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ÀÊÒÓÀËÜÍÅ ÏÈÒÀÍÍß ÙÎÄÎ 
ÔÎÐÌ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÓÑÒÐÎÞ: 

ÏÎÐ²ÂÍßËÜÍÈÉ ÀÍÀË²Ç

В статье исследуется вопрос о формах го-
сударственного устройства. Основное внима-
ние автор уделяет сравнительному анализу 
унитарного и федеративного государства.
Ключевые слова: унитарное государство, 

федеративное государство, государственное 
устройство.
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країн з різним соціально-економічним рів-
нем розвитку є федеративними, що стано-
вить менше восьмої частини загальної кіль-
кості держав світу. 
До числа федеративних держав відно-

сяться Австрія, Австралія, Аргентина, Бра-
зилія, Індія, Канада, Коморські острови, 
Малайзія, Мексика, Нігерія, США, ФРН, Ро-
сія, Швейцарія та ін.
Незважаючи на складну внутрішню і різ-

номанітну організаційну структуру федера-
тивних держав, можна виокремити специ-
фічні особливості, а також загальні риси, що 
властиві цій формі державного устрою які 
дозволяють відрізняти її від простої унітар-
ної держави.
Для унітарного устрою характерна єди-

на система законодавства. В такій державі 
є єдина Конституція, яка включає пере-
лік всіх прав і обов’язків як громадян, що 
мешкають на данній території, так і органів 
управління.
Здебільшого правом приймати закони 

в унітарній державі володіють лише цен-
тральні органи влади. В свою чергу, норма-
тивно-правові акти, що прийняті представ-
ницькими органами окремих адміністратив-
них одиниць, є лише підзаконними. Вони 
не можуть суперечити основним законам 
держави.
Федеративна держава володіє дворівне-

вою системою законодавства, що включає в 
себе законодавство окремих суб’єктів і без-
посередньо саме федеральне законодавство. 
Варто відзначити, що до цих пір не визначе-

Аналіз останніх досліджень
О. Антонов, М. Бажан, С. Бобровник, 

В. Борденюк, І. Кресіна, В, Киричен-
ко, О. Куракіна, П. Любченко, О. Лялюк, 
М. Малишко, А. Онупрієнко, В. Погорілко, 
Т. Татаренко, та інші. 

Метою дослідження наукової статті є 
дослідження розвитку двох основних форм 
державного устрою – унітарної держави і 
федеративної держави, визначити поняття 
принципу національно-територіальної ор-
ганізації держави і спільних центральних 
органів влади з регіональними.

Виклад основного матеріалу
В сучасній юридичній і політичній літе-

ратурі, виділяють дві основні форми дер-
жавного устрою – унітарна держава і феде-
ративна держава, або федерація. В якості 
особливої форми державного устрою в да-
ний час розглядається конфедерація. На 
прикінці XIX - початку XX ст. у вигляді осо-
бливих форм державного устрою виділяли-
ся так звані інкорпорація і сюзеренітет.
В даний час з 197 країн світу переважна 

більшість є унітарними, і лише близько 30 
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ні чіткі межі між повноваженнями федерації 
і її суб’єктами, тому можна говорити про те, 
що законодавство окремого суб’єкта і феде-
ральна система законодавства перебувають 
в складному співвідношенні.
При порівнянні, чим відрізняється фе-

деральна держава від унітарної, не можна 
забувати про суверенітет і правову систему. 
Унітарна держава відрізняється єдиною 

системою права. Всі владні органи в адміні-
стративних одиницях в своїй роботі мають, 
в першу чергу, керуватися положеннями, 
закріпленими в нормативно-правових ак-
тах, виданих центральними органами вла-
ди. Разом з цим країнам, що наділені уні-
тарним державним устроєм, властива єдина 
судова система. Її рішення поширюються на 
територію всієї держави. Єдність центра-
лізованої судової системи проявляється в 
підпорядкуванні судових органів окремих 
адміністративних одиниць одним і тим же 
нормам процесуального та матеріального 
права.
Суверенітетом в унітарній державі має 

лише один суб’єкт – центральні органи вла-
ди. Тут реалізується принцип об’єднання 
населення по території під єдиним політич-
ним керівництвом. В ролі політичного цен-
тру в даному випадку також виступає сама 
держава. 
Положення, що закріплені в Конститу-

ції, підтверджують єдиний суверенітет. В 
ній також міститься положення, що закрі-
плює єдину державність, що поширюється 
на всю територію країни. Окремі адміні-
стративні одиниці в складі унітарної держа-
ви не є самостійними, тобто вони позбавлені 
суверенітету. 
При федеративному державному устрої 

всі члени союзу мають право видавати окре-
мі правові акти: статути, конституції і регіо-
нальні закони.
Суб’єкти, що знаходяться в складі фе-

деративної держави, наділені частковим 
суверенітетом. Вони не володіють правом 
незалежності у внутрішньополітичних і зо-
внішньополітичних справах. Окремі дер-
жавні освіти не можуть виступати в якості 
суб’єктів міжнародних відносин.
Унітарна і федеративна форми держави 

також мають відмінності в податковій сис-

темі. Територіальні одиниці в складі унітар-
них держав, в силу відсутності суверенітету, 
в сфері внутрішньої політики повністю під-
порядковані політичного центру, що стосу-
ється і порядку оподаткування [21, с. 240-
244.]. 
Структура податкової системи федера-

тивних держав часто обумовлена статусом 
територіальних одиниць (штатів, земель, 
республік), що входять до їх складу, і сфор-
мованих традицій. Наприклад, в сучасній 
Німеччині органам, що здійснюють владу 
на території федеральних земель, дозволено 
самостійно вирішувати питання, що стосу-
ються оподаткування [22]. 

Висновки
Підсумовуючи вищенаведене можна ви-

ділита наступні характерні риси, що харак-
теризують федеративну форму держави. 
По- перше: В них існують дві системи 

органів вищої державної влади - федеральні 
і суб’єктів федерації, які формуються окремо 
шляхом їх обрання населенням, відповід-
но, всієї країни або суб’єкта федерації і яким 
підпорядковані відповідно інші федеральні 
органи або органи суб’єкта федерації.
По-друге: Суб’єкти федерації володіють 

установчою владою, тобто правом прийнят-
тя власної конституції чи іншого основного 
закону, що визначає структуру вищих ор-
ганів влади суб’єкта федерації, що регулює 
порядок їх взаємовідносин і діяльності. В 
унітарних державах вищі державні органи є 
единими. Вони називаються центральними 
або головними. Всі інші органи на всій те-
риторії країни підпорядковані їм. В унітар-
них державах існує едина конституція, яка і 
визначає характер і структуру центральних 
органів.
По-третє: Суб’єкти федерації є держав-

ними утвореннями і володіють певним суве-
ренітетом. Однак їх суверенітет не повний, 
не такий, як у самостійних державах, а об-
межений суверенітетом федеративної дер-
жави. Ця обставина виражається в тому, що 
компетенція між центральними федераль-
ними органами і органами суб’єктів феде-
рації розмежовано федеральною конститу-
цією. При цьому суб’єкт федерації в межах 
своєї компетенції приймає незалежно від 
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центру самостійні рішення. Дана обставина 
свідчить про те, що в межах цих повнова-
жень суб’єкти Федерації суверенні в законо-
давчій, виконавчій та судовій сферах своєї 
діяльності. В унітарних державах адміні-
стративно-територіальні утворення ніяким 
суверенітетом не володіють.
По-четверте: Суб’єкти федерації мають 

свої системи законодавства і судові органи. 
Система законодавства суб’єкта федерації 
складається з нормативних правових актів, 
прийнятих законодавчими та іншими орга-
нами даного суб’єкта федерації в межах їх 
компетенції.
По-п’яте : В федеративній державі, як 

