕРМІНА  
(НА МАТЕРІАЛІ ЮРИДИЧНИХ СЛОВНИКІВ) 

 
Семантична структура полісемічного терміна – це своєрідна мікро-

система зі спеціальними зв’язками між окремими лексико-
семантичними варіантами (далі ЛСВ), зафіксованими у термінологіч-
них словниках різних галузей наук. У тлумачних же словниках досить 
повно засвідчується лексичне значення слова в цілому, тобто наво-
диться значеннєва структура кожної мовної одиниці з її семантичними 
зв’язками між окремими ЛСВ. У термінологічних словниках певних 
галузей головним завданням є найточніше окреслити основні риси 
саме наукового поняття, дати йому дефініцію, тому там частіше зустрі-
чається одне термінологічне значення.  

Традиційною є думка, що в термінологічних системах, на відміну 
від загальновживаної лексики, вважається небажаною багатозначність, 
оскільки полісемічні відношення ускладнюють процес розуміння 
наукового тексту, викликають труднощі при ідентифікації понять, – 
власне, у межах систематизованої і впорядкованої терміносистеми 
термін не повинен бути багатозначним [4, с. 183]. Між термінами і їх 
дефініціями має бути досить чітке співвідношення: кожен термін має 
називати окреме поняття, кожному спеціальному поняттю має відпові-
дати окремий термін. Випадки невідповідності цьому закону часто 
призводять до недоліків термінології, хоч і не всі дослідники з цим 
погоджуються (багатозначність розглядається як природний вияв 
законів лексики рідної мови) [7, с. 67].  

Полісемічні відношення в сучасній українській термінології розгля-
далися, зокрема, у працях З. Куньч, Н. Ляшук, А. Д’якова, Т. Кияк, 
З. Куделько, С. Гриньова та ін. Надається певна увага і власне юриди-
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чній термінології у працях Н. Артикуци, С. Кравченка, А. Корж, 
О. Константинової та ін.. 

Мета нашої статті – розгляд певних юридичних термінів, зафіксо-
ваних у різних типах словників, що вступають у різноманітні лексико-
семантичні відношення; спостереження за подвійною природою термі-
на (як елемента системи лексики і як системи наукових понять; термі-
на-слова і терміна-словосполучення; термінів різних галузей права).  

Слід підкреслити, що у словниках юридичної термінології можна 
простежити і наявність термінів-словосполучень, утворених за рахунок 
полісемії. Існує істотна взаємозалежність між зовнішньою структурою 
наукового терміна (планом вираження) і його семантичною структу-
рою (планом змісту): багатозначність переважає серед термінів-слів, 
утворені ж від такого терміна словосполучення конкретизуються, 
таким чином перетворюючись в однозначні. Наприклад, термін докази 
у «Словнику термінів і понять, що вживаються у чинних нормативно-
правових актах України» (упорядники: О.В. Богачова, К.С. Винокуров) 
має різне значення у словосполученнях докази письмові (документи і 
матеріали); докази речові (предмети) [8, с. 110]; а у словнику термінів і 
понять «Юрислінгвістика» (укладачі: Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач,  
Д.Ю. Сизонов та інші) має аж вісім значень, що уточнюються у слово-
сполученнях докази судові (фактичні дані), докази речові (предмети), 
докази непрямі (з яких можна зробити бажаний висновок), докази 
особисті (джерелом яких є люди), докази первісні (отримані з першо-
джерела), докази письмові (документи й матеріали), докази похідні, 
або непрямі (отримані не очевидцем або зі вторинного документа), 
докази прямі (з яких можна зробити однозначний висновок) 
[11, с. 43–44]. Збільшення кількості компонентів структурного складу 
термінів перешкоджає полісемії, оскільки кожен новий член терміно-
логічного словосполучення конкретизує, уточнює, обмежує значення. 

Відомо, що ті ж самі феномени зовнішньої дійсності у побутовій 
мові і в термінах науки можуть отримувати різні форми позначення 
(напр. аналог – об’єкт того ж призначення; схожий, відповідний; 
аналог – в лінгвістичній експертизі мовний аналог, представлений у 
вигляді фонової (вже відомої) інформації) [11, с. 19]. Спостерігаємо 
також прояви паронімії термінів різних наук: стаття – мовний жанр 
(журналістикознавство); стаття – одна із складових частин цілісного 
правового документа (правознавство) [11, с. 127]; договір – жанр 
ділового документа (документознавство); договір – домовленість двох 
або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення 
цивільних прав та обов’язків (правознавство) [11, с. 41].  

Крім того, слово-термін часто набуває багатозначності в різних га-
лузях права: держава – універсальна політична форма організації 
правління; держава – територіальна одиниця населення; держава – 
суб’єкт міжнародного публічного права.  
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Саме через таку багатозначність нерідко термінологічні позначення 
не мають точної семантики. Це одна з проблем дослідження терміно-
логічних одиниць взагалі і юридичної термінології зокрема. Терміни-
полісеми не можуть бути адекватно зрозумілими без урахування їх 
відношень з іншими одиницями тексту.  

Основними ознаками терміна є, серед інших, «…тенденція до одно-
значності в межах свого термінологічного поля, тобто термінології 
певної галузі, …точність семантики» [10, с. 629]. Таким чином, з одно-
го боку, одиниця плану вираження повинна називати одне чітко 
окреслене поняття певної галузі знання, а з другого полісемія визнана 
мовознавцями як явище, що природно існує в термінології [6, с. 4]. 
Дослідження цих закономірностей в українській термінології є ще 
досить невирішеною частиною вивчення термінології загалом і має 
велике значення для виявлення законів семантичного розвитку термі-
нології, для подальшого упорядкування та стандартизації цього шару 
української спеціальної лексики.  

Полісемічним вважається термін, який позначає два (або більше) 
наукових поняття в системі понять однієї спеціальної галузі. У будь-
якому разі зміст вторинного знака завжди вмотивований переосмис-
ленням, основою даної вмотивованості є подібність зовнішніх предста-
влень об’єкту номінації [5] (напр. кодекс – старовинний рукопис в 
оправі // сукупність законів у якійсь галузі права; конституція – 
будова організму // основний закон держави). Вторинні номінації саме 
і притаманні термінологічним назвам, як ті, що виникли асоціативно 
від загальновживаних слів. 

Подвійна природа терміна обумовлена тим, що він одночасно ви-
ступає елементом системи лексики і системи наукових понять, нале-
жить до певної термінології та не може бути правильно зрозумілим без 
урахування його відношень з іншими терміноодиницями. У структур-
но-субстанційному плані термін є звичайною мовною одиницею, а в 
функціональному – терміном [2, с. 9]. 

Загальновизнано, що наявність полісемії в термінології є недоліком 
останньої і що багатозначність і полісемічність термінів можна певною 
мірою усунути із сучасних терміносистем шляхом нормалізаторської 
роботи – обмеження зайвих, необґрунтованих випадків слововживання.  
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МОВА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ  
В ДРУКОВАНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 
Сучасне суспільство неможливо уявити без преси, яка є своєрідним 

інформатором, що подає відомості про найрізноманітніші події внут-
рішнього та зовнішнього життя соціуму, є одним з елементів громадсь-
кого життя, який активно реагує на суспільні процеси, віддзеркалює їх, 
впливає на свідомість людей. ЗМІ здатні швидко і майже повністю 
охоплювати найширші аудиторії, що дає їм змогу формувати суспільну 
думку, визначати духовні цінності, фіксувати й доносити до читачів усе 
нове, поширювати наукові знання, пропагувати політичні ідеї.  

З огляду на це підвищується відповідальність працівників друкова-
ного видання за мовне оформлення газетних матеріалів, через які 
читач вдосконалює не лише свої орфографічні та синтаксичні навички, 
а й підвищує культуру мовлення. 

О. А. Сербенська довела, що в мові газет віддзеркалюються тенден-
ції розвитку загальнолітературних норм української мови [4, с. 21]. 
І якщо друковані тексти у ЗМІ завжди були бездоганними з точки зору 
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мовного оформлення, відповідності чинним літературним нормам, що 
досягалося завдяки професіоналізму працівників редакцій і журналістів 
та продуманій схемі роботи над такими текстами, то на сьогоднішній 
день газетна мова стала більш розкутою, гнучкою, демократичною. 
Останнім часом все частіше газетні, а інколи й журнальні тексти 
стають об’єктом критики – у недбалості формулювання мовних зворо-
тів, використанні штампованих фраз, невиправданості запозичень та й 
наявності банальних помилок, відхилень від літературних норм. 
На сторінках газет часто відбувається своєрідна девальвація слова, 
«розмивається» його лексико-семантична структура. Часто вживане 
слово, втрачаючи чітко окреслені межі значення, дезорганізує мислен-
ня. Виникає так званий «ефект недовіри» [5, с. 35]. 

На даному етапі розвитку друкованих ЗМІспостерігається тенденція до 
розмивання чітких стилістичних кордонів; поширюються норми розмов-
ного стилю в базовому корпусі медіамовлення (новини, інформаційна 
аналітика, коментарі); через різноманітність норм мовленнєвої поведінки 
окремих соціальних груп, що все частіше знаходить відображення в мові 
ЗМІ, нерідко відбувається тиражування мовленнєвих помилок (неправи-
льний наголос, граматичні помилки, неправильна сполучуваність слів 
тощо); лексична мовна норма лібералізується, знижується через уживання 
в ЗМІ надмірної кількості невмотивованих чужих слів, жаргонізмів, 
ненормативної лексики тощо [3, с. 10]. Все це розхитує літературну норму, 
вступає у суперечність із літературним стандартом, погіршує якість писе-
много мовлення, негативно впливає на формування мовних смаків чита-
чів [1, с. 65]. Серед причин сучасного її стану, крім екстралінгвістичних 
чинників, науковцями називаються і поповнення лав журналістів людьми 
непідготовленими, і відсутність внутрішньої цензури, та й падіння рівня 
загальної культури в суспільстві тощо. 

Слід звернути увагу не те, що останнім часом у лінгвістиці, крім 
понять інформаційної екології та зниження культури мови, з’явилися 
інші: демократизація мови ЗМІ, різні типи мовної культури. Газетна 
мова стала більш розкутою Серед найважливіших інтралінгвістичних 
змін, що стали наслідками суспільних процесів, – тенденція до розми-
вання чітких стилістичних кордонів, поширення норм розмовного 
стилю, зниження мовленнєвої норми через уживання в ЗМІ жаргоніз-
мів, ненормативної лексики 

Тому дослідження стану культури мови сучасних друкованих ЗМІ та 
її ролі у формуванні довіри до них є надзвичайно актуальним на кож-
ному етапі їх розвитку. Головним завданням культури мови є: вихо-
вання навичок літературного спілкування; пропаганда й засвоєння 
літературних норм у слововжитку, граматичному оформленні мови; у 
вимові та наголошуванні; неприйняття спотвореної мови або суржику» 
[2, с. 113]. Кожне положення в цьому переліку – обов’язок медіа. І ці 
апріорні складники повинні охоплювати сучасні концепції як друкова-
них, так і електронних ЗМІ. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТИЛІСТИЧНО ЗНИЖЕНОЇ  
ЛЕКСИКИ В МОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ  
(НА МАТЕРІАЛІ ІНТЕРАКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ  

В УМОВАХ ПОЛІТИЧНИХ ТОК-ШОУ) 

 
Дослідженню сучасної лексики політики і ЗМІ, що віддзеркалює 

загальні тенденції розвитку мовної системи початку ХХ ст. присвячено 
праці українських лінгвістів Л. О. Ставицької [2], Л. В. Струганець [5], 
О. А. Стишова [4] та ні. Проте проблеми нормативності політичного 
мовлення та функціонування в усному мовленні українських політиків 
стилістично зниженої лексики потребують подальшого ґрунтовного 
вивчення. 

Усне мовлення українських політиків, які виступають у різноманіт-
них ток-шоу і демонструють себе як мовні особистості, рясніють 
стилістично зниженими лексемами. Ми проаналізували понад 100 
текстових фрагментів, зібраних шляхом запису усного мовлення полі-
тиків та завдяки аналізу друкованих версій на сайтах українських 
телеканалів «1+1», ICTV, «ТРК Україна» тощо та поділили їх на групи 
відповідно до характеру стилістично зниженої лексики, вжитої політи-
ками. Розглянемо детально кожну групу. 

Найбільшу групу становить жаргонна лексика, яку активно викори-
стовують українські політики (67%). Жаргон визначаємо як соціальний 
різновид мовлення, що «… існує через настанову на фамільярно-
знижений стиль мовлення в межах соціально-мовленнєвої спільноти, 
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яка характеризується відносно одним віком і повсякденним побутовим 
спілкуванням» [6, с. 394]. Саме жаргонізми є найпоширенішими стилі-
стично зниженими лексемами в політичному мовленні, наприклад: А в 
цей час туди вриваються вісім гопників на чолі з народним депутатом 
Ляшком, прямо в кабінеті начальника міліції його б’ють (Н. Шуфрич. 
Ток-шоу «Шустер-LIVE. 14.03.2014). За словником Л. Ставицької, 
гопник має два значення жаргонного характеру: «1. крим. Злодій, 
грабіжник. 2. молод., несхвальн. Агресивно налаштований підліток, 
молодик» [3, с. 89]. Використання жаргонізмів, походження яких 
пов’язано з кримінальним жаргоном, є частотним у мовленні українсь-
ких політиків, напр.: То хай надалі Київ залишається без голови і 
корумпованою київською міською владою, яка на останніх тижнях 
роздерибанила 200 гектарів землі (В. Кличко, червень 2013). У словни-
ку Л. Ставицької наявна інша форма лексеми «дерибанити», її фонети-
чний різновид: Дербанити – 1. крим. Ділити награбоване. 2. крим. 
Грабувати [3, с. 98]. В обох наведених значеннях популярне слово 
уналежнено до кримінального жаргону, проте здебільшого її вживають 
у трансформованому значенні «ділити злочинним способом».  