правило, двопалатний парламент. При цьо-
му одна палата обирається всім населенням 
країни, а друга - формується з представни-
ків суб’єктів федерації. В унітарній державі 
парламент, як правило, однопалатний.
По-шосте: В федеративній державі існу-

ють дві системи державних податків – феде-
ральна і податкова система суб’єктів феде-
рації, і відповідно формуються два державні 
бюджети. В унітарних державах одна сис-
тема державних податків і один державний 
бюджет. 
Отже на відміну від федерації унітарні 

держави мають єдину конституцію, єдиний 
вищій представницький орган державної 
влади, єдиний уряд, єдині збройні сили, 
єдину податкову систему, проводять єдину 
зовнішню політику. 
Федералізму, на відміну від унітарної 

форми державного устрою, притаманні 
ознаки подвійності інтеграційних і дезін-
теграційних початків, які, з одного боку, 
відображають тенденції збереження єднос-
ті державної освіти, а з іншого боку, при 
їх ініціюванні можуть привести до поділу і 
розпаду держави. Тому саме складність вза-
ємовідносин федерації зі своїми суб’єктами 
визначила меншу в порівнянні з унітарною 
поширеність федеративної форми держав-
ного устрою.
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SUMMARY 
The article examines the question of the forms 

of state. The author focuses on comparative analysis 
of the unitary and federal state.

Keywords: unitary state, federal state, state 
system.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджуеться питання щодо 

форм державного устрою. Основну увагу автор 
приділяє порівняльному аналізу унітарної та 
федеративної держави. 
Ключові слова: унітарна держава, федера-

тивна держава, державний устрій.



9

Òèìîùóê Î.À. - Àêòóàëüíå ïèòàííÿ ìîâè ÿê íåîáõ³äíîãî çàñîáó êîìóí³êàö³¿...

ÀÊÒÓÀËÜÍÅ ÏÈÒÀÍÍß ÌÎÂÈ ßÊ ÍÅÎÁÕ²ÄÍÎÃÎ 
ÇÀÑÎÁÓ ÊÎÌÓÍ²ÊÀÖ²¯ Â ÓÑ²Õ ÑÔÅÐÀÕ ËÞÄÑÜÊÎ¯ 

ÆÈÒÒªÄ²ßËÜÍÎÑÒ²

В статье исследуется вопрос о языке, как 
необходимого средства коммуникации во всех 
сферах человеческой жизнедеятельности. 
Основное внимание автор уделяет участию 
переводчика в уголовном процессе, поскольку в 
последнее время в Украине стремительно вы-
рос приток иностранных граждан, наблюда-
ется рост числа преступлений, совершенных 
отдельной категорией лиц среди населения. 
Поэтому за последние годы участие перевод-
чика в уголовном процессе стало особенно вос-
требованным.
Ключевые слова: современный язык, 

коммуникативная речь, умственный язык, 
общество, иностранцы, преступление, пере-
водчик, уголовный процесс.

 ÒÈÌÎÙÓÊ Îêñàíà Àíàòîë³¿âíà - àñï³ðàíò þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó 
Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. – ì. Êè¿â

ÓÄÊ 378.147:811

Мова - це важливий інструмент людської 
взаємодії та спілкування. Завдяки мові ми 
можемо висловлювати свої думки в матері-
альній мовній формі.
Мова не лише засіб для спілкування, а 

ще й історична пам’ять кожного народу. У 
кожній мові знаходить своє відображення 
духовна культура, багатовікова історія кож-
ної нації.
Мова являє собою соціальне явище, 

адже поза соціальних відносин їм опанувати 
неможливо. Людина не володіє даром мови 
з моменту народження. Адже маленька ди-
тина починає розмовляти тільки тоді, коли 
її вдається навчитися повторювати фоне-
тичні звуки, які видають оточуючи навколо 
люди, і завдяки вмінню мислити, вона надає 
їм правильне значення.
Завдяки мові первісна людина поча-

ла обмінюватися досвідом, планувати свої 
спільні дії. Членороздільна мова поставила 
первісну людину на нову стадію її еволю-
ційного розвитку, й стала ще одним факто-
ром, що змогла вивести людину на більш 
високий рівень від інших біологічних ви-
дів.
Основними функціями сучасної мови 

вважаються: комунікативна і розумова. Го-
ловною з них є комунікативна: завдяки мові 
людина здатна спілкуватися з будь якою 
особою між собою, передавати потрібну ін-
формацію одна одній, висловлювати свою 
думку, почуття, побажання.
За допомогою функції мислення мови, 

людина не тільки має можливість переда-

Аналіз останніх досліджень
Питанням мови як необхідного засобу 

комунікації в усіх сферах людської життє-
діяльності присвячені роботи Аширбєкової 
М. Т., Бастрикіна О.І., Головинської О.П., 
Джафаркулієва М.А., Махова В. М., Петру-
хіна І. Л., Рахунова Р.Д., Хабібуліної Н.І., 
Щерби С. П. та інших авторів.
Мета: метою наукової статті є досліджен-

ня – за допомогою перекладача учасникам, 
які не володіють або недостатньо володіють 
мовою судочинства, реально гарантується їх 
право користуватися рідною мовою в кримі-
нальному процесі.

Виклад основного матеріалу
Мова – це своєрідна сукупність звуків і 

символів, кожен з яких має певне значення. 
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вати свою думку іншій, але й за допомогою 
мови формує свою власну думку. 
В мовознавстві існує ще й така функція 

мови, як гносеологічна або пізнавальна. 
Дана функція характеризується наступним 
аспектом: - людина аналізує всю інформа-
цію, що отримала від інших суб’єктів сус-
пільства, завдяки цьому зароджується про-
цес наукового пізнання навколишнього 
світу. Також мова має й естетичну функцію, 
яка використовується в художніх творах. 
Завдяки своєму застосуванню в літературі, 
така мова дарує людині почуття естетичної 
насолоди, вона провокує їх на емоції, зму-
шує людську душу хвилюватися.
Розвиток мови нерозривно пов’язаний із 

розвитком суспільства. Мова це живий ор-
ганізм, який піддається впливу історичних, 
політичних і соціальних змін в усіх сферах 
людської життєдіяльності. 
Під впливом часу, деякі слова відмира-

ють і майже втрачають своє використання, 
натомість мова обновляється й застосову-
ються нові слова, які максимально відпові-
дають вимогам нового часу.
Мова – це величезний дар для всього 

людства. Інформаційна, агітаційна та емо-
тивна - основні функції мови. 
Інформаційна, агітаційна та емотивна 

(експресивна) вважаються основними функ-
ціями мови. Крім них виділяють ще мета-
язичну функцію (від грец. Meta - «замість»), 
яка означає використання мови для цілей 
пояснення або для ідентифікації предмета; 
фатичну функцію (від лат. fatum - «вислів») 
- використання мов як засобів для встанов-
лення контакту між учасниками спілкуван-
ня.
Різні функції мови рідко виявляються в 

нашій мові в чистому вигляді. Набагато час-
тіше зустрічається поєднання різних функ-
цій (з переважанням тієї або іншої) в межах 
одного різновиду мови. Наприклад, в на-
уковій доповіді або в газетній статті перева-
жає інформаційна функція; але можуть бути 
і елементи агітаційної, метаязичної функцій. 
У різних жанрах усної невимушеній мови 
емотивна функція може поєднуватися з ін-
формаційною, агітаційною та фатичною.
Мова виступає також як засіб пізнання 

- виконує функцію гносеологічну (когнітив-

ну, пізнавальну). Ця функція мови пов’язує 
її з розумовою діяльністю людини, в одини-
цях мови матеріалізується структура і ди-
наміка думки; похідні цієї функції: аксіоло-
гічна функція, тобто функція оцінки; номі-
нативна функція, тобто функція називання; 
з цією функцією тісно пов’язана функція 
узагальнення, яка дозволяє нам за допомо-
гою мови виражати найскладніші поняття. 
Узагальнюючи і виділяючи індивідуальне, 
неповторне, слово має здатність «заміща-
ти» предмети і явища зовнішнього світу. 
Пізнаючи дійсність, людина по-різному її 
конструює, що знаходить своє вираження 
в мові.
Одночасно з утворенням України, як су-

веренної держави, у 1991 році, всі постра-
дянські республіки здобули суверенітет та 
позначили свої кордони, почали відроджу-
вати свою національну культуру і мову. На 
кордоні з Україною утворилися такі інозем-
ні держави як Російська Федерація, Біло-
русь, Молдова, та інші. З цими державами 
в Україні безвізовий режим, що забезпечує 
вільний в’їзд-виїзд іноземних громадян на 
територію нашої країни. Серед іноземців, 
не є виключенням, зустрічається і злочин-
ний елемент – наркоділери, торговці, контр-
абандисти, нелегали, торговці людьми. На 
тлі припливу іноземних громадян в Украї-
ни спостерігається зростання кількості зло-
чинів, скоєних злочинною категорією осіб. 
Тому за останні роки участь перекладача в 
кримінальному процесі стала особливо за-
требуваною. Крім цього, на території Укра-
їни проживає чисельна кількість народнос-
тей, чия мова не є державною, що, відповід-
но, вимагає присутності перекладача в укра-
їнському кримінальному процесі. 
За допомогою перекладача учасникам, 

які не володіють або недостатньо володіють 
мовою судочинства, гарантується їх право 
користуватися рідною мовою в криміналь-
ному процесі. Так, при дотриманні проце-
суальних гарантій, закладених у зміст прин-
ципу мови судочинства, перекладач безко-
штовно надає допомогу учасникам, які не 
володіють або недостатньо володіють мовою 
судочинства, в роз’ясненні їх процесуальних 
прав, допомагає робити заяви, клопотання, 
давати пояснення і показання у справі, зна-
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йомитися з матеріалами кримінальної спра-
ви, подавати скарги, виступати в суді.
У разі провадження в кримінальних 

справах за участю іншомовних громадян у 
суді виникають труднощі з викликом в кри-
мінальному процесі перекладача, процесу-
альні дії за участю перекладача вимагають 
підвищеної уваги до фіксації доказів у спра-
ві. Це обумовлює необхідність прийняття 
на додаток до кримінально-процесуального 
закону ряду нормативних актів, що регла-
ментують централізовану організацію участі 
перекладач ів в кримінальному процесі. 
Існування різних проблем проваджен-

ня у кримінальних справах, які продо-
вжують залишатися актуальними, вима-
гає подальшого дослідження в комплексі 
взаємопов’язаних питань принципу мови 
судочинства та уч асті перекладача в кримі-
нальному процесі в аспекті ведення дізна-
ння, слідства, підтримання державного об-
винувачення в судах у кримінальних спра-
вах за участю перекладача з  метою уточнен-
ня сучасного значення і змісту принципу 
мови судочинства і вдосконалення інституту 
участі перекладача в кримінальному  проце-
сі.
Так статтею 68 КПК України передбаче-

но, що у разі необхідності у кримінальному 
провадженні перекла ду пояснень, показань 
або документів сторони кримінального про-
вадження  або слідчий суддя чи суд залуча-
ють відповідного перекладача (сурдопере-
клада ча) (ч.1). 
Перекладач має право: ставити запитан-

ня з метою уточнень для правильного пере-
кладу (ч.2 , п.1); знайомитися з протоколами 
процесуальних дій, в яких він брав участь, і 
подавати до них зауваження (ч.2, п.2); одер-
жати винагороду за виконаний переклад та 
відшкодування витрат, пов’язаних із його 
залученням до кримінального провадження 
(ч.2, п.3); заявляти клопотання про забез-
печення безпеки у випадках, передбачених 
законом (ч.2, п.4).
Перекладач зобов’язаний: прибути за 

викликом до слідчого, прокурора, слідчого 
судді чи суду(ч.3, п.1); заявити самовідвід за 
наявності обставин, що передбачені КПК 
України (ч.3, п.2); здійснювати повний і пра-
вильний переклад, посвідчувати правиль-

ність перекладу своїм підписом (ч.3, п.3); не 
розголошувати без дозволу слідчого, проку-
рора, суду відомості, які безпосередньо сто-
суються суті кримінального провадження та 
процесуальних дій, що здійснюються (здій-
снювалися) під час нього, і які стали відомі 
перекладачу у зв’язку з виконанням його 
обов’язків (ч.3, п.4).
Перед початком процесуальної дії сто-

рона кримінального провадження, яка за-
лучила перекладача, чи слідчий суддя або 
суд пересвідчуються в особі і компетентнос-
ті перекладача, з’ясовують його стосунки з 
підозрюваним, обвинуваченим, потерпілим, 
свідком і роз’яснюють його права і обов’язки 
(ч.4).
За завідомо неправильний переклад або 

за відмову без поважних причин від вико-
нання покладених на нього обов’язків пере-
кладач несе відповідальність, встановлену 
законом (ч.5).

Як висновок, автор пропонує: 
По-перше: Визначити мову судочинства 

в кримінальному процесі як обумовлену 
державною мовною політикою, що мають 
бути встановлені основні положення на за-
конодавчому рівні, а також такі, що забез-
печують ведення кримінального процесу 
державною мовою при дотриманні консти-
туційних прав і свобод його учасників, за-
дані для реалізації процесуальної діяльності 
на всіх стадіях кримінального судочинства з 
метою здійснення його призначення.
По-друге: Необхідно внести змі-

ни до частини 1 статті 68 КПК України,
виклавши її в такій редакції «Перекладач 
- незацікавлена   в результаті вирішення 
справи дієздатна особа, компетентна в здій-
сненні перекладу з однієї мови на іншу, яка 
притягається до участі в кримінальному су-
дочинстві у випадках, передбачених цим 
Кодексом». Дане визначення перекладача 
включити окремим пунктом до КПК Укра-
їни. 
По - третє: Як ознаки компетентнос-

ті (некомпетентності) перекладача: пере-
кладач обов’язково має знати в загальному 
аспекті іноземну мову, а також розмовну 
іноземну мову, бажано підтверджене пев-
ними освітніми документом, знання мови 
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судочинства; знання і розуміння юридич-
ної термінології, вміння здійснювати пере-
клад юридичних текстів і усного мовлення, 
вміння виробляти переклади різного виду, 
в тому числі синхронний.
По-четверте: З урахуванням складності 

і специфіки перекладу окремих процесуаль-
них документів, необхідності роз’яснення 
перекладачеві гарантій безпеки і умов опла-
ти праці пропонується додатково перед-
бачити право перекладача «знайомитися з 
іншими матеріалами кримінальної справи 
при наявності дозволу суду».
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ABSTRACT
The article is headlined: «Issues of lan-

guage as a necessary means of communica-
tion in all areas of human activity»

OBJECT OF RESEARCH - The object of 
research of the scientifi c article is the criminal 
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SUMMARY 
The article explores the question of language 

as a necessary means of communication in all 
spheres of human life. The author pays most 
attention to the participation of an interpreter in 
the criminal process, since the infl ux of foreign 
citizens has recently increased rapidly in Ukraine; 
there has been an increase in the number of crimes 
committed by a particular category of people 
among the population. Therefore, in recent years, 
the participation of an interpreter in the criminal 
process has become particularly in demand.