Проникнення слів з кримінального жаргону в розмовне мовлення 
стало вже звичним, проте фіксуємо це явище й на рівні політичного та 
публіцистичного дискурсів, напр.: …Коли Лазаренка «шмонали» аме-
риканські міграційні служби, Генпрокурор заявив, що наша країна 
докладе всіх зусиль, аби повернути Павла Лазаренка в Україну... 
(О. Ляшко, 2014). За словником Л. Ставицької, «Шмонати. – крим., 
жрм. Обшукувати когось, влаштовувати обшук. 2. арм. Влаштовувати 
якусь перевірку» [3, с. 305]. Перше значення є похідним з криміналь-
ного жаргону, а друге – з армійського, проте в мовленні політиків 
переважає саме кримінальна лексика.  

Також фіксуємо лексеми з молодіжного жаргону, напр.:...Вони ко-
пають людей і питають, чи ще живий, та ви подивіться кадри, які 
показують в новинах. Старші жінки, старші чоловіки, діти-їх луплять 
без розбору на право на ліво… Люди виходимо! О це реальний кльовий 
шанс…! (О. Тягнибок 03.12.2013). Оцінне значення цієї лексеми є 
позитивно забарвленим: Кльовий. – крим., молод., схвальн. Гарний, 
прекрасний [3, с. 142]. 

Жаргонізми, що мають в різних значеннях позначення як з 
кримінального, так і з молодіжного жаргону, широко представлені в 
політичному мовленні:...скільки можна базарити! Народ чекає дій! А ви 
свою шкуру ховаєте (В. Кличко, лютий 2013 р.). Базарити – «1. молод. 
Говорити щось про когось. 2. крим. Кричати, кликати на допомогу» 
[став, с. 38]; Пришли до влади ці бандюги ! Пообіцяли вам золоті гори, 
а Ви їм повірили! І що зараз, кинули вони Вас! А де тепер вони! Гріють 
свої животи у наших ворогів! (В. Кличко, січень 2014). Кинути – 
1. мол., крим. Виманити за допомогою обману значну суму грошей, 
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обдурити когось 2. мол., крим. Украсти, відібрати у когось щось 
[3, с. 138].  

У нашому матеріалі в цій групі значно переважають слова з познач-
кою «кримінальне» (34%) від усієї кількості аналізованих лексем, на 
другому місці синкретично визначені – молодіжний і кримінальний 
жаргон (18%), а на останньому – молодіжний (5%). Отже, переважають 
кримінальні жаргонізми: А ви бачите як регіони наші мажори-депутати 
живуть на широку ноги, коли народ копійки рахує! Бачте, не стидно 
їздити їм на мерсах, ходити по шикарних ресторанах, бабками розкиду-
вати! Де їх совість! (О. Ляшко, серпень 2013). Як бачимо, кримінальні 
жаргонізми насичують мовлення українських політиків. 

Друга група охоплює ненормовану лексику, яку називають у «Слов-
нику української мови» в 11 томах вульгарною, проте фіксують у пев-
них контекстах (загальна кількість 10%). Такими контекстами є насам-
перед політичне мовлення, оскільки українські політики постійно 
вживають вульгаризми, недоречні в літературному мовленні. Їхня 
основна мета – принизити, образити співрозмовника, вони є цінними 
маркерами, що характеризують зовнішність, розумову діяльність, 
зовнішній вигляд або поведінку політичних діячів, напр.: Ви гляньте 
на цього комуніста – голодний,холодний, нещасний, гляньте на його 
мармизу! О це такі комуністи пішли! (О. Ляшко, 07.09.2012). За 
академічним словником української мови, «Мармиза, вульг. – Облич-
чя» [1, Т. 4, с. 630]. У словнику жаргонізмів Л. Ставицької «мармиза» 
має таке ж значення «обличчя», але позначено, як «молодіжне» і 
«жартівливе» [3, с. 171]. Із позначенням «вульгарне» ми зафіксували й 
інші номінації обличчя, що використовуються в агресивній 
комунікативній взаємодії в політичному дискурсі, напр.: Ви що собі 
дозволяєте? Принижувати людей, принижувати українців. Ах, ти 
мордяка така нагла! Ви що собі дозволяєте…Не, він сказав, щоб я його 
поцілував отуди….! Оце сволота така, що про людей каже! Куди 
поцілувати! Поцілуй сам себе туди! (О. Ляшко, 17.12.2013). У тлумач-
ному словнику «мордяка» – вульг. Збільш. до морда [1, Т. 4, С. 802]. У 
словнику жаргонізмів цього слова немає, хоч представлене жаргонне 
значення лексеми «морда». 

Розмовна лексика, що входить до літературної української мови, 
проте належить до розмовного стилю, що позначено в словниках, 
становить в аналізованому матеріалі 14%. Переважно це образливі 
номінації політичних опонентів, що мають негативне забарвлення, 
напр.: Пані Богословська, про те, що ви чорнорота і про те, що Ви 
брехуха безсовісна і саме Ви фальсифікуєте ……і ви чорнорота відьма 
бігали там… о це така банда регіоналівська, бреше ото (О. Ляшко. 
Шустер-LIVE, 14. 05. 2013). Лексема «брехуха» представлена у «Слов-
нику української мови» в 11 томах як варіант лексема «брехунка», що 
є формою жіночого роду від «брехун». – Людина, яка завжди гово-
рить неправду» [1, Т. 1, с. 233] і позначена в словнику як «розмовне». 
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Хоч розмовна лексика загалом належить до літературної, але яскраво 
виражена негативна конотація уможливлює її вживання в 
політичному мовленні в інвективній функції та сприймається як 
стилістично знижена. 

Крім номінацій особи, в політичному мовленні використовують 
слова, що є назвами обличчя, тобто, крім жаргонних найменувань 
обличчя людини, політики вживають й розмовні номінації. Пошире-
ним є використання лексеми «пика»: Повід’їдали пики наші пани 
депутати! Да…так і є! А шо Ви думаєте, на чиї це гроші вони так 
живуть. Не задумувались?.. (О. Ляшко, лютий 2013 рік). У тлумачному 
словнику зафіксовано два значення: Пика. – 1. зневажл. Потворне, 
бридке обличчя // Обличчя людини, комусь неприємної, 
несимпатичної 2. розм. Обличчя людини, звичайно опасисте, свіже, 
рожеве і т. ін. [1, Т. 6, с. 350]. Перше значення подано як зневажливе, 
а друге – як розмовне, проте обидва містять негативну оцінку обличчя 
людини.  

Публічне мовлення повинно бути підпорядковане нормам усіх за-
значених типів, але сучасне політичне мовлення характеризується 
наявністю стилістично зниженої лексики, серед якої особливе місце 
належить жаргонізмам, вульгаризмам, просторіччю і розмовній лекси-
ці. Літературна мова, представлена розмовними лексемами становить 
14% у досліджуваному матеріалі та орієнтована на негативно оцінні 
характеристики політичних опонентів, тобто належить до зниженої 
стилістики. Нелітературна лексика представлена жаргонізмами (зага-
лом 67%), серед яких переважають лексеми з кримінального та моло-
діжного жаргону, та вульгаризмами і просторічною лексикою (10%), 
що мають емоційно-експресивне навантаження. 
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Національний університет «Одеська юридична академія», 
доцент кафедри прикладної лінгвістики, 

кандидат філологічних наук 

 

TWITTER ЯК НОВІТНЯ ЦАРИНА СТВОРЕННЯ ІМІДЖУ 

 
Глобальна комп’ютеризація, зростання інформаційних технологій та 

бурхливі соціально-політичні процеси, якими характеризується життя у 
більшості країн світу в останні роки, призвели до того, що актуальність 
досліджень соціальних мереж не викликає на сьогодні сумнівів, бо 
ними так чи інакше користується більшість громадян.  

Існує чимало поглядів на їхнє значення та вплив на розвиток суспі-
льства – від позитивного (А.І. Бобкова, А.Є. Жичкина) до вкрай 
негативного (Ю.Д. Бабаєва, К.С. Варивода, О.Ф. Шахненко, 
О.В. Щербаков). Різні питання щодо формування і розвитку мережево-
го суспільства розглядали такі вчені, як Дж. Антоні, Д. Белл, 
Дж. Вальтер, Б. Ван Дер Хейд, Дж. Гэлбрейт, А. Тоффлер. Роботи 
останніх кількох років все більше акцентують на впливовому аспекті 
соціальних мереж в умовах сучасних постійних соціально-політичних 
хвилювань (Н.Ф. Зорба, В. Яремчук). Проте досліджень, які б зосере-
джувалися на формування іміджу в межах соціальних мереж, ми не 
знайшли, що наголошує на новизні нашої роботи, метою якої є розг-
ляд перспектив використання соціальної мережі Twitter як царини для 
створення іміджу. 

Для досягнення поставленої мети було виконано такі завдання: 
1) проаналізувати актуальність соціальної мережі Twitter для сучас-

ної україномовної аудиторії; 
2) виокремити чинники іміджу, що набувають особливої важливос-

ті у інтернет-комунікації; 
Об’єктом дослідження є український сегмент соціальної мережі 

Twitter (далі – «твіттер»), а предметом – її використання для створення 
іміджу. 

Твіттер (від англ.twitter– цвірінькати, щебетати) – соціальна мере-
жа, яка є мережею мікроблогів, що дає змогу користувачам надсилати 
короткі текстові повідомлення (до 140 символів) – твіти, використову-
ючи SMS, служби миттєвих повідомлень і сторонні програми-клієнти.  

Хоча за кордоном твіттер використовують у різноманітних цілях, 
зокрема як чинник наукових досліджень, ообіт вітчизняних науковців 
(окрім бізнес-аналітиків, зацікавлених питанням розміщення реклами), 
що використовували б новітні технології твіттеру, ми, однак, не знай-
шли, не зважаючи на те, що сьогодні саме твіттер став одним з найва-
гоміших факторів впливу. 
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«Facebook та Twitter останнім часом стали трампліном не тільки для 
наявних, а й для цілком нових героїв, які все більше впливають на 
життя країни. З простого майданчика для розваг соцмережі перетвори-
лись на серйозний механізм, який змінив країну, створюючи у ній нові 
соціальні ліфти. Так, протягом останніх років, Facebook та Twitter не 
тільки координували акції протесту під час революції, сприяли ство-
ренню суспільної думку, але й сформували нових лідерів суспільст-
ва»[7]. Ці слова дуже яскраво унаочнюють роль, що її на сьогодні 
відіграють в Україні соціальні мережі в цілому та твіттер зокрема. 
М. Крючок зазначає, що «більшість сучасних протестів відбуваються за 
допомогою соціальних медіа, серед яких твіттер є найбільш мобільним 
та компактним інструментом. Після Революції Гідності, кількість 
твіттер-аудиторії в Україні збільшилася майже вдвічі. Ці тенденції 
вплинули на активну залученість України до цифрової дипломатії. 
Явище, коли політики використовують сучасні інструменти на кшталт 
твіттеру і в такий спосіб інформують про події у режимі реального 
часу, а також реагують на те, що відбувається зараз, вже отримало 
назву «твіттер-дипломатії». Фактично, можемо спостерігати за змінами 
у дипломатичній науці в контексті поширення цифрових технологій, 
які стали невід’ємною частиною життя звичайних громадян» [3]. Отже, 
на даний момент практично неможливо знайти ланку з життя суспіль-
ства, де хоч якусь роль не відігравали б соціальні мережі. Мобільність 
твіттера, що її згадує п. Крючок, посилюється також існуванням такого 
поняття, як «твіттер-шторм», що тлумачиться як «раптовий спалах 
активності у твіттері навколо певної теми, з приводу якої користувачі 
починають створювати повідомлення, об’єднані певною міткою – так 
званим хеш-тегом»[8] і, що очевидно з новинарних заголовків, впевне-
но входить в ужиток у нашому сучасному житті. 

Для того, щоб самостійно оцінити рівень актуальності твіттера се-
ред молодої аудиторії, ми провели анкетування, що мало на меті 
отримати відповіді на такі питання: 

1. Чи користуєтесь Ви соціальними мережами? 
2. Якщо користуєтесь, то якими? 
3. Чи знаєте Ви про існування такої соціальної мережи, як twitter? 
4. Чи користуєтесь (пишите/читаєте) нею? Чи плануєте користува-

тись у майбутньому? 
5. Сторінки яких відомих людей з України Ви читаєте у соціальних 

мережах (в т.ч. Twitter)? 
6. Сторінки яких відомих людей з України Ви б хотіли читати у 

соціальних мережах? 
7. Чи вважаєте Ви, що соціальні мережі є актуальними на сьогодні 

засобами впливу на громадську думку?Якщо так, то які само. 
Інформантами стали 100 студентів факультету журналістики 

НУ «ОЮА» віком від 19 до 22 років, тобто молоді люди, які здобува-
ють вищу освіту і планують працювати у галузі мас-медіа. 
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100% опитаних зазначили, що користуються соціальними мережа-
ми, серед яких вони здебільшого виокремили Facebook, Вконтакте, 
Twitter та Instagram. Всі респонденти відповіли, що знають про існу-
вання твіттеру та 45% опитаних так чи інакше користуються цією 
мережою (20% тільки читають повідомлення інших, 25% – ще й ство-
рюють свої власні). Намір створити власний аккаунт на твіттері у 
майбутньому висловили ще 10% опитаних. Цікаво, що 99% інформан-
тів стверджувально відповіли на 7 питання анкети, зазначивши, що 
соціальні мережі є, безумовно, важливим чинником впливу, але з 
названих ними у питанні 2 найменувань на цей раз найбільша увага 
була приділена Facebook та твіттеру, тоді як Вконтакте була кілька раз 
названа «мережею для підлітків». Деякі опитані в межах питання 7 
дали навіть розгорнуту відповідь, пояснивши, що саме соціальні мере-
жі є місцем, де лідери думок розміщують повідомлення, направленні 
на суспільні зміни.  

Серед відомих українських особистостей, сторінки яких є цікавими 
для інформантів, було виокремлено три групи – політики (А. Аваков, 
В. Гройсман, С. Ківалов, О. Ляшко, М. Найєм, П. Порошенко, 
М. Саакашвілі, Ю. Тимошенко), журналісти та телеведучі (С. Витвиць-
ка, Д. Карпачов, О. Педан, Г. Поченцов, С. Притула, Г. Решетник,  
О. Фреймут), представники шоу-бізнесу (С. Бабкін, В. Брежнєва, 
Джамала, С. Вакарчук, Потап, Н. Каменських).  

Наведені результати підтверждують думку про те, що «на відміну від 
інших країн, український сегмент соціальних мереж є значно більш 
політизованим. Якщо у США безперечними лідерами серед читачів є 
зірки шоу-бізнесу, в Україні серед найпопулярніших блогерів – полі-
тики та безпосередні учасники суспільних процесів»[7]. Серед останніх 
можна назвати таку відому особистість, як С. Вакарчук, що є лідером 
громадської думки українців [1], якого голосування каналу ТСН ви-
знало «найавторитенішим українцем» [4]. За останні 2 роки кількість 
читачів мікроблогу п. Святослава (https://twitter.com/s_vakarchuk) 
зросла майже вдвічі (з 1,1 млн. людей на 10.08.2015р. до 1,93 млн. на 
10.05.2017р.), а середня кількість повідомлень, опублікованих в місяць 
продовжує дорівнювати 50, як ми й зазначали у нашій попередній 
розвідці з цієї теми[2]. 

Ще одним цікавим прикладом (щоправда, російськомовним) є Му-
стафа Найєм – у минулому журналіст, а тепер – політичний діяч, який 
у 2013 році мав лише 24 тис. читачів, у 2015 – 160 тис., а сьогодні – 
878 тис. Кількість повідомлень, опублікованих п. Найємом 
(https://twitter.com/mefimus) за 8 років налічує 12 тис., тобто приблизно 
125 на місяць, що, з огляду на динаміку зросту його популярності, є 
виправданим та користується попитом. 

Аналізуючи наведену інформацію, не можливо не поставити питан-
ня – що ж саме привертає увагу до сторінки тієї чи іншої особистості? 
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Що робить її популярною, цікавою? Що формує її статус лідера думок? 
З чого складається її імідж? 

Намагаючись отримати відповідь на ці питання, звернемось до роз-
робленої у своєму дисертаційному дослідженні класифікації складників 
іміджу, до яких уналежнюємо: 

1) вербальні характеристики (образність, дотримання норм, дотеп-
ність, гумор); 

2) інтелектуальний рівень; 
3) особистісна позиція та ставлення до оточуючих; 
4) невербальні характеристики (жести, міміка та їхня узгодженість 

із вербальними характеристиками); 
5) зовнішній вигляд (власне зовнішність, зачіска, макіяж, одяг). 
З огляду на специфіку досліджуваного матеріалу очевидно, що дві 

останні категорії, які зазвичай відіграють провідну роль, не можна 
вважати релевантними. На перший план, отже, виходять особистісна 
позиція та інтелектуальний рівень, втілити які автор має у коротких 
(до 140 символів), але влучних та яскравих повідомленнях, складених 
із дотриманням норм обраної ним мови. 

Саме такі сторінки, на нашу думку, будуть привертати увагу сучасної 
публіки, яка в середньому 4-5 годин на день приділяє соціальним мере-
жам[7], та викликати її інтерес, що впливатиме не тільки на особисті 
рейтинги тієї чи іншої публічної особи, а й на соціальні процеси в 
суспільстві, які вона висвітлює. Аналіз мовного аспекту діяльності 
найпопулярніших у всесвітній мережі україномовних авторів мікробло-
гів, отже, вважаємо перспективним для подальших досліджень. 

Таким чином – завдяки вивченню таких ресурсів, як твіттер, збіль-
шенню кількості свідомих «мовців» та сприянню їхньої популяризації 
– у майбутньому ми можемо сподіватися на формування ситуації, в 
якій кожен зможе обрати для себе соціальну позицію, якою б вона не 
була, та людину, що її втілює та виражає – з дотриманням норматив-
них та етикетних вимог. Зробити це при тому можна буде там, куди 
сучасна людина звикла звертатися за вірогідною інформацією, бо, як 
влучно сказав один американський дослідник «Facebook – це мережа, 
де ми брешемо своїм друзям, а twitter – місце де говоримо правду 
незнайомцям» [10]. 
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НАЗАРЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
доцент кафедри прикладної лінгвістики,кандидат філологічних наук 

 

ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ В СУЧАСНОМУ ГАЗЕТНОМУ ТЕКСТІ 

 
Проблема дефініції тексту увиразнила низку наукових праць, де до-

слідникививчали основні ознаки, на підставі яких певну сукупність 
знаків можна вважати текстом. До таких ознак найчастіше уналежню-
ють здатність тексту повідомляти інформацію, смислову та формальну 
єдність, орієнтацію на адресата тощо. Їх назвали текстовими категорі-
ями. У вітчизняній науці домінує такий підхід до їх визначення, відпо-
відно до якого це – «найсуттєвіші властивості, прототипові характери-
стики тексту, взаємодія яких забезпечує його специфіку та стійкість як 
якісно визначеного лінгвосеміотичного, комунікативного та мовленнє-
ворозумового утворення» [2, с. 24]. 

Дослідники намагалися визначити та кваліфікувати текстові катего-
рії, виходячи виключно з текстової тканини, не застосовуючи поняття 
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дискурсу. Застосування дискурсивних параметрів спочатку ускладнило 
завдання, тому що дослідники намагалися поєднати власне текстові 
категорії з дискурсивними: лінгвістичні типології було зорієнтовано 
передусім на власне текстові характеристики (З. Тураєва, 
О. Воробйова, В. Кухаренко та ін.), а літературознавчі – на дискурсив-
ні (В. Хализєв). Ці розбіжності і зумовили впровадження 
О. Селівановоютерміна «текстово-дискурсивна категорія». 

Одна з перших спроб описати текстові категоріїбула зроблена  
Р.-А. Бограндом та В. Дресслером, які визначали текст через наявність 
у ньому провідної ознаки – текстуальності. І хоч більшість дослідників 
критикують цю концепцію через наявність у ній логічного кола: текст 
характеризується текстуальністю, проте концепція передбачає тлума-
чення текстуальності як сукупності параметричних ознак тексту, тобто 
власне текстових категорій. К. Філіппов пропонує такий підхід до 
текстуальності: текстуальність є сукупністю властивостей, ознак, 
параметрів, що притаманні тексту: когезія, когерентність, інтенціона-
льність, сприйнятність, інформативність, ситуативність, інтертекстуа-
льність [7, с. 126]. Однак текстуальність указує лише на те, що текст є 
текстом, проте відсутність одностайної думки щодо дефініції текстової 
категорії, існування та визначення провідної категорії тексту та немож-
ливості побудувати однозначну класифікацію текстових категорій, на 
нашу думку, є підставою твердити, що текст робить текстом щось 
більше за один конкретний параметр (чи навіть кілька).  

Наше розуміння текстової категорії ґрунтується на ролі тексту в 
комунікативному акті, де текст виконує роль повідомлення, що проду-
кує мовець й отримує реципієнт. Саме тому вважаємо, що під час 
визначення текстових категорій необхідно враховувати всі ознаки 
повідомлення, що є елементом комунікативного акту (навіть заголов-
ки, слогани, гасла тощо) та основні ознаки учасників комунікації – 
адресанта та адресата.  

О. Воробйова зазначає, що існує два підходи до визначення тексто-
вих категорій: перший полягає в тому, що текст під час формування 
набуває певних властивостей, що і є текстовими категоріями, а другий 
у тому, що самі категорії створюють і формують текст [2, с. 22]. Ми 
поєднуємо ці два підходи, відштовхуючись від комунікативної природи 
тексту: як текст виформовується у комунікативному акті в ролі повідо-
млення, набуваючи відповідних властивостей, так і наявність цих 
властивостей у свідомості мовців – учасників комунікативного акту – 
уможливлює створення тексту. 

В російській лінгвістицівважаютьосновною текстовою категорією 
інформативність (І. Гальперін), яку тлумачать як здатність тексту 
репрезентувати, зберігати та передавати певну інформацію. Зважаючи 
на комунікативну природу тексту, визначальною категорією вважають і 
комунікативність(Є. Сидоров). Комунікативність указує на провідну 
роль тексту в комунікації, на те, що він є формою репрезентації диску-
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рсу. Проте таку позицію критикує О. Селіванова як логічно помилкову 
і пропонує власну провідну текстово-дискурсивну категорію, що теж 
ґрунтується на комунікативній природі тексту, – діалогічність 
[5, с. 197]. 

Якщо пропозиції стосовно визнання провідною категорією тексту 
інформативності, концептуальності, комунікативності та діалогічності 
орієнтовані на текст як елемент комунікативного акту, то орієнтація на 
внутрішні властивості тексту увиразнила визначення зв’язностіяк 
основної текстової категорії. Як вважає В. Красних, з погляду психолі-
нгвістики, основними характеристиками тексту є зв’язність і цілісність 
[4, с. 223], тобто зв’язність у широкому значенні, що передбачає як 
структурну єдність, так і семантичну.  

Ми пропонуємо виокремлювати дві основні текстові категорії – ін-
формативність і комунікативність.Термін «інформативність» указує на 
те, що текст є засобом фіксації, зберігання та передачі інформації. 
І. Гальперін пов’язує текстову інформативність зі здатністю окремого 
повідомлення передавати інформацію [3], а З. Тураєва вважає, що 
інформація в тексті не дорівнює сукупності інформаційних компонен-
тів кожного висловлення, тобто зміст тексту є явище вищого рівня [6]. 
Першою спробою розглянути текстову категорію інформативності є 
праця І. Гальперіна, де репрезентовано типологію текстової інформа-
ції. Дослідник пропонує виділяти в тексті: змістово-фактуальну інфор-
мацію – текст містить факти, події, процеси, що відбуваються в 
об’єктивній дійсності; змістово-концептуальну інформацію – індивіду-
ально-авторське розуміння відношень між явищами, що описано 
засобами попереднього типу інформації, задум автора, його інтенції 
тощо; змістово-підтекстову інформацію – імпліцитний зміст тексту, 
що ґрунтується на здатності мови породжувати асоціативні та коното-
тивні значення [3]. Основним завданням преси є повідомлення актуа-
льної інформації, тому категорія інформативностідомінує у всіх інфор-
маційних газетних повідомленнях. 