Keywords: modern language, communicative 
speech, intellectual language, society, foreigners, 
crime, translator, criminal process.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджується питання мови 

як необхідного засобу комунікації в усіх сфе-
рах людської життєдіяльності. Основну увагу 
автор приділяє участі перекладача в кримі-
нальному процесі, оскільки останнім часом до 
України стрімко зростає прибуття іноземних 
громадян, що спостерігається зростанням 
числа злочинів, скоєних окремою категорією 
осіб серед населення. Тому за останні роки 
участь перекладача у кримінальному процесі 
стала особливо затребувана. 
Ключові слова: сучасна мова, комуніка-

тивна мова, розумова мова, суспільство, іно-
земці, злочин, перекладач, кримінальний про-
цес.

procedural relations connected with the real-
ization of the question of language as a neces-
sary mode of communication in all spheres of 
human life, as well as the implementation of 
the language of legal proceedings and the di-
rect participation of an interpreter in criminal 
proceedings.

SUBJECT OF RESEARCH – The subject of 
research in the rules of domestic and interna-
tional law governing the issue of language of 
legal proceedings, the legal status and proce-
dural activities translation in criminal proceed-
ings, as well as the practice of the participation 
of an interpreter in criminal cases.

THE AIM OF RESEARCH – The aim of 
the study is to clarify and deepen scientifi c un-
derstanding of the nature and importance of 
the implementation of the issue of language 
as an essential mode of communication in all 
spheres of human activity, institute interpreter 
participate in criminal proceedings, in their 
interrelation and complementarity, to develop 
proposals for the improvement and application 
of criminal procedural law as it relates to the 
subject of research

The article explores the question of lan-
guage as a necessary means of communica-

tion in all spheres of human life. The author 
pays most attention to the participation of 
an interpreter in the criminal process, since 
the influx of foreign citizens has recently in-
creased rapidly in Ukraine; there has been 
an increase in the number of crimes com-
mitted by a particular category of people 
among the population. Therefore, in recent 
years, the participation of an interpreter in 
the criminal process has become particularly 
in demand.

The existence of various problems in crimi-
nal proceedings that remain relevant is a fur-
ther study in the complex of interrelated issues 
of the principle of the language of proceedings 
and the participation of an interpreter in the 
criminal proceedings in the aspect of inquiry, 
investigation, and  prosecution in criminal pro-
ceedings with the participation of an interpret-
er to clarify the contemporary meaning and 
content of the principle of the language of pro-
ceedings and to improve the institution of the 
participation of an interpreter in the criminal 
process.

Keywords: modern language, communica-
tive speech, intellectual language, society, for-
eigners, crime, translator, criminal process.
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ÎÏÒÈÌ²ÇÀÖ²ß ÔÓÍÊÖ²ÎÍÀËÜÍÎ-
ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ÉÍÎ¯ ÑÒÐÓÊÒÓÐÈ 

ÑÓÁ’ªÊÒ²Â ÏÐÎÒÈÄ²¯ ÊÎÐÓÏÖ²¯ 
Â ÎÐÃÀÍÀÕ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÒÀ ¯Õ 

ÂÇÀªÌÎÄ²ß

В статье рассматриваются положения, 
определяющие функциональное назначение 
организационных единиц системы противо-
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кожен з яких наділений повноваженнями 
щодо протидії корупції в органах прокура-
тури України може призводити як до пев-
них конфліктів, так і до неефективної вза-
ємодії між різними відомостями. З вище 
вказаного, мета статті - розробити модель 
оптимізації функціонально-організаційної 
структури суб’єктів протидії корупції в орга-
нах прокуратури України та налагодження 
взаємодії між ними. Тому актуальним є об-
рання відповідного напряму нашого дослі-
дження та присвячення окресленій пробле-
матиці окрему увагу.

Стан дослідження
Проблематиці структури та функцій у 

системі протидії корупції в України та про-
куратурі як суб’єкту та об’єкту антикоруп-
ційної діяльності присвячено багато напра-
цювань та публікацій як науково-теоретич-
ного, так і більш практично-прикладного 
спрямування. Серед науковців, які при-
свячували свою увагу даній проблематиці, 
можна назвати таких вчених як О.Л. Гор-
ган, Д.Г. Заброда, Є.В. Невмержицький, 
М.І. Мельник, С.С. Рогульський, О.В. Тка-
ченко, О.М. Угровецький, С.А. Шалгунова, 
К.І. Хромова та багатьох інших. Тим не 
менше, активна діяльність із модернізації та 
реформування усієї правоохоронної систе-
ми, утворення нових суб’єктів у сфері анти-
корупційної діяльності вказує на те, що на-
уково-практична дискусія не є вичерпаною, 
а дослідження в наведеній сфері повинні 
бути продовжені з метою наукового забез-

Постановка проблеми
Важливим аспектом механізму проти-

дії корупції в органах прокуратури України 
є функціонально-організаційна структура 
суб’єктів протидії корупції. Як відомо, ко-
жен орган державної влади, у своїй діяль-
ності може діяти виключно у межах та на 
підставі законодавства України.
Не зважаючи на те, що компетенція та 

функціональне призначення суб’єктів про-
тидії корупції визначаються на рівні зако-
нів, все ж може траплятися певні неточності 
та неузгодженості, що можуть стосуватися 
повноважень тих чи інших суб’єктів. Це 
стосується не лише автономних підрозділів 
у межах правоохоронних органів таких як 
Спеціалізована антикорупційна прокурату-
ра, чи відповідні спеціалізовані підрозділи 
у межах Національної поліції України, СБУ 
тощо, але й створення цілком незалежних 
органів зі спеціальним статусом таких як 
НАБУ, НАЗК тощо. Нерідко така розгалу-
жена система суб’єктів протидії корупції, 
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печення інституційного становлення систе-
ми протидії корупції, оптимізації функцій 
антикорупційних суб’єктів, взаємодії між 
ними, та забезпечення ефективного проце-
су протидії корупції в органах прокуратури 
України.

Виклад основного матеріалу
Станом на сьогодні відповідно до зако-

нодавства діяльністю із протидії корупції за-
ймаються усі державні органи в межах свого 
відомства, правоохоронні органи у межах 
загальної правоохоронної діяльності та спе-
ціалізовані суб’єкти спеціально утворені для 
здійснення діяльності спрямованої на про-
тидію корупції. Прокуратура України може 
бути як суб’єктом із протидії корупції, так і 
об’єктом, на який спрямована діяльність ін-
ших антикорупційних суб’єктів (при цьому, 
у випадках із корупційними злочинами, під-
тримувати державне обвинувачення завжди 
буде прокурор – чи то прокурор Спеціалі-
зованої антикорупційної прокуратури (далі 
САП), чи то інший прокурор, відповідно до 
покладених на нього повноважень у системі 
органів прокуратури України). Тому в меха-
нізмі та відповідній функціонально-органі-
заційній структурі різним органам прокура-
тури належатиме різна роль.
У першу чергу звернемо увагу на вну-

трішній аспект протидії корупції в органах 
прокуратури України. У цьому напрямі най-
більший прояв має адміністративно-пра-
вовий аспект протидії корупції, адже вну-
трішня протидія корупції не лише запускає 
механі  зм розслідування корупційних зло-
чинів та адміністративних правопорушень, 
а спрямована на здійснення державного 
управління в системі органів прокуратури 
як ієрархічного утворення спрямованого на 
забезпечення протидії корупції, у тому чис-
лі щодо створення умов запобігання дано-
му явищу та ліквідацію умов, що сприяють 
корупції. В Генеральній прокуратурі Украї-
ни (далі ГПУ) та інших органах адміністра-
тивного управління прокуратурою є весь 
спектр адміністративно-правових повнова-
жень у сфері протидії корупції у власному 
відомстві.
Для цього утворюються відповідні вну-