Комунікативністьтексту ми також уналежнюємо до основних кате-
горій разом із інформативністю. Здатність тексту брати участь у кому-
нікативному акті в ролі повідомлення стає можливим саме завдяки 
комунікативності. Н. Болотнова зазначає, що спілкування в принципі 
можливе лише на підставі тексту, і тому саме текст висувають як 
основний об’єкт дослідження, як основну форму комунікації. Актуалі-
зація комунікативності як однієї з основних текстових категорій дозво-
ляє говорити про комунікативну парадигму лінгвістичного знан-
ня[1, с. 11], характерними ознаками якої є: інтегративний характер; 
спирання на теорію мовленнєвої діяльності; висування тексту та мов-
ної особистості як основних понять; підвищення інтересу до екстралін-
гвістичних чинників спілкування; експланаторність (прагнення пояс-
нитимовні явища – термін О. Кубрякової). Інформативність більше є 
власне текстовою категорією, а комунікативність – дискурсивною.  
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Отже, вважаємо, що для газетного тексту є релевантними такі кате-
горії, як інформативність і комунікативність, що орієнтують газетне 
повідомлення на інформаційну повноту та визначають його скерування 
на мовця та адресата. 
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МАСАЖ ПРИ ФІЗИЧНОМУ ПЕРЕВТОМЛЕНІ 

 
Стан організму, при якому в результаті тривалих або короткочас-

них великих м’язових зусиль відмічається тимчасове зниження праце-
здатності, називається фізичним стомленням. Фізичне стомлення 
супроводжується рядом об’єктивних ознак, що виражаються в ущіль-
ненні м’язів, м’язових болях, скруті рухів і ін. Суб’єктивно фізична 
втома відчувається як почуття загальної втоми, розбитості. М’язове 
стомлення супроводжується зміною збудливості м’язів. У центральній 
нервовій системі при стомлюючої роботі порушується баланс між 
процесами збудження і гальмування. Втома м’язів веде до зниження 
її збудливості. Виявляється переважання гальмівного процесу, це 
знижує працездатність. Порушується співвідношення між іонами 
калію і натрію, негативно позначається на електричних потенціалах 
при порушенні м’язів. Зниження працездатності пов’язано з висна-
женням енергетичних запасів, зниженням активності ферментів, що 
обумовлюють хід хімічних реакцій в м’язах. Встановлено також, що 
при втомі може мати місце порушення провідності нервових імпуль-
сів через синапси в центральній нервовій системі і в м’язі. Крім того, 
тривала і виснажлива робота негативно позначається на функції 
тіпофіза і надниркових залоз, гормони, яких грають активну роль в 
підтримці працездатності організму. 
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Зрозуміло, ці складні процеси проявляються по-різному і неоднако-
во. Статична робота більш втомлює, ніж динамічна. При статичній 
роботі, при вимушених робочих положеннях тіла, що має місце при 
найрізноманітніших професіях швидше настає недостатність кровообі-
гу м’язів. У м’язах накопичуються недоокислені речовини і інші про-
дукти обміну. Підвищується внутрішньо м’язовий тиск, що призводить 
до порушення місцевого кровотоку, до зменшення доставки кисню і 
енергетичних речовин до м’яза. Відновлення працездатності організму 
при фізичному стомленні є важливою проблемою. Для прискорення 
відновлювальних процесів використовуються різні засоби. Одним з 
головних засобів є активний відпочинок, тобто перемикання з одного 
виду фізичної діяльності на інший. Зокрема, широко повинно бути 
рекомендовано поєднання професійної діяльності з заняттями фізич-
ною культурою, використанням кліматичних факторів, туризму, спор-
ту. Однак активний відпочинок не завжди ефективний при надмірно 
виснажливій роботі. Наприклад, в спортивній практиці для приско-
рення процесів відновлення при фізичному стомленні вдаються до 
використання вдихання газових сумішей, багатих киснем, водними 
процедурами і широко застосовують відновлювальний масаж. 

Масаж є ефективним і широкодоступним засобом відновлення 
працездатності при фізичному стомленні і надійним засобом профі-
лактики професійних захворювань. Десятихвилинний масаж стомле-
них м’язів не тільки відновлює первинну м’язову працездатність, але 
навіть збільшує її. 

Підвищення працездатності стомлених м’язів спостерігається і при 
масажі м’язів, які не брали участь у фізичній роботі. Це пояснюється 
виникненням під впливом масажу в непрацюючих м’язах, а ефектив-
них (доцентрових) імпульсів, які, потрапляючи в центральну нервову 
систему, підвищують збудливість нервової тканини. Тому при втомі 
окремих м’язових груп доцільно не масажувати втомлені м’язи, а 
м’язи, які не брали безпосередньої участі в роботі. Ніжні безболісні 
розминання, що чергуються з легкими погладжуваннями, діють заспо-
кійливо і знімають втому швидше, ніж пасивний відпочинок. Масаж 
усуває ригідність м’язів, ліквідує біль, сприяє швидкому відновленню 
їх працездатності. 

При загальному фізичному стомленні основна увага приділяється 
сегментно-рефлекторним впливам, тому в першу чергу масажують 
зони, що володіють великими рецепторними полями (комірцеві, 
спина, груди, стегна). Положення масажованого – лежачи. 

План масажу: 
- масаж комірцевої зони: ніжне погладжування задньої і бічних 

поверхонь шиї у верхній частині трапецієподібних м’язів в напрямку 
від потилиці до підключеним лімфатичних вузлів. Глибоке ніжне 
розминання верхніх країв трапецієподібних м’язів. Розтирання кінця-
ми пальців і ліктьовим краєм кисті задньої поверхні шиї, верхніх країв 
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трапецієподібних м’язів в області остистих відростків і надпліччі  
(не слід викликати хворобливості і рефлекторного скорочення м’язів). 

- масаж спини: поверхневе погладжування в області паравербаль-
них зон в напрямку від нижчих сегментів до верхніх: погладжування 
м’язів спини в напрямку до пахвових лімфатичних вузлів. Розминка 
зовнішніх країв найширших м’язів спини. Зрушення м’язів спини з 
невеликою амплітудою. Натискання долонею в області остистих-
крижових м’язів. Ніжне вібраційне погладжування 5-10 хвилин. Безбо-
лісне розтирання паравербальних зон в області остистих відростків і 
лопаткових областей. Площинне погладжування широкими штрихами. 

- масаж грудної клітини: площинне погладжування в області груд-
них м’язів і грудини в напрямку до пахвових лімфатичних вузлів і 
граблевидне погладжування міжреберних проміжків від грудини до 
хребта; ніжне розтирання області грудини, міжреберних проміжків і 
реберних дуг; глибокі ніжні розминання грудних м’язів; поплескування 
грудної кисті; вібраційне погладжування; слабкі здавлювання грудної 
клітини; за середніми пахвових лініях на рівні V-VI ребер. 

- масаж стегон: попередньо виробляють поверхневе охоплює пог-
ладжування широкими штрихами нижньої кінцівки від стопи до пахо-
вих лімфатичних вузлів. Глибока безболісна розминка м’язів стегна. 
Розминку проводять обома руками, захоплюючи можливо великі 
м’язові маси. Особливо використовують прийом валяння. Застосовують 
також пиляння і перетин, поштовхи окремих м’язових груп, безпере-
рвну вібрацію і ніжне поплескування долонею. Закінчують масаж 
погладжуванням. Тривалість процедури – 10-20 хв. 

При перенапруженні окремих м’язових груп після гранично-
інтенсивної роботи стомлення може виражатися наявністю контрак-
тур, сильних болів, затвердіння м’язів і ін. В таких випадках масажу 
слід передувати місцеву теплову ванну, душ або лазню, після чого, 
через кілька годин, можна робити місцевий масаж стомлених м’язів. 
Застосовують в основному прийоми ніжного безболісного розми-
нання. На кінцівках переважно валяння (руки масажиста долонями 
охоплюють по обидва боки кінцівку; пальці випрямлення в площині 
долонь, кисті паралельно; рухами кистей в протилежних напрямках 
(від себе і до себе) м’язи зміщують, стискають, розтягують, якщо 
натиснення виробляють поверхнево, м’язи не піддаються великій 
деформації; при енергійному валянні м’язи зміщуються від шкірно-
го ложа з більшою амплітудою, значно деформуються і сильно 
збуджуються, який мав би викликати великого зсуву і деформації 
хворобливих м’язів. Розминання повинні чергуватися з легкими 
погладжуваннями. Після розминки і погладжування приступають до 
розтирань, які спочатку слід проводити дуже обережно. Тільки 
добившись розслаблення м’язів, можна переходити до більш глибо-
кого прийому. Здорові люди для зняття втоми і перенапруги в 
окремих м’язових групах можуть користуватися самомасажем. 
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У світі подій Болонського процесу хотілося б звернути увагу на те, 

що основною метою сучасної освіти є підвищення якості та ефектив-
ності навчання. Підвищення якості вищої професійної освіти є однією 
з активних проблем освіти в Україні. Фізичне виховання студентської 
молоді є невід’ємною частиною системи професійної освіти, важливим 
компонентом гармонійного розвитку особистості, формування у молоді 
патріотичних почуттів, вдосконалення фізичної, психологічної та 
моральної підготовки до активного життя і професійної діяльності. 
Однак, у дослідженнях багатьох авторів зазначається загрозливий стан 
здоров’я випускників шкіл, який має тенденцію погіршення з кожним 
роком. У процесі навчання в середній школі намітилася тенденція до 
погіршення стану здоров’я підростаючого покоління. Майже 90% учнів 
і студентів мають відхилення у здоров’ї, понад 50% – незадовільну 
фізичну підготовку. [1, с. 93]. Аналізуючи стан фізичного виховання 
абітурієнтів та студентів можна стверджувати, що серед більшості з них 
не сформована потреба піклуватися про власне здоров’я, відсутня 
стійка мотивація до знання з фізичного виховання. 

На сучасному етапі розвитку країни в умовах якісного перетворення 
всіх сторін життя суспільства зростають вимоги до фізичної підготов-
леності наших співгромадян, необхідної для успішної трудової діяльно-
сті. Рівень культури людини виявляється в його умінні раціонально, 
повною мірою, використовувати свій вільний час. Від того як він 
використовується, залежить не тільки успіх у трудовій діяльності, 
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навчанні і загальному розвитку, але і саме здоров’я людини, повнота 
його життєдіяльності. 

Одна з головних задач вузу – підвищення якості освіти, приведення 
рівня професійної підготовленості майбутніх спеціалістів у відповідності 
з нормативними актами та вимогами Болонського співвідношення. 
Пріоритетною метою вищої освіти є досягнення професійної компетен-
тності випускників вузів [2, с. 251]. При цьому необхідно забезпечити 
культурне, інтелектуальне, духовне та фізичне становлення, саморозви-
ток та самовдосконалення, тісний взаємозв’язок теоретичного та прак-
тичного навчання у вищому навчальному закладі. Погіршення стану 
здоров’я та зниження рівня фізичної підготовленості студентів вказує на 
недостатність традиційного підходу викладання фізичної культури в 
навчальному закладі. Як відомо, сучасна система вищої професійної 
освіти детермінована задачами навчання на здобуття майбутньої профе-
сії і, на жаль, недостатньо уваги приділяється комплексному здоров’ю, 
що не забезпечує їх використання для особисто-професійного розвитку 
студентів. Для переважної більшості студентів фізична культура не є 
життєво необхідною проблемою. Нажаль, вони ставлять фізичну культу-
ру серед життєвих цінностей на одне з останніх місць, не вбачають сенсу 
в зміцненні здоров’я засобами фізичної культури, не вважають необхід-
ними для себе заняття з фізичного виховання. 

Одною з причин низького інтересу студентської молоді до занять 
фізичною культурою та спортом є незадовільна організація навчально-
го процесу з фізичного виховання у вузах, слабке програмно-
методичне і матеріально – технічне забезпечення. Таким чином, 
пошук шляхів та технологій оздоровлення студентської молоді предста-
вляє собою велику теоретичну і практичну значущість в системі фізич-
ного виховання у вищому навчальному закладі. 

Фізичне виховання і спорт у вузі сприяють підготовці майбутніх 
фахівців до високопродуктивної праці, протидіяти негативним факто-
рам, що впливають на здоров’я і навчання у вузі, умінню самостійно 
використовувати засоби фізичної культури в праці і відпочинку, фор-
мувати загальну і професійну культуру здорового способу життя і т.д. 

Перед вищою школою стоїть задача корінного і всебічного поліп-
шення професійної підготовки і фізичного виховання майбутніх фахів-
ців. У нових умовах підвищується соціальна значимість фізичного 
виховання у формуванні всебічно і гармонійно розвитої особистості 
випускника вузу з високим ступенем готовності до соціально-
професійної діяльності. Фізичне виховання спрямовано на зміцнення 
здоров’я, на оволодіння життєво важливими руховими навичками і 
вміннями, на досягнення високої працездатності. Воно має велике 
значення в підготовці студентів до продуктивної праці. Крім відомих 
фізичних якостей також розвиваються цінні психічні якості такі як 
наполегливість, воля, цілеспрямованість, рішучість, самовладання. 
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На жаль, ми маємо цілий ряд професій, зв’язаних із обмеженням 
рухів і професія юриста не є виключенням. Обмеження рухів є причи-
ною порушень фізіологічних ритмів в організмі. Слід зазначити, що 
одночасно з тривалим обмеженням рухів, зросла схильність людини до 
різноманітних стресових факторів. Сутність використання фізичних 
вправ полягає в підвищенні енергетики організму, що є передумовою 
до підвищення його адаптації до навколишнього середовища.  

З допомогою фізичних вправ і інших засобів фізичного виховання 
можна в певному діапазоні змінювати функціональний стан організ-
му, що веде до прогресивних адаптаційних змін. Впливаючи таким 
чином на фізичні якості, при певних умовах досягають суттєвої зміни 
рівня і спрямованості їх розвитку. Це виражається в прогресуванні 
тих або інших рухових здібностей (силових, швидкісних та ін.), 
підвищенні загального рівня працездатності, зміцненні здоров’я, 
поліпшенні будови тіла. Одночасно, слід зауважити, що оскільки 
фізичний розвиток обумовлений природними задатками, які переда-
ються за спадковістю, можливості виховання не безмежні. Вони 
визначаються вродженими здібностями, тому кожен може досягти 
лише обумовленого ними результату.  

Фізична культура і спорт у навчально-виховному процесі вузів ви-
ступають як засіб соціального становлення майбутніх фахівців, як засіб 
активного розвитку їхніх індивідуальних і професійно значимих якос-
тей, як засіб виховання в дусі колективізму і взаємодопомоги та засіб 
досягнення фізичної досконалості. Фізичним вихованням у вузах 
повинні бути охоплені практично всі студенти, оскільки цей вік люди-
ни найбільш сприятливий для розвитку й удосконалення фізичних 
можливостей організму. 

Фізичне виховання є головним напрямком впровадження фізичної 
культури і становить органічну частину загального виховання, покли-
кану забезпечувати розвиток фізичних, морально-вольових, розумових 
здібностей та професійно-прикладних навичок людини. 

Стратегічною метою фізичного виховання студентської молоді в НУ 
«ОЮА» є формування фізичного, морального та психічного здоров’я, 
усвідомленої потреби у фізичному вдосконаленні, розвитку інтересу і 
звички до самостійних занять фізичною культурою та спортом, набуття 
знань і вмінь здорового способу життя. Це потребує дотримання 
державної політики і вироблення стратегії розвитку фізичного вихо-
вання і спорту студентської молоді до соціальних і економічних змін, 
що відбувається в Україні. 

Гармонійно розвиненого студента не можна уявити без досконалого 
фізичного розвитку і міцного здоров’я, що є основою повноцінної 
праці та захисту Батьківщини. Фізичне виховання у нашому вузі спря-
моване саме на вирішення цих знань. Проте, розробляючи основні 
положення фізичного виховання нами було спочатку переосмислено 
проблеми колишньої системи, що негативно впливало на кінцевий 
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результат. Розроблена нами робоча програма враховує технології 
оптимізації навчального процесу з фізичного виховання за допомогою 
використання інноваційних форм та методів і адаптована до нашого 
універсального спортивного комплексу. Вона також має можливість 
використовувати студентами персональної програми навчання, врахо-
вуючи їх фізичний стан та рівень розвитку фізичних якостей. 

Навчальні заняття з фізичного виховання мають освітньо-виховний 
характер, тобто формують, в першу чергу, фізкультурну освіченість і 
мотиви фізичного самовдосконалення. Проблема вдосконалення 
професійно важливих психофізичних якостей студентів – юристів у 
процесі фізичного виховання є актуальною, оскільки особливості 
професійної діяльності юриста вимагають від нього дисциплінованості, 
сумлінності, наполегливості, емоційної стійкості, високих показників 
функцій уваги та пам’яті, стійкості до виконання довготривалої моно-
тонної роботи, ініціативності, продуктивності, аналітичності та опера-
тивності мислення. Розвиток цих важливих рухових якостей є основою 
фізичної підготовки студентів – юристів що сприяє їх професійної 
компетентності. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ СТИЛЮ ЖИТТЯ 

 
Проблеми збереження й зміцнення здоров’я людей є досить актуа-

льними. В наш час, час науково-технічної революції значно змінилися 
умови праці: механізуються способи пересування, скорочуються фізич-



743 

ні навантаження, однієї з головних стає розумова діяльність. Поняття 
здорового способу життя містить у собі раціонально організовану 
фізіологічно оптимальну працю, морально-гігієнічне виховання, вико-
нання правил і вимог психогігієни, раціонального харчування й особи-
стої гігієни, активний руховий режим і систематичні заняття фізичною 
культурою, ефективне загартовування, продуману організацію дозвілля, 
відмову від шкідливих звичок [1, с. 25]. 

Здоровий спосіб життя – це єдиний стиль життя, здатний забезпе-
чити відновлення, збереження й поліпшення здоров’я населення. Тому 
формування цього стилю – найважливіша соціальна технологія держа-
вного значення й масштабу. Всю свою діяльність по формуванню 
здорового способу життя педагог повинен проводити з обліком вікових 
і індивідуальних морфофізиологічних і психологічних особливостей.  

У програмі, спрямованій на формування здорового способу життя, 
входять наступні напрямки роботи: раціональний режим праці (навчан-
ня) і відпочинку, заснований на індивідуальних біоритмологічних особ-
ливостях; оптимальна й систематична фізична активність; ефективне, 
науково обґрунтоване загартовування; нормальне харчування відповідно 
до концепції адекватного харчування; комплекс психогігієнічних і 
психопрофілактичних впливів; облік і корекція впливу на здоров’я 
навколишнього середовища; аргументована й діюча пропаганда шкідли-
вих для здоров’я факторів (алкоголізму, паління, наркоманії й токсико-
манії); формування правильних подань про статеве дозрівання, знань і 
мер профілактики СНІДу; навчання заходам щодо попередження вулич-
ного й побутового травматизму й правилам особистої гігієни. 

Якщо запитати про те, що найважливіше в збереженні й зміцненні 
здоров’я людини, то багато хто відповість однозначно – виконання 
раціонального режиму дня. Однак не всі можуть відповісти на запи-
тання: Чому так важливо дотримувати режиму? Наукове обґрунтування 
ролі режиму як провідного фактору в зміцненні здоров’я отримано 
лише в останні роки й зв’язано в основному з успіхами розвитку двох 
наук – біоритмології й нейрофізіології. 

Саме циклічність процесів життєдіяльності й обумовлює необхід-
ність виконання режиму, що представляє собою раціональний розпо-
рядок дня, оптимальну взаємодію й певну послідовність періодів 
підйому і сну. Наукові праці по біоритмології з’явилися лише на 
початку XIX в. В 1801 р. німецький лікар Аутенрит протягом декількох 
днів спостерігав за частотою скорочень серця та виявив закономірні 
зміни в динаміки доби. 

В останні роки біоритмологія одержала бурхливий розвиток, у ре-
зультаті чого встановлене наступне кардинальне положення: практично 
всі відомі до теперішнього часу процеси, що протікають в організмі 
людини, мають певну ритмічність, що виступає як універсальна життє-
ва закономірність із найширшим діапазоном проявів – від діяльності 
окремих кліток до форм інтелектуальної активності людини. 
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Наукові дослідження показали, що такі фізіологічні функції, як те-
мпература тіла, артеріальний тиск, частота пульсу й інші параметри, 
істотно розрізняються по своїй добовій динаміці в осіб різних біорит-
мологічних типів: «жайворонки» – уже з раннього ранку характеризу-
ються високим рівнем основних функцій, вони вже настроєні на 
роботу, у той же час у «сов» спостерігається низький рівень цих показ-
ників, що проявляється в загальмованості, неважливому настрої, 
зниженні працездатності. 

У зв’язку із цим на перший план повинна виступати раціональна 
організація режиму дня з урахуванням цих особливостей. Як приклад 
розглянемо питання про взаємозалежність режиму харчування й добо-
вих біоритмів. Відомо, що потреба в їжі має ритмічний характер і 
залежить від багатьох факторів. При цьому в режимі харчування варто 
враховувати циклічні зміни потреб у живильних речовинах. Важливо 
не тільки те, що і як людина їсть, але й коли приймається їжа. Який 
повинна бути раціональна організація харчування з урахуванням 
індивідуальних особливостей біоритмів? Якщо для «жайворонків» 
підходить відомий афоризм: «сніданок з’їж сам, обід розділи з товари-
шем, а вечерю віддай ворогу», то для аритмиків і особливо для «сов» 
він не годиться. Останнім потрібен не щільний сніданок, а гарна 
вечеря, тому що саме в цей час у них більше витрачається енергії. 

Особливу значимість для раціональної організації режиму дня ма-
ють добові коливання працездатності. Зрозуміло, що умови трудової й 
навчальної діяльності для жайворонків краще зробити більше напру-
женими в першій половині дня, тоді як для сов у другий. Це положен-
ня рівною мірою ставиться й до організації режиму навчальних наван-
тажень для дітей, включаючи старших дошкільників. 

Що ж стосується ролі рухів для фізичного й психічного розвитку ди-
тини, то про це говориться майже у всіх книгах про виховання дітей. 
Дійсно, неможливо представити здорову дитину нерухомою, хоча, на 
жаль, малорухомих дітей можна все частіше й частіше зустріти серед 
вихованців дитячих садів, не говорячи про школярів. Не випадково в 
останні роки однієї з головних тем більшості популярних книг і статей 
медико-біологічного характеру стало обговорення впливу на стан здо-
ров’я фізичного навантаження, що різко знизилося у двадцятому сторіч-
чі. Із цього приводу в медичній літературі використається узагальнений 
термін – гіпокінезія. Гіпокінезія – обмеження кількості та обсягу рухів, 
обумовлене способом життя, особливостями професійної діяльності, 
постільним режимом під час хвороби та іншими факторами [2, с. 13]. 

Про те, що рух впливає на всі без винятку психічні функції, відомо 
давно. У дослідженнях видатних вітчизняних і закордонних психологів 
Л.С. Виготського (1956), А. В. Запорожця (1967), В.І. Лубовського 
(1989), О.П.Саннікова (2003), Ж. Піаже (1956), Дж. Брунера (1981) та 
інших показана наявність прямого кореляційного зв’язку між характе-
ром рухової активності й проявами сприйняття, пам’яті, мислення й 
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емоції у дітей різного віку. Загальний механізм цих взаємин можна 
представити в такий спосіб. Кожний руховий акт здійснюється в 
просторі й часі, тому що коли активно пересувається дитина- дошкіль-
ник, він одержує можливість придбати в одиницю часу більший обсяг 
інформації, що й сприяє прискореному формуванню його психіки. 
Наприклад, установлена взаємозалежність рухової активності й розвит-
ку мови. Рухи дітей, зокрема вправи для пальців рук, є потужним 
стимулюючим фактором не тільки для своєчасного виникнення мови, 
але й подальшої її вдосконалювання в дошкільному віці. Рухова актив-
ність збільшує словникову розмаїтість дитячої мови, сприяє більше 
осмисленому розумінню слів, формуванню понять, що поліпшує 
психічний розвиток дитини. 

Отже, спосіб життя посідає провідне місце в детермінації здоров’я і, 
змінюючи його, людина сама може впливати на своє здоров’я. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК СРЕДСТВО 
ГАРМОНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Индустриализация и механизация производственных процессов в 

современном мире вытесняет тяжелый ручной труд. Однако физиче-
ское развитие не должно терять свое приоритетное положение, по-
скольку профессиональная работоспособность в полной мере зависит 
от уровня силовой подготовленности трудящихся.  

Прежде всего физическое развитие человека создает предпосылки 
для полноценной умственной работы. Известно, что интеллектуальный 
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труд требует большого напряжения физических сил. Болезненность же 
человека, отсутствие физической закалки значительно снижают эф-
фективность умственной деятельности. Вот почему многие ученые 
стремились сочетать умственные занятия с физическими упражнения-
ми, а некоторые активно занимались и занимаются спортом [1, с. 67]. 
Физически здоровый человек может лучше проявлять себя в произво-
дительном труде, преодолевать большие нагрузки, меньше утомляться. 
Наконец, правильное физическое воспитание, участие в спортивно-
массовых мероприятиях способствуют формированию товарищества, 
коллективизма, требовательности к себе, а также укреплению воли.  

В чем же состоит сущность физического воспитания? Для осмысле-
ния этого понятия попытаемся сравнить его с другим, близким по 
значению термином – физическое развитие. Физическое развитие 
включает в себя те качественные изменения, которые происходят в 
укреплении и совершенствовании физических сил человека и его 
здоровья под воздействием благоприятной природной среды и специ-
ально организованного воспитания. В этом смысле оно выступает 
лишь как один из результатов физического воспитания. Само же 
физическое воспитание охватывает более широкую область педагоги-
ческого влияния на учащихся [2, с. 97]. 

Наряду с осуществлением физического развития оно призвано воз-
буждать у них потребность и интерес к занятиям физической культу-
рой и спортом способствовать глубокому осмыслению психофизиоло-
гических основ физического развития и укрепления здоровья, а также 
умственному, нравственному и эстетическому развитию. В этом смыс-
ле физическое воспитание выступает как многогранный процесс 
организации активной физкультурно-оздоровительной деятельности 
учащихся направленной на укрепление потребности в занятиях физи-
ческой культурой и спортом, осмысление их психофизиологических 
основ, развитие физических сил и здоровья, а также выработку сани-
тарно-гигиенических навыков и привычек здорового образа жизни. 
Уяснение сущности физического воспитания позволяет более конкрет-
но представить его внутреннюю структуру и содержание.  