трішні структурні підрозділи ГПУ, кожен 

з яких у функціонально-організаційній 
структурі відіграє особливу роль як стосов-
но внутрішньовідомчої протидії корупції в 
органах прокуратури, так і щодо зовнішньої 
протидії корупції, яка здійснюється проку-
ратурою як спеціальним суб’єктом уповно-
важеним на протидію корупції. З відповід-
ної ролі випливають і бажані напрями вза-
ємодії, яка повинна здійснюватися як вну-
трішньовідомчо, так і з іншими органами 
державної влади.
По-перше, в межах Генеральної про-

куратури діє Спеціалізована прокуратура 
України до спеціальних функцій якої відно-
ситься здійснення нагляду за додержанням 
законів під час проведення оперативно-роз-
шукової діяльності, досудового розслідуван-
ня Національним антикорупційним бюро 
України (НАБУ); підтримання державного 
обвинувачення у відповідних проваджен-
нях; представництво інтересів громадяни-
на або держави в суді у випадках, перед-
бачених цим Законом і корупційними або 
пов’язаними з корупцією правопорушення-
ми. У межах реалізації своїх функцій Спе-
ціалізована антикорупційна прокуратура 
здійснює міжнародне співробітництво. При 
цьому, слід звернути особливу увагу на те, 
що крім основних функцій, які пов’язані із 
процесуальним керівництвом справ, що під-
слідні НАБУ, законодавство визначає ще й 
представництво інтересів громадянина або 
держави в суді у випадках, передбачених 
Законом України «Про прокуратуру» і ко-
рупційними або пов’язаними з корупцією 
правопорушеннями [1]. З наведеного вище 
випливає, що жодних інших функцій, крім 
вищенаведених на САП не покладено, а 
отже у системі протидії корупції САП може 
здійснювати протидію корупції щодо інших 
органів прокуратури виключно у порядку 
процесуального керівництва в справах, які 
веде щодо службових осіб відповідних про-
куратур НАБУ. Що ж стосується інших пра-
вопорушень чи загальної адміністративної 
протидії корупції, то в даному випадку САП 
не має повноважень щодо протидії корупції 
в органах прокуратури України.
Аналогічний законодавчий підхід відо-

бражений і у відповідному Положенні «Про 
спеціалізовану антикорупційну прокурату-
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ру України», затвердженого наказом ГПУ 
від 12 квітня 2016 р. №149, що прийнятий 
на виконання положень Закону [2]. Тим не 
менше саме Положення дещо розширює 
норми, які регламентують діяльність САП 
щодо взаємодії з ГПУ, а також інші адміні-
стративні функції.
Так, відповідно до п. 1.3 наведеного По-

ложення, свою роботу Спеціалізована анти-
корупційна прокуратура організовує у вза-
ємодії з іншими структурними підрозділами 
Генеральної прокуратури України, проку-
ратурами всіх рівнів, Національним анти-
корупційним бюро України, Національною 
академією прокуратури України, держав-
ними органами та органами місцевого са-
моврядування [3]. Однак така взаємодія 
стосується безпосереднього здійснення за-
конодавчих функцій, або ж координаційної 
взаємодії у відповідних сферах та не може 
тлумачитися як вихід за межі законодавчо 
встановлених повноважень САП. Мало з 
того, в окремих випадках взаємодія, в тому 
числі координація з іншими органами про-
куратури обмежується законодавчо.
Такі обмеження мають обґрунтовану 

ціль – забезпечення якнайбільшого рівня 
автономності САП та його відносної не-
залежності від Генеральної прокуратури 
України та ключових політичних фігур. 
Саме тому, однією із законодавчих вимог є 
те, що приміщення, у якому розміщується 
САП, повинно знаходитись окремо від ін-
ших приміщень ГПУ (ч. 3 ст. 8-1 ЗУ «Про 
прокуратуру») [4]. Таким чином, взаємодія 
з органами прокуратури може стосуватися 
загально-організаційних питань, чи адміні-
стративного забезпечення діяльності САП, 
оскільки остання є структурним підрозді-
лом ГПУ, однак взаємодія щодо питань про-
цесуального керівництва справами суттєво 
повинна суттєво обмежуватися, що не дава-
тиме ГПУ важелів впливу на САП.
Більш конкретно із сфери адміністратив-

ної діяльності САП та відповідних напрямів 
взаємодії зокрема із ГПУ, визначається у п. 
3, 4 положення. Так, основними завдання-
ми САП визначено:

1) здійснення нагляду за додержанням 
законів під час проведення оперативно-роз-
шукової діяльності, досудового розслідуван-

ня Національним антикорупційним бюро 
України;

2) виконання вимог закону під час при-
ймання, реєстрації, розгляду та вирішення 
заяв і повідомлень про кримінальні право-
порушення, своєчасне внесення відомостей 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

3) забезпечення швидкого, повного та 
неупередженого розслідування Національ-
ним антикорупційним бюро України кримі-
нальних правопорушень та оскарження не-
законних судових рішень на стадії досудово-
го розслідування і судового розгляду;

4) підтримання державного обвинува-
чення в суді у кримінальних провадженнях, 
розслідуваних Національним антикоруп-
ційним бюро України;

5) забезпечення в межах компетенції від-
шкодування збитків, завданих криміналь-
ними правопорушеннями;

6) забезпечення застосування належної 
правової процедури до кожного учасника 
кримінального провадження.

7) представництво інтересів громадяни-
на або держави в суді у випадках, передба-
чених Законом України «Про прокуратуру» і 
пов’язаних із корупційними або пов’язаними 
з корупцією правопорушеннями.

8) здійснення у межах реалізації функцій 
Спеціалізованої антикорупційної прокура-
тури міжнародного співробітництва [3].
Натомість відповідно до покладених за-

вдань, що вказані вище Спеціалізована ан-
тикорупційна прокуратура повинна забез-
печити:

1) участь у плануванні роботи Генераль-
ної прокуратури України та контроль за 
своєчасним і якісним виконанням заплано-
ваних заходів;

2) підготовку матеріалів на розгляд на-
рад, організацію та контроль за виконанням 
прийнятих рішень з питань, що належать 
до компетенції Спеціалізованої антикоруп-
ційної прокуратури;

3) підготовку в межах повноважень на-
казів та інших організаційно-розпорядчих 
документів;

4) здійснення аналітичної та методичної 
роботи;

5) опрацювання проектів законів та ін-
ших нормативно-правових актів, внесення 



17

Ïîäîëÿêà Ñ.À. - Îïòèì³çàö³ÿ ôóíêö³îíàëüíî-îðãàí³çàö³éíî¿ ñòðóêòóðè ñóá’ºêò³â...

пропозицій щодо вдосконалення чинного 
законодавства;

6) виконання в межах компетенції вимог 
Закону України «Про доступ до публічної 
інформації»;

7) у межах компетенції розгляд і вирі-
шення звернень громадян, запитів і звер-
нень народних депутатів України, представ-
ників державних, громадських організацій, 
інших осіб, а також скарг учасників кримі-
нального провадження на дії та рішення де-
тективів і прокурорів;

8) виконання вимог закону про невідво-
ротність відповідальності за вчинене кримі-
нальне правопорушення;

9) запобігання незаконному притягнен-
ню особи до кримінальної відповідальності 
та необґрунтованому застосуванню до неї за-
ходів процесуального примусу;

10) захист у суді прав і законних інтересів 
громадя  н у випадках, визначених законом, а 
також захист інтересів держави за наявності 
порушень, пов’язаних із корупційними або 
пов’язаними з коруп цією правопорушення-
ми, у межах реалізації своїх функцій;

11) здійснення заходів щодо поновлення 
порушених прав громадян або законних ін-
тересів держави;

12) надання підозрюваним, обвинува-
ченим безоплатної правової допомоги у ви-
падках, передбачених Кримінальним про-
цесуальним кодексом України;

13) організа цію первинного обліку робо-
ти, ведення та складання в межах компетен-
ції статистичної звітності;

14) ведення Єдиного реєстру досудових 
розслідувань в межах компетенції;

15) підготовку матеріалів щодо резуль-
татів діяльності Спеціалізованої антикоруп-
ційної прокуратури для висвітлення у за-
собах масової інформації та розміщення на 
офіційному веб-сайті Генеральної прокура-
тури України;

16) ведення діловодства, додержання ре-
жиму секретності, збереження інформації з 
обмеженим доступом [3].
Як випливає із наведених вище завдань, 

обов`язків та функцій САП, адміністратив-
но-правова взаємодія з ГПУ обмежується 
відповідними вузькими функціями, які ви-
значені у законодавстві України, та яких по-

винні супроводжувати певні адміністративні 
заходи. Тим не менше, САП як і інші підроз-
діли ГПУ, бере участь у плануванні загаль-
ної діяльності відповідного органу, у тому 
числі дій на виконання антикорупційної 
стратегії. Тому окремі напрями адміністра-
тивно-правової взаємодії, які прямо не сто-
суються процесуального керівництва справ, 
які розслідує НАБУ, все ж залишається.