С этой точки зрения важное значение в содержании физического 
воспитания имеет формирование у учащихся потребности в занятиях 
физкультурой и спортом, укреплении своих физических сил и здоро-
вья. Потребность в данном случае мыслится не только как внутренний 
побудительный стимул, но и как определенная привычка личности 
заниматься различными физическими упражнениями с целью совер-
шенствования своих физических сил и общей работоспособности, а 
также укрепления воли. Существенным компонентом содержания 
физического воспитания является обогащение учащихся системой 
знаний о сущности и общественном значении физкультуры и спорта и 
их влиянии на всестороннее развитие личности. Такие знания расши-
ряют умственный и нравственный кругозор учащихся, повышают их 
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общую культуру. Вместе с тем большое значение имеют знания о 
психофизиологических механизмах воздействия физкультуры и спорта 
на формирование личности, укрепление ее здоровья и развитие физи-
ческих задатков и способностей.  

Видное место в физическом воспитании занимает формирование са-
нитарно-гигиенических навыков организации труда и разумного отдыха, 
правильного чередования умственных занятии с физическими упражне-
ниями и разнообразной практической деятельностью. Сюда включается 
поддержание надлежащей гигиены тела и одежды, соблюдение требова-
ний режима дня, а также санитарно-гигиенических правил.  

Весьма важной содержательной частью физического воспитания 
является развитие у учащихся двигательных умений и навыков, отра-
ботка и совершенствование внешней культуры поведения: осанки, 
походки, ловкости, быстроты двигательных реакций и т.д. 

Наконец, физическое воспитание включает в себя развитие у уча-
щихся физических способностей и стремления к занятиям различными 
видами физкультуры и спорта. 
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РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ  
ЯК ФАКТОР ОЗДОРОВЧОЇ ПРОГРАМИ  

 
Оптимізуючи індивідуальну тренувально-оздоровчу програму для 

самостійного використання студентами, неможливо акцентувати увагу 
тільки на руховій активності і тим самим недооцінити інших факторів 
оздоровлення. До цих факторів, насамперед, треба віднести раціональ-
не харчування, дотримання оптимальної ваги тіла, загартування, само-
масаж та інше. 

Харчування – одна з центральних проблем, вирішення якої є безу-
мовним при оптимізації оздоровчої програми. Давньогрецький лікар 
Гіппократ (460-377 рр. до н.е.) при лікуванні використовував своє 
уміння правильно підібрати їжу у кількісному та якісному співвідно-
шенні у різні періоди хвороби. 

Деякі вчені давнини взагалі відкидали будь-яку лікарську терапію, 
надаючи переважного значення лікувальному харчуванню та фізіоте-
рапії. Серед них відомий римський лікар Асклепіад (128-56 рр. до 
н.е.), який вважається засновником науки лікувального харчування 
(дієтології). 

Сучасні дослідження значною мірою підтверджують емпіричний до-
свід вчених давнини. Автори теорії раціонального харчування, наголо-
шуючи на важливості проблеми правильного харчування людини, 
стверджують, що різні форми патології, спричинені неправильним 
харчуванням, більше розповсюджені, ніж деякі хронічні хвороби, 
виникнення яких часто обумовлено саме дефектами харчування. 

Фізіологічне харчування – не просто акт приймання їжі та забезпе-
чення організму споживними речовинами, але й включення до роботи 
найважливіших ендокринних та метаболічних функцій організму в 
цілому. Тому не дивно, що неправильне харчування може стати «пус-
ковим механізмом» низки хвороб. Зараз накопичена об’ємна інформа-



749 

ція відносно того, що загальний стан організму залежить від надхо-
дження в організм багатьох гормонів і медіаторів, зокрема, від вмісту в 
їжі різних амінокислот, серотоніну та інших. 

Склад їжі активно впливає на функції та структури організму, прис-
тосовуючи його до умов зовнішнього середовища через посередництво 
якості харчових речовин. Ще Гіппократ підкреслював, що харчування 
повинно відповідати віку людини та місцевості, у якій вона мешкає. 
Змінюючи характер харчування, можна активно та цілеспрямовано 
змінювати фізичний і психічний стан людини, виправляти дефекти 
конституції, оздоровлювати організм. Оперуючи інформацією, яка 
закладена в складових продуктів харчування, можна змінювати навіть 
характер людини. 

Засновник валеології І.І.Брехман вказує на те, що саме неправильне 
харчування є причиною найбільшої кількості людей «третього стану». 
Порушення складу харчування, зменшення одних і збільшення інших 
поживних речовин призводять до розвитку різних захворювань, і 
тільки раціональне харчування зберігає здоров’я.  

Надзвичайно велике значення проблемі харчування надавав всесвіт-
ньо відомий американський лікар-натуропат П. Брегг, вважаючи, що 
більшість хвороб спричинені неправильним ненатуральним харчуванням. 

Теорію правильного поєднання харчових продуктів, автором якої є 
Г. Шелтон, по праву можна вважати однією з радикальних концепцій 
теорії харчування, яка викликає далеко не однозначні думки і є пред-
метом палких дискусій у наукових колах. Г. Шелтон обґрунтував свою 
теорію, спираючись на досліди фізіологів і зокрема, на дослідження 
І.П. Павлова, які доводять існування чіткої узгодженості та взає-
мозв’язку діяльності усіх відділів травної системи в залежності від 
складу харчових інгредієнтів. 

Тісно пов’язане з побудовою оптимального харчового раціону регу-
лювання власної ваги. Проблема зайвої ваги тіла зараз дуже актуальна. 
Зайва вага в значній мірі порушує будову тіла, знижує рівень рухової 
активності, функціональний рівень різних органів і систем. 

Наукові дослідження, які виявили ступінь зайвої ваги серед студе-
нтської молоді, свідчать про те, що показник ожиріння у юнаків 
складає 11,9-16,7%, серед дівчат – 14,9-21,5%. Серед причин, які 
призводять до ожиріння, більшість авторів називають надмірне харчу-
вання та зниження рухової активності. Не останнє місце відводиться і 
спадковому фактору. 

Відсутність додержання оптимального режиму харчування частіше 
пов’язана з неправильно вихованим уявленням про значення маси тіла 
як показника здоров’я. Але у студентів із зайвою масою тіла часто 
виникають патологічні явища у опорно-руховому апараті. Цим пояс-
нюється подібна форма ніг у студенток. З підвищенням ступеню 
ожиріння зростає відсоток сплющених ніг та плоских стоп. 
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Антропометричні показники у студентів з ожирінням характеризу-
ються таким чином. Показник зросту в основному у межах норми. При 
цьому маса тіла перевищує стандарти. При ожирінні знижується рівень 
діяльності основних функціональних систем організму, а це, в значній 
мірі, позначається на обмінних процесах. 

Наведене вище свідчить про те, що при організації індивідуальної 
фізкультурно-оздоровчої роботи важливим є врахування і відзначення 
факторів, які будуть сприяти приведенню маси тіла до норми в залеж-
ності від конституційних особливостей. 

Отже, проблеми правильного харчування людини надзвичайно важ-
лива, завжди була і залишається актуальною. Тому, оптимізуючи 
індивідуально фізкультурно-оздоровчу роботу для студентів, ми врахо-
вували різні погляди на побудову харчового раціону з урахуванням 
соціальних, національних факторів, а також індивідуальних особливос-
тей студентів. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Физическая культура в Основах законодательства Украины о физи-

ческой культуре и спорте представлена в высших учебных заведениях 
как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития 
личности. Являясь составной частью общей культуры и профессио-
нальной подготовки студента в течение периода обучения, физическая 
культура входит обязательным разделом в гуманитарный компонент 
образования, значимость которого проявляется через гармонизацию 
духовных и физических сил, формирование таких общечеловеческих 
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ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, 
физическое совершенство. 

Свои образовательные и развивающие функции физическая культу-
ра наиболее полно осуществляет в целенаправленном педагогическом 
процессе физического воспитания. 

Целью физического воспитания студентов является формирование 
физической культуры личности. 

Задачи физического воспитания. В процессе физического воспита-
ния студентов решаются следующие основные задачи: 

1. понимание роли физической культуры в развитии личности и 
подготовке ее к профессиональной деятельности; 

2. знание научно-практических основ физической культуры и здо-
рового образа жизни; 

3. формирование мотивационно – ценностного отношения к фи-
зической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 
занятиях физическими упражнениями и спортом; 

4. овладение системой практических умений и навыков, обеспечи-
вающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 
развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств 
и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

5. обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности, определяющей психофизическую готовность сту-
дента к будущей профессии; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно 
спортивной деятельности для достижения жизненных и профессио-
нальных целей. 

На основе государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования в учебных планах факультетов вузов 
по всем направлениям и специальностям высшего профессионального 
образования в цикле дисциплин общекультурной подготовки преду-
смотрено выделение обязательных учебных часов на дисциплину 
«Физическая культура» на весь период обучения с проведением еже 
семестровых зачетов в соответствии с требованиями учебной програм-
мы для вузов по физическому воспитанию. 

Многочисленными исследованиями установлено, что динамика ум-
ственной работоспособности у студентов на протяжении всего периода 
обучения в вузе зависит от объема физических нагрузок в режиме дня 
и учебной недели. Наблюдается тесная связь между физической и 
умственной работоспособностью. Повышение физической работоспо-
собности при систематических занятиях по физическому воспитанию 
сопровождается улучшением функционального состояния ЦНС, что 
благоприятно отражается на умственной работоспособности студентов. 
Для ее поддержания и повышения наиболее эффективен двигательный 
режим в объеме 6-8 ч. занятий в неделю. Сочетание двигательных 
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нагрузок с умственной деятельностью осуществляется эффективно, 
если учитываются следующие принципиальные положения. 

6. Занятия физическими упражнениями (обязательные и самостоя-
тельные), как правило, должны содержать в первой половине каждого 
семестра 70-75% упражнений, направленных на развитие скоростных 
способностей, скоростно-силовых качеств и скоростной выносливости. 
Интенсивность нагрузки у студентов по ЧСС может доходить до  
160-170 уд/мин. 

Во второй половине каждого семестра примерно 70-75% применяе-
мых средств необходимо использовать для воспитания силы, общей и 
силовой выносливости. Причем интенсивность в этот период несколь-
ко снижается (ЧСС доходит до 150 уд/мин.). Такое построение учеб-
ных и самостоятельных занятий оказывает стимулирующее влияние на 
умственную работоспособность студентов. 

7. На занятиях физического воспитания, проводимых на первой 
паре, целесообразно использовать нагрузки малой интенсивности 
(ЧСС – 110-150 уд/мин) или средней интенсивности (ЧСС в диапазо-
не 130-150 уд/мин). Оптимальная моторная плотность находится в 
пределах 50-60%. Основное назначение таких занятий – обеспечение 
сокращения периода врабатывания в умственную деятельность, что в 
конечном счете стимулирует и удлиняет период высокой работоспо-
собности и обеспечивает лучшее усвоение учебного материала. Занятия 
с такими нагрузками позволяют сохранить хорошую умственную 
активность до конца учебного дня, включая самоподготовку. 

В случае, когда урок проводится на 3-4-й паре, ЧСС не должна 
превышать 150-160 уд/мин. Большие нагрузки для групп с невысокой 
физической подготовленностью планировать нецелесообразно. 

8. Проведение физических занятий 2 раза в неделю с малотрени-
рованными студентами и нагрузками большой интенсивности сущест-
венно снижает умственную деятельность в течение учебной недели. 
Поэтому важно учитывать уровень физической подготовленности при 
планировании физических нагрузок, чтобы не привести к снижению 
умственной активности. 

9. Занятия различными видами спорта по-разному оказывают воз-
действие на умственную работоспособность. Так, с одной стороны, 
игровые виды и единоборства предъявляют высокие требования к 
психике, что обусловлено повышенным функционированием эмоцио-
нально-психических механизмов. Следствием таких занятий является 
снижение умственной активности. С другой стороны, непродолжи-
тельные игровые эмоциональные нагрузки стимулируют учебную 
деятельность. Наилучший эффект достигается тогда, когда содержание 
физкультурных занятий достаточно разнообразно, а не монотонно. 

В период экзаменационной сессии занятия желательно проводить 
не более двух раз в неделю на свежем воздухе с интенсивностью, 
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сниженной до 60-70% от обычного уровня. Целесообразно использо-
вать упражнения циклического характера. 

Таким образом, направленность занятий физическими упражне-
ниями в период сессии может быть по своему характеру как оздорови-
тельно профилактической (в основном для не спортсменов), так и 
поддерживающей (преимущественно для спортсменов). 

В рамках учебной недели с целью обеспечения устойчивой умственной 
работоспособности рекомендуется следующая исходно-ориентировочная 
схема планирования занятий по физическому воспитанию: 

– занятия физическими упражнениями с целью активизации пси-
хофизического состояния организма студента; 

– занятия физическими упражнениями для поддержания работо-
способности; 

– занятия физическими упражнениями с целью снятия недельного 
кумулятивного утомления. 

Необходимо подчеркнуть, что лишь систематическое использование 
разнообразных средств физического воспитания создает объективные 
условия для оптимального проявления умственной работоспособности. 