Висновок
Ключовий висновок, який можна зроби-

ти у наведеному контексті є те, що адміні-
стративний вплив ГПУ на САП є доволі об-
межений законодавчо, що відображається і 
на практиці. Такий стан речей забезпечує 
автономність діяльності САП. При цьому, 
САП не має адміністративно-правових по-
вноважень щодо протидії корупції у інших 
підрозділах ГПУ, окрім як тих, що випли-
вають із процесуального керівництва над 
досудовими розслідуваннями щодо НАБУ. 
Саму ж адміністративну протидію корупції 
у межах САП, орган організовує самостійно.
Наскільки такий підхід до організації 

взаємодії з органами ГПУ є ефективним – 
питання доволі спірне. Повністю підтриму-
ємо автономність САП та невтручання ГПУ 
у діяльність даного автономного відділу. Од-
нак з іншої сторони повне обмеження по-
вноважень САП у контексті саме адміністра-
тивно-правової протидії корупції в інших 
органах прокуратури України виглядає пев-
ним чином спірним, адже протидія корупції 
не обмежується лише корупційними злочи-
нами, і у цьому контексті досвід антикоруп-
ційної діяльності САП щодо інших органів 
прокуратури з урахуванням відповідної ав-
тономності органу міг би стати в нагоді.
Що ж стосується випадків, коли коруп-

ційний злочин було вчинено прокурором 
САП, то в даному випадку обґрунтовано 
процесуальне керівництво такими справа-
ми буде здійснювати вже не прокурор САП, 
а інший прокурор ГПУ. Це – пряма вимога 
ч. 7 ст. 8-1 Закону України «Про прокурату-
ру», відповідно до якого нагляд за досудо-
вим розслідуванням корупційних злочинів у 
разі їх вчинення прокурором Спеціалізова-
ної антикорупційної прокуратури здійснює 
прокурор, який визначається Генеральним 
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прокурором із числа своїх заступників (крім 
керівника Спеціалізованої антикорупцій-
ної прокуратури) або керівників департа-
ментів Генеральної прокуратури України. 
При цьому, для ефективності відповідного 
ведення такого роду справ доцільно було 
б залучати саме того прокурора, який мав 
успішний досвід у процесуальному керівни-
цтві антикорупційних справ, або ж залучати 
інших осіб з аналогічним досвідом як радни-
ків у відповідних справах.
З огляду на те, що САП як спеціальний 

суб’єкт протидії корупції в органах проку-
ратури не здійснює загальної адміністратив-
но-правової протидії корупції, в межах ГПУ 
функціонують інші суб’єкти, до спеціальних 
повноважень яких відноситься здійснення 
адміністративно-правової протидії корупції.
З оглядну на наведене можемо запропо-

нувати у майбутньому функції адміністра-
тивно-правової протидії корупції передати 
до САП з утворенням відповідного аналогіч-
ного відділу в ній, який би на умовах біль-
шої автономності у рівній мірі здійснював 
би протидію корупції в органах прокура-
тури України. На законодавчому рівні від-
повідну пропозицію потрібно реалізувати 
шляхом доповнення функцій, що визначені 
у положенні ч. 5 ст. 8 Закону України «Про 
прокуратуру» ч. 4, у якій визначити наступ-
ну додаткову функцію діяльності САП «ор-
ганізовує протидію корупції в органах про-
куратури України у межах наданих повно-
важень».

Podolyaka S.A.
Optimization of the functional and orga-

nizational structure of the subjects of coun-
teraction to corruption in the prosecutor’s 

offi ces and their interaction
The article deals with the provisions that 

defi ne the functional purpose of the organiza-
tional units of the anti-corruption system in the 
organs of the prosecutor’s offi ce of Ukraine.

It has been determined that the prosecu-
tor’s offi ce, as one of the law enforcement agen-
cies in the area of   prevention and counterac-
tion of corruption, has a dual function. First of 
all, the prosecutor’s offi ce coordinates the ac-
tivities of other law enforcement agencies in the 
fi eld of prevention and counteraction of cor-

ruption and helps in the investigation of com-
mitted corruption crimes. On the other hand, 
the prosecutor’s offi ce itself may be the subject 
of corruption offenses and its employees may 
commit corruption offenses.

In the structure of the Prosecutor General 
of Ukraine established a specialized anti-cor-
ruption prosecutor’s offi ce, whose task is the 
overall coordination in the sphere of preven-
tion and combating corruption in general. The 
author analyzed the task of the specialized anti-
corruption prosecutor’s offi ce and outlines di-
rections for improving its activities.

The situations when corruption offenses 
are committed by anticorruption prosecutors 
were analyzed and the questions of investiga-
tion such cases were considered. In this case, 
the investigation is conducted by other em-
ployees of the General Prosecutor’s Offi ce of 
Ukraine, which is determined by the Prosecu-
tor General of Ukraine.

Proceeding from the analysis of activities 
in the fi eld of prevention and counteraction of 
corruption, it is proposed to transfer the func-
tions of administrative and legal counteraction 
of corruption to the specialized anti-corruption 
prosecutor’s offi ce, for this purpose to create 
an appropriate department in its structure, 
which, on the basis of greater autonomy, would 
equally deal with corruption in the organs of 
the prosecutor’s offi ce of Ukraine

Key words: counteraction to corruption, 
prosecutor’s offi ces, Prosecutor General’s Of-
fi ce, Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s 
Offi ce of Ukraine, National Anti-Corruption 
Bureau of Ukraine.
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АНОТАЦІЯ 
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ÏÐÎÁËÅÌÈ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎÕÎÐÎÍÓ 
ÇÄÎÐÎÂ’ß ÃÐÎÌÀÄßÍ, ÇÀÑÓÄÆÅÍÈÕ ÄÎ 

ÏÎÇÁÀÂËÅÍÍß ÂÎË² Â ÓÊÐÀ¯Í²

Определено содержание права человека 
и гражданина на охрану здоровья, установ-
лена и охарактеризована его специфика от-
носительно правового статуса осуждённого 
лица. Дан анализ современного состояния 
административно-правового обеспечения и 
реализации права на охрану здоровья граж-
дан, осуждённых к лишению свободы в Укра-
ине.
Ключевые слова: права и свободы, право 

на охрану здоровья, медицинская помощь, 
административно-правовое обеспечение, 
осуждённый к лишению свободы.

 ÏÎ×ÀÍÑÜÊÀ Îëåíà Ñåðã³¿âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðè 
ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ôàêóëüòåòó ¹ 6 Õàðê³âñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ 

ÓÄÊ 342.9

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій

Загальнотеоретичні питання змісту та 
захисту прав людини розглядалися в пра-
цях таких вітчизняних і зарубіжних уче-
них, як В. Авер’янов, Ю. Битяк, Л. Глуха-
рьова, О. Зайчук, О. Лукашева, М. Мату-
зов, Ю. Старілов, Ю. Тодика та ін. Права 
і свободи засуджених, їх дотримання при 
виконанні кримінального покарання були 
предметом наукових досліджень Є. Ба-
раша, І. Богатирьова, А. Геля, О. Джужи, 
В. Льовочкіна, О. Лисодіда, М. Романова, 
Н. Рябих, А. Степанюка, І. Яковець. 

Невирішені раніше проблеми
Незважаючи на велику увагу науковців 

до питань визначення та законодавчого 
закріплення прав і свобод людини і гро-
мадянина в Україні, складність завдання 
адміністративно-правового забезпечення 
та встановлення гарантій реалізації права 
на охорону здоров’я стосовно громадян, 
засуджених до позбавлення волі, зумовлює 
необхідність більш детального досліджен-
ня даної проблеми. 

Метою статті є дослідження проблеми 
забезпечення права на охорону здоров’я 
громадян, засуджених до позбавлення волі, 
що передбачає загальну характеристику 
змісту права на охорону здоров’я, визна-
чення його специфіки стосовно правового 
статусу засудженого, аналіз особливостей 
сучасного стану адміністративно-право-

Постановка проблеми
Право на охорону здоров’я є одним із 

найважливіших прав засуджених грома-
дян, що безпосередньо випливає з кон-
ституційного права громадян України на 
охорону здоров’я і медичну допомогу [1, 
ст.49]. Застосовуючи до осіб покарання у 
вигляді позбавлення волі, що обмежує їх 
можливості у реалізації цілої низки прав 
і свобод, держава бере на себе обов’язок 
щодо надання таким особам можливість 
отримувати медичну допомогу та прохо-
дити медичне лікування. Проте порядок 
реалізації та забезпечення права на охоро-
ну здоров’я має свої особливості, зумовле-
ні характером кримінального покарання у 
вигляді позбавлення волі. 
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вого забезпечення та реалізації права на 
охорону здоров’я громадян, засуджених до 
позбавлення волі в Україні.

Виклад основного матеріалу
Однією з найважливіших складових сис-

теми соціально-економічних прав і свобод 
громадян є право на охорону здоров’я. Це 
право, встановлене у ст.12 Міжнародного 
пакту про економічні, соціальні і культурні 
права [2], знайшло відповідне закріплення 
на рівні Основного Закону України [1, ч.1 
ст.49]. Під охороною здоров’я розумієть-
ся певна система заходів, що здійснюється 
органами державної влади і місцевого са-
моврядування, їх посадовими особами, за-
кладами охорони здоров’я, фізичними осо-
бами-підприємцями, медичними та фарма-
цевтичними працівниками, громадськими 
об’єднаннями і громадянами з метою збе-
реження та відновлення фізіологічних і 
психологічних функцій, оптимальної пра-
цездатності та соціальної активності люди-
ни при максимальній біологічно можливій 
індивідуальній тривалості її життя [3, ч.1 
ст.3]. 
Держава визнає право кожного грома-

дянина України на охорону здоров’я і за-
безпечує його реалізацію та захист шля-
хом:

 створення розгалуженої мережі за-
кладів охорони здоров’я;

 організації і проведення системи дер-
жавних і громадських заходів щодо охоро-
ни та зміцнення здоров’я;

 фінансування гарантованого обсягу 
медичних послуг та лікарських засобів всім 
громадянам та іншим визначеним законом 
особам у порядку, встановленому законом;

 здійснення державного і громадсько-
го контролю та нагляду в сфері охорони 
здоров’я;

 організації державної системи збору, 
обробки і аналізу соціальної, екологічної та 
спеціальної медичної статистичної інфор-
мації;

 встановлення відповідальності за по-
рушення прав і законних інтересів грома-
дян у сфері охорони здоров’я [3, ст.7].
Важливим аспектом охорони здоров’я 

є надання громадянам медичних послуг 

(медичної допомоги). Медична допомога у 
національному законодавстві визначається 
як відповідна діяльність професійно підго-
товлених медичних працівників, що спря-
мована на профілактику, діагностику, ліку-
вання та реабілітацію у зв’язку з хвороба-
ми, травмами, отруєннями і патологічними 
станами, а також у зв’язку з вагітністю та 
пологами [3, ч.1 ст.3]. Держава створює 
умови для ефективного і доступного для 
всіх громадян медичного обслуговування 
шляхом сприяння розвиткові лікувальних 
закладів усіх форм власності, надання без-
оплатної медичної допомоги у державних 
та комунальних закладах охорони здоров’я 
медичної допомоги, існуючу мережу яких 
заборонено скорочувати, охоплення насе-
лення всіма видами медичних послуг, до-
глядом за хворими, непрацездатними та 
інвалідами [1, ч.3 ст.49].
Основні вимоги щодо медичного забез-

печення засуджених осіб також регламен-
туються як міжнародними стандартами, 
так і нормами національного законодавства 
України. Зокрема, Мінімальні стандартні 
правила поводження з в’язнями встанов-
люють такі вимоги до забезпечення медич-
ного обслуговування осіб, які утримуються 
в установах пенітенціарної системи:

 медичне обслуговування організову-
ється у тісному співробітництві із загаль-
ною адміністрацією охорони здоров’я міс-
цевого або національного рівня;

 медичне обслуговування забезпе-
чується з метою виявлення та лікування 
будь-якого фізичного або психічного за-
хворювання, які можуть перешкоджати со-
ціальній реадаптації в’язнів після їх звіль-
нення;

 лікувальне відділення, його прилад-
дя, обладнання і ліки мають бути достат-
німи для забезпечення медичного обслуго-
вування та лікування хворих в’язнів, і таке 
відділення має бути укомплектоване на-
лежним чином підготовленим персоналом;

 в’язні не повинні використовуватися 
для проведення експериментів, що можуть 
призвести до фізичної або моральної шко-
ди;

 лікар зобов’язаний здійснювати на-
гляд за станом фізичного і психічного 
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здоров’я ув’язнених та здійснювати при-
йом хворих;

 лікар доповідає начальникові кож-
ного разу, коли він вважає, що подальше 
утримання або будь-який режим мав або 
матиме негативні наслідки для фізичного 
або психічного стану здоров’я особи;

 лікар регулярно здійснює інспекції 
та консультує начальника установи з пи-
тань: а) кількості, якості приготування та 
подання їжі та води; б) стану санітарно-гі-
гієнічних умов та чистоти в установі та се-
ред в’язнів; в) санітарно-технічного облад-
нання, опалення, освітлення та вентиляції 
установи; г) придатності та чистоти одягу, 
спальних речей в’язнів та ін. [4, п.22-26]. 
Правове регулювання медико-санітар-

ного забезпечення засуджених у місцях по-
збавлення волі в Україні здійснюється на 
підставі норм Законодавства України про 
охорону здоров’я, Закону України «Про 
забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення», Кримінально-
виконавчого кодексу України, норматив-
них актів Кабінету Міністрів України, Мі-
ністерства охорони здоров’я України, Мі-
ністерства юстиції України та ін.
Чинне законодавство України закрі-

плює право громадян, засуджених до по-
збавлення волі, отримувати медичну допо-
могу і лікування, у тому числі платні медич-
ні послуги за рахунок особистих грошових 
коштів чи коштів рідних та близьких, у за-
кладах охорони здоров’я, які мають ліцен-
зію Міністерства охорони здоров’я України 
та не віднесені до відання Державної кри-
мінально-виконавчої служби України. У 
місцях позбавлення волі організуються не-
обхідні лікувально-профілактичні заклади, 
а для лікування засуджених, які хворіють 
на активну форму туберкульозу, — заклади 
на правах лікувальних. Для спостережен-
ня та лікування хворих на інфекційні за-
хворювання в медичних частинах колоній 
створюються інфекційні ізолятори [5, ч.1 
ст.116]. Лікувально-профілактична і сані-
тарно-протиепідемічна робота в місцях 
позбавлення волі організовується і про-
водиться відповідно до законодавства про 
охорону здоров’я. Адміністрація колоній 
зобов’язана виконувати необхідні медичні 