В соответствии с государственным образовательным стандартом выс-
шего профессионального образования физическая культура с 1994 г. 
объявлена обязательной дисциплиной гуманитарного образовательного 
цикла. Гуманитарные знания дают возможность преодолеть технократиче-
ское и узкопрофессиональное мышление будущего специалиста, воспиты-
вают духовно богатую личность, обладающую развитым чувством соци-
ально-профессиональной и нравственной ответственности. Системная и 
целенаправленная гуманитарная подготовка и формируемая в ее процессе 
личностная культура студента определяют свойства его адаптивности, 
самообучаемости, самостоятельности и инициативности как будущего 
специалиста, закладывая тем самым основы его высокого профессиона-
лизма. Гуманитарная значимость физической культуры, являясь по своей 
сути человековедческой дисциплиной, направлена на то, чтобы развить 
целостную личность, гармонизировать ее духовные и физические силы, 
активизировать готовность полноценно реализовать свои сущностные 
силы в здоровом и продуктивном стиле жизни, профессиональной дея-
тельности, в самопостроении необходимой социокультурной комфортной 
среды, являющейся неотъемлемым элементом образовательного простран-
ства вуза. Гуманитаризация образования в сфере физической культуры 
означает выдвижение личности студента в качестве главной ценности 
педагогического процесса. 

Физическая культура прямо и опосредованно охватывает такие 
свойства и ориентации личности, которые позволяют ей развиваться в 
единстве с культурой общества, достигать гармонии знаний и творче-
ского действия, чувств и общения, физического и духовного, разре-
шать противоречия между природой и производством, трудом и отды-
хом, физическим и духовным. 
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САМОЛЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 

Київський національний торговельно-економічний університет,  
доцент кафедри фізичної культури,  

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент 

 

АПАЙЧЕВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ 

Київський національний торговельно-економічний університет,  
доцент кафедри фізичної культури,  

кандидат наук з фізичного виховання і спорту 

 

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 
СТУДЕНТІВ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ  

«ЗАГАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА» 

 
Для студентів вищих навчальних закладів рухова активність є осно-

вною складовою їх здорового способу життя та всебічного розвитку. 

Слід відзначити зростаючу роль фізичної культури в загальній системі 

освіти. «Фізична культура» як педагогічна дисципліна в єдиному 

цілісному педагогічному процесі вузу має величезні потенційні можли-

вості саморозвитку та самовдосконалення себе як особистості. Рівень 

фізичної підготовленості студента залежить від володіння ним засоба-

ми, формами та видами фізичної підготовки, які використовуються під 

час навчальних занять фізичними вправами. Успішна здача нормативів 

тестування вимагає регулярних занять, де студенти повинні у процесі 

підготовки більше часу відводити для рухової активності. 

Тому кабінетом міністрів України 09 грудня 2015 року була прийня-

та Постанова № 1045 згідно якої Міністерству молоді та спорту, Мініс-

терству освіти і науки, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству 

оборони було доручено розробити упродовж 2016 року тести і норма-

тиви для щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення 

України та забезпечити з 2017 року його постійне проведення [1]. 

Наказ № 1330 від 17.05.2017 року: ввести в дію Тимчасовий поря-

док проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості студе-

нтів КНТЕУ до затвердження вченою радою університету, здійснювати 

у відповідності до інструкції проведення тестів і нормативів щорічного 

оцінювання фізичної підготовленості, узагальнювати та подавати 

інформацію про результати проведення тестування [2]. 

Заняття з фізичного виховання в КНТЕУ (Київський національний 

торговельно-економічний університет) йдуть за секційною системою 
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навчання. Кожен студент відвідує секційні заняття, які проводяться 

згідно робочої програми для груп.  

Тестування проводились у травні 2017 навчального року, після за-

кінчення другого та четвертого семестру. Використовувались державні 

тести здобувачів вищої освіти (17 років); (18-25 років); (21-25 років). 

Види тестів: рівномірний біг 3000 м/хв. (чол.), 2000 м/хв. (жін.); підтя-

гування на перекладині, кількість разів, або стрибок у довжину з місця, 

см. (чол.); згинання і розгинання рук в упорі, лежачи на підлозі, 

кількість разів, або стрибок у довжину з місця, см. (жін.); біг на 

100 м, с. (чол. жін.); човниковий біг 4х9 м, с. (чол. жін.); нахил тулуба 

вперед з положення сидячи, см. (чол. жін.).  

Система тестування для категорій учасників складається за видами 

тестів на витривалість, силу, швидкість, спритність, гнучкість, а за 

результатами тестування оцінювання здійснено за чотирма рівнями 

фізичної підготовленості: високий, достатній, середній, низький. 

Оцінка результатів здійснювалася за таблицею нормативів для здобува-

чів вищої освіти в балах від 2 до 5.  

В дослідженні брали участь 167 студентів зі спеціалізації «Загальна 

фізична підготовка», з них чоловіків – 70, жінок – 97.  

Здобувачі вищої освіти (17 років) – 18 студентів: чоловіків 4, з них 

здали один на високій, один на достатній, середній та низький теж по 

одному студенту. Жінок 14, з них високій – 6, достатній – 2, серед-

ній – 2, низькій – 4. 

Здобувачі вищої освіти (18-20 років) – 142 студента: чоловіків 

60 (42%), з них тести здали на високій – 9 (15%), 26 (43%)– достатній, 

16 (27%) – середній, 9 (15%)– на низький рівень. Жінки 82 (58%) і з 

них виконали 12 (15%) на високій, 33 (40%) – достатній, 24 (29%) – 

середній, 13 – низький (16%).  

Особи зрілого віку (21-25 років) – студентів 7: чоловіків 6 (86%) з 

них тести здали 4 (67%) – достатній, 2 (33%) – середній. Жінка одна, 

яка здала тестування на рівень фізичної підготовленості на достатній.  

В підсумку, дослідження студентів зі спеціалізації «Загальна фізична 

підготовка» на високий рівень фізичної підготовленості виконали 

28 (17%) студентів (чоловіки та жінки), на достатній рівень – 67 (40%), 

на середній – 45 (27%), на низький – 27(16%) студентів.  

На високій рівень фізичної підготовленості виконали чоловіки – 

10 (6%), жінки 18 (11%), на достатній рівень відповідно 31-36  

(18-21%), на середній рівень 19-26 (12-16%), на низький 10-17 (6-10%), 

малюнок 1. 
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Мал. 1. Рівень фізичної підготовленості студентів (чоловіки, жінки). 
 
Таким чином, оцінювання рівня фізичної підготовленості студентів 

показує, що студенти мають низький рівень розвитку рухових якостей 
як витривалість. На підставі аналізу результатів тестування можна 
зробити висновок, що рівень розвитку фізичних якостей студентів 
оцінюється задовільно.  

 

Список використаної літератури: 

1. Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку прове-
дення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України» 
від 9 грудня 2015 року – містять доручення уряду місцевим адміністраціям 
та профільним міністерствам проводити щорічну оцінку фізичної підготов-
леності населення України з 2017 року. Урядовий портал. 
http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248719427. 

2. Наказ № 1330 від 17.05.2017 року, Тимчасовий порядок проведення щоріч-
ного оцінювання фізичної підготовленості студентів КНТЕУ, Київський на-
ціональний торговельно-економічний університет, м. Київ.  
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ПРОКОФ’ЄВА ЛІЛІЯ АНАТОЛІВНА 
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та спортивних єдиноборств 

 

СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 
Сучасний учитель фізичного виховання, наголошує М. Віленський, 

повинен не лише добре володіти основами своєї професії, знати пред-
мет викладання та його методичні аспекти, а й бути взірцем культури 
та високих морально-етичних цінностей як для учнів, так і для колег 
та суспільства в цілому.  

Дослідниками (О. Мороз, А. Синиця, Л. Сущенко, А. Чепелюк, 
В. Юрченко та ін.) виокремлено такі якості вчителя фізичного вихо-
вання, що є необхідними для формування його професійної культури: 
ціннісні орієнтації особистості вчителя – знання, уміння і навички 
включені у систему суспільно-важливих цінностей людини; моральні 
якості, які є невід’ємними від гуманістичної спрямованості особистості 
вчителя; професійна культура невіддільна від культури зовнішнього 
вигляду, культури мови, естетичної культури; прагнення до постійного 
самовдосконалення, здатністю вчителя фізичного виховання до само-
контролю і самоаналізу. 

На нашу думку, професійна культура є багатофакторним явищем, 
що містить в якості складових кілька видів культур, а саме: педагогічну 
культуру, фізичну культуру, культуру здоров’я, культуру рухів, культуру 
мовлення, емоційну культуру, конфліктологічну культуру, комунікати-
вну культуру, організаційну культуру, рефлексивну культуру.  

Розглянемо сутність зазначених складових професійної культури 
майбутніх учителів фізичного виховання. 

Зауважимо, що педагогічну культуру науковці трактують по-
різному: як складну соціальну характеристику особистості вчителя, 
його педагогічну позицію; як показник рівня його духовного, мораль-
ного, інтелектуального розвитку, його знань, умінь і навичок, профе-
сійно-значущих якостей особистості (І. Колмогорова); інтегральну 
якість особистості вчителя, що проектує його загальну культуру у 
сферу професії, синтез високого професіоналізму і внутрішніх власти-
востей педагога, володіння методикою викладання, наявність культу-
ротвірних здібностей (І. Пальшкова); сукупність високого рівня розви-
тку і вдосконалення всіх компонентів педагогічної діяльності і такого 
ж рівня розвитку й реалізації сутнісних сил педагога, його здібностей 
та можливостей (Л. Круглова); частину загальнолюдської культури, в 
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якій найбільшою мірою відображені духовні і матеріальні цінності 
освіти й виховання та способи творчої педагогічної діяльності, необ-
хідні для обслуговування історичного процесу зміни поколінь, соціалі-
зації особистості, здійснення освітніх процесів (Е. Маркарян).  

З огляду на вищезазначене, педагогічну культуру майбутніх учителів 
фізичного виховання ми розглядаємо як інтегральну характеристику 
особистості, що включає наявність усталених професійних та особисті-
сних цінностей, професійно-значущих знань, умінь і навичок, якостей 
особистості, які сприятимуть успішному виконанню навчально-
виховної діяльності, спрямованої на розвиток загальної культури учнів 
під час занять фізичною культурою і спортом. 

Важливою складовою професійної культури майбутніх учителів фізи-
чного виховання є фізична культура, що спрямована на зміцнення 
здоров’я, розвиток фізичних, інтелектуальних і морально-вольових 
здібностей людини з метою всебічного формування її особистості. 
Б. Долинський наголошує на тому, що фізична культура як органічна й 
складова частина загальної культури має свій духовний аспект і виконує 
свою духовну та моральну функцію в суспільстві, вона вироблює в 
особистості самостійність, ініціативу, зібраність, самодисципліну, а це, у 
свою чергу, стає принципом життєдіяльності активної особистості, 
формуючи впевненість, здатність відстоювати свою гідність.  

Наступною складовою професійної культури майбутніх учителів фі-
зичного виховання виступає культура здоров’я. Важливим у професій-
ній культурі майбутніх учителів фізичного виховання, на нашу думку, є 
твердження І. Яковлєвої, яка визначає культуру здоров’я як цілісне 
утворення, що становить єдність пріоритету цінності здоров’я, високої 
активності з освоєння і трансляції в майбутній професійно-
педагогічній діяльності глибоких знань про шляхи та засоби ефектив-
ного формування, збереження та зміцнення здоров’я.  

Культура рухів, будучи специфічною ознакою вчителя фізичного 
виховання, рухова діяльність визначається змістом самого предмета, як 
уроків фізичної культури, так і позакласних спортивно-масових захо-
дів. Завдяки динамічності, насиченості занять різноманітними рухами 
майбутньому вчителю фізичного виховання необхідно кваліфіковано 
володіти технікою фізичних вправ, її яскравою демонстрацією, прийо-
мами допомоги і підтримки учнів. Важлива роль культури рухів була 
визначена в працях І. Муравова, М. Сарафа і В. Столярова. 

Висока культура мовлення фахівця – це досконале володіння літера-
турною професійною мовою; дотримання норм літературної мови; 
точність, ясність, чистота, багатство і доречність мовлення, а також 
дотримання правил мовленнєвого етикету у професійній діяльності. 
Культура мовлення вчителя фізичного виховання має певну специфіку, 
яка пов’язана з його діяльністю в межах навчально-тренувального 
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заняття та зумовлена насамперед особливостями спортивної терміноло-
гії і правилами її використання. 

Наступною складовою професійної культури майбутніх учителів фі-
зичного виховання є емоційна культура, що передбачає усвідомленість 
емоцій і почуттів як цінності особистості. На необхідності формування 
емоційної культури вчителя наголошують І. Зязюн, В. Кан-Калік, 
Л. Мітіна, О. Саннікова, В. Сухомлинський, О. Чебикін та ін., які 
зауважують, що емоційна культура є складовою частиною його духов-
ної культури, оскільки емоції допомагають розкрити внутрішній світ 
людини, впливають на її вчинки, відіграють певну роль регуляторів під 
час спілкування. Емоційна культура, на думку Т. Осипової, відбиває 
загальнокультурну спрямованість особистості та сприяє формуванню 
естетичного ставлення до мистецтва, тому виступає одним із найваж-
ливіших компонентів світогляду.  

Отже, емоційна культура майбутніх учителів фізичного виховання 
передбачає здатність усвідомлювати важливість емоцій, що виникають, 
здійснювати їх саморегуляцію, зокрема, долати деструктивні мимовіль-
ні переживання – гнів, страх, агресію, депресію; здатність зберігати 
душевний спокій, емоційну усталеність у проблемних ситуаціях, вияв-
ляти дружелюбність, оптимізм, урівноваженість тощо. 

Невід’ємною складовою професійної культури майбутнього вчителя 
фізичного виховання, на нашу думку, є конфліктологічна культура, 
оскільки від його вміння запобігати виникненню конфліктів з учасни-
ками педагогічного процесу залежить успішність перебігу навчально-
виховного процесу, створення позитивної психологічної атмосфери для 
його учасників тощо. Відтак, конфліктологічна культура майбутнього 
вчителя фізичного виховання характеризується його ставленням до 
конфліктів й зумовлює певний тип поведінки в проблемних педагогіч-
них ситуаціях. 

Іншою необхідною складовою професійної культури майбутніх учи-
телів фізичного виховання є комунікативна культура, що визначається 
як динамічне, структурно-рівневе особистісне утворення, представлене 
досягненнями в пізнанні себе, внутрішніми цінностями індивіда, 
комунікативними знаннями, комунікативно значущими якостями 
особистості, орієнтовану на загальноприйняту норму культури сучасно-
го соціокультурного середовища.  

Зважаючи на те, що професійна діяльність майбутніх учителів фізи-
чного виховання ґрунтується на організації міжособистісної взаємодії в 
ході проведення занять комунікативна культура виступає важливою 
складовою їхньої професійної культури. Зазначимо, що комунікативна 
культура майбутніх учителів фізичного виховання тісно пов’язана з 
організаційною культурою. 

Організаційна культура – це система суспільно прогресивних фор-
мальних і неформальних правил та норм діяльності, обрядів і традицій, 
індивідуальних та групових інтересів, особливостей поведінки персона-
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лу певної організаційної структури, стилю керівництва, показників 
задоволеності працівників умовами праці, рівня взаємного співробіт-
ництва і сумісності працівників між собою та з організацією, перспек-
тив розвитку.  

Відтак, організаційна культура майбутнього вчителя фізичного ви-
ховання передбачає дотримання ним чинних у навчальному закладі 
норм поведінки, певних цінностей, сприяє виробленню ним індивідуа-
льного стилю діяльності й забезпечує його професійне становлення. 

Рефлексивна культура у визначенні дослідників (Г. Бізяєва, 
Т. Бондаренко, К. Вазіна, І. Гуткіна, Т. Давидова, та ін.) постає як 
системотвірний чинник та інтегральна особистісна якість, що визначає 
розвиток способів і стратегій професійного зростання й особистісної 
зрілості педагога, усвідомлення й подолання стереотипів професійного 
досвіду та діяльності.  

Підсумовуючи, доходимо висновку, що формування професійної 
культури майбутніх учителів фізичного виховання це процес оволодін-
ня студентами знаннями щодо педагогічної, фізичної, рефлексивної, 
емоційної, мовленнєвої, рухової, комунікативної, організаційної, 
конфліктологічної культури, уміннями застосовувати їх на практиці, 
набуття необхідних фахових знань, умінь та навичок, привласнення 
педагогічних цінностей, морально-етичних норм поведінки, що сприя-
тиме виконанню ними професійної діяльності на високому рівні. 
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ЧЕРТОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

Национальный университет «Одесская юридическая академия»,  
доцент кафедры физического воспитания,  
Заслуженный тренер Украины по дзюдо 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ 
СПОРТСМЕНОВ ЦЕНТРА СПОРТИВНИХ ЕДИНОБОРСТВ 

НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА «ОДЕССКАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 

 
Воспитанники центра спортивных единоборств выступают с боль-

шим успехом на первенствах, чемпионатах Мира и Европы, кубках 
Мира и Европы, чемпионатах Украины, международных соревновани-
ях. На этих спортивных форумах в составе сборных команд Украины 
завоевано свыше 100-та медалей. Сборная команда НУ «ОЮА» являет-
ся 17-ти кратным чемпионом  областных студенческих игр по дзюдо, 
15-ти кратным чемпионом по самбо. 

Чемпионами Мира становились: Надежда Мулявка (самбо), Галина 
Ковальская (панкратион), Александр Гордиенко (сумо).  

Призерами чемпионатов Европы, Мира являются: Юлия Чабан, 
Антон Ходаков, Черний Инна, Раскин Дмитрий, Токарчук Алена, 
Жытнева Рита, Реус Юрий, Гаркушин Тимофей, Гаркушин Иван, 
Тарасенко Игорь, Лях Руслана, Ковальская Галина, Сарсян Саргиз, 
Кислый Артем, Теличко Наталья, Немиров Влад, Половинкин Юрий, 
Боднюк Виталий. 

Девятикратным чемпионом Европы по спортивным единоборствам, 
12-ти кратным призером Чемпионата Мира и Европы, обладателем 
золотой медали на 9-тых Всемирных играх по сумо стал выпускник  
НУ «ОЮА», кандидат юридических наук, заслуженный мастер спорта 
Украины Александр Гордиенко. 

Лучшим студентом  - спортсменом Украины 2016 года стал  
11-ти кратный призер чемпионатов  Европы, Мира, четырехкратный 
чемпион Европы по сумо студент факультета гражданской и хозяйст-
венной юстиции, заслуженный мастер спорта Украины Александр 
Вересюк. 

В 2006 году на универсальной спортивной базе НУ «ОЮА» были 
проведены 5-й чемпионат мира и 3-й чемпионат Европы по борьбе на 
поясах «Алыш», и впервые в Украине, 1 чемпионат Европы и Мира по 
народной Украинской борьбе на поясах. 

В настоящее время, подавляющее большинство воспитанников цен-
тра спортивных единоборств по дзюдо, сумо, борьбе на поясах, самбо, 
универсальному бою,  панкратиону - это спортсмены, которые прошли 
школу сборных команд юношей и юниоров. 
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Путем разумного планирования учебно-тренировочного процесса 
удается готовить полноценный резерв в сборные команды  Украины.  

Это во многом обусловлено тем, что у нас обеспечена преемствен-
ность между юношеской, юниорской и взрослой командами. 

Способные молодые борцы регулярно привлекаются на совместные 
сборы с сильнейшими спортсменами области, страны, поэтому многие 
молодые одаренные спортсмены, перейдя в группу взрослых, состав-
ляют серьезную конкуренцию именитым борцам, а некоторые сразу 
занимают лидирующее положение. Этому во многом способствуют 
участие в первенствах Европы и мира среди юниоров, которые явля-
ются отличной школой для приобретения опыта международных 
встреч. 

Имеется много примеров, когда вчерашние юниоры, получившие 
закалку на юниорском международном ковре, с большим успехом 
выступают на турнирах самого высокого ранга. Так, на чемпионатах 
Европы по борьбе на поясах и сумо, чемпионом становился победи-
тель юношеских первенств Европы Александр Гордиенко, который в 
2012 году стал двукратным чемпионом Европы среди взрослых, призё-
ром мира по сумо. 

Возраст спортсменов 17—18 лет является переходным из группы 
юношей в группу взрослых. Это очень важный период в спортивной 
биографии молодых спортсменов. Требуется большое искусство, чтобы 
не потерять на этом трудном пути спортивного совершенствования 
одаренных борцов. Известно довольно много случаев, когда подающие 
большие надежды юниоры, даже победители европейских и мировых 
первенств, так и не смогли добиться высоких спортивных результатов, 
выступая среди взрослых. Эти борцы или вообще бросают занятия, 
или становятся лишь «железными» зачетниками. 

Назовем основные причины таких неоправданных потерь: 

3) Форсированная подготовка. 
За короткий срок борец проделывает огромную работу и за счет ко-

лоссального напряжения физических и духовных сил на первых порах 
добивается успеха, однако затем следует спад и застой в результатах. 
Форсированное «натаскивание» молодых борцов на высокие результа-
ты способствует преждевременному расходу нервной энергии, истоща-
ет «запас прочности», который бывает, необходим для достижения 
наивысших спортивных показателей. 

4) Слабая технико-тактическая подготовка. 
Пробелы в этом разделе подготовки, не очень заметные на уровне 

результатов юношей и юниоров и зачастую «окупаемые» за счет при-
родных способностей, становятся тормозом в повышении мастерства. 
В дальнейшем для ликвидации этих недостатков требуется гораздо 
больше сил, энергии, времени. 
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Некоторые подающие надежды молодые атлеты, перейдя в катего-
рию взрослых, из-за ограниченности в технико-тактической подготов-
ленности оставляют ковер в возрасте, в котором как раз следует пока-
зывать высокие результаты. 

Тренеры должны учитывать, что наиболее правильной и современ-
ной может быть признана та техника, которая строится с учетом 
индивидуальных особенностей спортсмена и обеспечивает наивысший 
результат. 

Одним из признаков высокого технико-тактического мастерства 
борца следует считать сохранение результативности применяемых 
технических действий, несмотря на защитные действия противника, 
утомление, возникающее в процессе схватки, реакцию зрителей, 
неблагоприятные условия соревнований и т. д. 

5) Частая и большая сгонка веса. 
Сгонка веса истощает организм, нервную энергию и в дальнейшем 

пагубно сказывается на росте спортивных результатов. Поэтому сгонка 
веса в юном возрасте вообще недопустима. В исключительных случаях 
можно допустить сгонку веса до 2—3 кг, но не более двух раз в году. 
Следует учитывать, что организм юных борцов развивается и, естест-
венно, прибавляется вес. Поэтому нужно своевременно переходить в 
более тяжелую весовую категорию. 

6) Чрезмерно частое участие в соревнованиях. 
Следует разумно вводить молодых борцов в состязания взрослых. 

Довольно часто мы наблюдаем такое явление, когда молодой спорт-
смен в соревнованиях сверстников демонстрирует отличную техниче-
скую подготовленность, а в группе взрослых он еще не может как 
равный вести борьбу с физически более сильным и опасным против-
ником и зачастую проигрывает. После ряда таких неудач многие 
юниоры теряют уверенность в своих силах и, безусловно, рост их 
спортивного мастерства замедляется. 

Установлено, что частое участие юниоров в соревнованиях взрос-
лых, с одной стороны, обогащает их соревновательный опыт, а с 
другой — отрицательно сказывается на технико-тактических показате-
лях. 

Все соревнования, в которых принимают участие юниоры, в зави-
симости от индивидуальных особенностей молодых борцов и задач, 
решаемых на данном этапе подготовки, можно разделить на основные, 
подводящие, контрольные. В течение года борец должен участвовать в 
9-12 соревнованиях с проведением 45—50 схваток. 

7) Воспитательная работа. 
К сожалению, еще часты случаи, когда скороспелые спортивные 

успехи дают молодому борцу повод для зазнайства и самоуспокоения. 
Такой борец считает, что ему все позволительно, нарушает спортивный 
режим, перестает трудиться, как прежде. Из-за этих пробелов в воспи-
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тании, к большому огорчению, теряются способные спортсмены. Здесь 
свое решающее слово должны сказать тренер, коллектив, в котором 
тренируется, учится, работает спортсмен. Нельзя оставлять без внима-
ния ни одного, даже мелкого, нарушения дисциплины. 

Несколько слов об опыте работы с борцами в командах по борьбе 
на поясах, дзюдо, самбо. Как известно, у нас вся система проведения 
соревнований для различных возрастных групп построена так, что 
юные борцы постепенно принимают участие в разных соревнованиях, 
начиная от квалификационных и кончая международными. В принци-
пе, соревнования в каждой возрастной группе позволяют накапливать 
необходимый опыт для последовательного перехода в более старшую 
группу. 

В настоящее время при центре спортивных единоборств создана 
специальная группа молодежи (18—20 лет). Это обусловлен тем, что 
большинству одаренных юниоров необходимо еще 2—3 года для «акк-
лиматизации» в группе взрослых. Всё это позволит борцам одного 
возраста состязаться между собой и преодолевать те трудности, кото-
рые возникают в этот период. 

Планирование тренировочной работы с юниорами, особенно в пе-
риод перехода в категорию взрослых, должно быть обязательно инди-
видуальным, с учётом совершенствования сильных сторон подготовки 
борца и устранением имеющихся недостатков. При планировании 
учебно-тренировочного процесса необходимо учитывать характерные 
факторы, сопутствующие этому возрасту (физическое и психическое 
формирование, домашние условия, учёбу, определяющие черты харак-
тера и т. д.). 

В команде создана здоровая товарищеская обстановка: проводятся 
встречи с ветеранами спорта, участниками и призёрами чемпионатов 
мира, Олимпийских Игр. Все это сплачивает коллектив, помогает 
побеждать в соревнованиях. Ежегодно подводятся итоги по результа-
там участия в сборных команд НУ «ОЮА» в областных студенческих 
играх, чемпионатах Украины, Европы, мира. 

Подготовкой резерва следует заниматься постоянно и самым ответ-
ственным образом. Нужно всячески поддерживать тех тренеров, кото-
рые последовательно и планомерно готовят наших перспективных 
борцов к мировым чемпионатам и олимпийским высотам. Права 
называться олимпийцем добьются только самые настойчивые, упор-
ные, трудолюбивые. 
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