вимоги, що забезпечують охорону здоров’я 
засуджених [5, ч.2 ст.116]. Порядок ліку-
вально-профілактичної і санітарно-проти-
епідемічної роботи в місцях позбавлення 
волі визначається Основами законодавства 
України про охорону здоров’я. З метою 
здійснення контролю за виконанням ви-
мог Закону України «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя 
населення» проводяться перевірки щодо 
профілактики туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, 
кишкових, професійних хвороб, умов утри-
мання, організації харчування ув’язнених 
та засуджених до позбавлення волі, сані-
тарно-гігієнічних та протиепідемічних за-
ходів у медичних частинах та пунктах охо-
рони здоров’я. 
Згідно з Правилами внутрішнього роз-

порядку установ виконання покарань, в 
установах виконання покарань здійсню-
ються: клінічне обстеження та нагляд за за-
судженими з метою оцінки стану здоров’я, 
при виявленні хвороб — надання медичної 
допомоги та встановлення працездатності; 
амбулаторне, стаціонарне і спеціалізова-
не лікування в закладах охорони здоров’я 
Державної кримінально-виконавчої служ-
би України [6, п.3]. 
Надання закладами охорони здоров’я 

медичної допомоги громадянам, засудже-
ним до позбавлення волі, здійснюється 
відповідно до Порядку організації надан-
ня медичної допомоги засудженим до по-
збавлення волі [7], який закріплює осно-
вні засади організації медичної допомоги 
засудженим та визначає взаємодію закла-
дів охорони здоров’я ДКВС України із за-
кладами охорони здоров’я щодо медич-
ної допомоги засудженим до позбавлення 
волі. Згідно зі встановленим Порядком, 
засуджені мають право звертатися за лі-
карськими консультаціями та лікуванням 
до закладів охорони здоров’я, що надають 
платні медичні послуги та не віднесені до 
відання центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у 
сфері виконання кримінальних покарань. 
Оплата таких послуг і придбання необ-
хідних лікарських засобів здійснюються 
засудженими або їх родичами за рахунок 
власних коштів. Консультації і лікування 
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у таких випадках проводяться в медичних 
частинах за місцем відбування покарання 
під наглядом персоналу медичних частин 
установ виконання покарань. За потреби 
їм надається екстрена медична допомога 
в закладах охорони здоров’я [6, п.3]. Крім 
того, у разі необхідності лікування в умо-
вах стаціонару засуджений має право отри-
мувати медичну допомогу і лікування, в 
тому числі платні медичні послуги за раху-
нок особистих грошових коштів чи коштів 
рідних та близьких, у зазначених закладах 
охорони здоров’я. Підставою для надання 
такої медичної допомоги є медичний ви-
сновок [5, ч.5 ст.116]. Медична допомога 
засудженим до довічного позбавлення волі 
організовується і надається безпосеред-
ньо в камері у присутності не менше трьох 
представників адміністрації установи ви-
конання покарань. При необхідності на-
дання екстреної медичної допомоги засу-
джені до довічного позбавлення волі пере-
водяться до найближчого закладу охорони 
здоров’я [6, п.3].
В установах виконання покарань за-

безпечується виконання санітарно-гігіє-
нічних та протиепідемічних правил. У за-
кладах охорони здоров’я ДКВС України, 
які мають у своїй структурі психіатричні 
або інфекційні відділення, установлюєть-
ся режим, що забезпечує ізоляцію хворих, 
а також посилений нагляд за поведінкою 
засуджених [6, п.4,5]. З метою виявлення і 
запобігання поширенню інфекційних, па-
разитарних, виявлення загальносоматич-
них та психічних захворювань серед засу-
джених в установах виконання покарань 
один раз на рік проводиться профілактич-
ний медичний огляд [7].
Отже, охорона здоров’я осіб, засудже-

них до позбавлення волі, забезпечується 
системою медико-санітарних і оздоров-
чо-профілактичних заходів, а також по-
єднанням безоплатних та платних форм 
медичної допомоги, передбачених зако-
нодавством України. Проте, незважаючи 
на достатньо велику кількість норматив-
них документів, що складають нормативну 
основу для забезпечення права на охорону 
здоров’я засуджених громадян, на даний 
момент організація медичного обслугову-

вання та надання медичної допомоги осо-
бам, позбавленим волі, є незадовільною, 
адже якість медичних послуг, які надають-
ся громадянам, засудженим до позбавлен-
ня волі, знаходиться на вкрай низькому 
рівні, гостро відчувається брак ресурсів, 
обладнання, ліків та кваліфікованого пер-
соналу, а самі медичні працівники залиша-
ються залежними від керівництва установ 
виконання кримінальних покарань. 
Як підкреслюють експерти, проблема 

неналежних умов утримання та неякісного 
медичного обслуговування в пенітенціар-
них закладах України є «структурною про-
блемою і потребує негайного вирішення, 
оскільки призводить, серед іншого, до по-
ширення різноманітних захворювань і як 
наслідок — смерті позбавлених волі осіб, а 
також їх самогубства» [8]. Дійсно, неякіс-
ність та недостатність медичної допомоги 
в закладах пенітенціарної системи тягне за 
собою цілу низку тяжких наслідків, адже 
відсутність у осіб, засуджених до позбав-
лення волі, можливості отримати вчасну 
та кваліфіковану медичну допомогу безпо-
середньо зумовлює як зростання рівня за-
хворюваності, так і смертності. Так, станом 
на 1 березня 2016 р. в установах виконан-
ня покарання померло 75 осіб від: СНІДу 
– 17; захворювань серцево-судинної сис-
теми – 19; туберкульозу – 8; захворювань 
центральної нервової системи – 7; захво-
рювань травної системи – 6; злоякісних 
новоутворень – 5; захворювань дихальної 
системи – 4; членоушкоджень – 1; травм – 
1; суїцидів – 5; нещасних випадків – 2. Крім 
того, в установах виконання покарання 
було зареєстровано хворих на туберкульоз 
– 1842 особи, на ВІЛ-інфекцію – 4129 осіб 
[8]. 
Ключовими чинниками, що впливають 

на смертність серед осіб позбавлених волі, 
є недостатнє фінансування та неналежне 
оснащення медичних частин установ необ-
хідним обладнанням (майже 70 відсотків 
якого є застарілим або технічно зношеним) 
[8], ліками, технікою, відсутність кваліфі-
кованого персоналу, що, зрештою, й при-
зводить до надання неякісної, а в деяких 
випадках, і до ненадання медичної допо-
моги взагалі. 
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Протягом 2016 р. на розгляд відділу мо-
ніторингу пенітенціарних установ Депар-
таменту з питань реалізації національного 
превентивного механізму надійшло 2397 
звернень стосовно порушення прав грома-
дян, засуджених до позбавлення волі, 687 
з них були безпосередньо пов’язані з не-
обхідністю дотримання права ув’язнених 
осіб на належну медичну допомогу [9, 
с.254]. Серед основних проблем, що пору-
шувалися у зазначених зверненнях, були: 
несвоєчасне надання первинної медичної 
допомоги та недостатній її рівень в устано-
вах виконання покарань, відсутність необ-
хідних лікарських препаратів, неналежна 
організація процесу консультування хво-
рих лікарями-спеціалістами, необґрунто-
ване зволікання при прийнятті рішень за 
запитами про госпіталізацію засуджених 
тощо [9, с.268].
Найбільш поширеними недоліками у 

сфері надання медичної допомоги засудже-
ним особам є:

 недостатня кількість лікарів та ме-
дичного персоналу у медичних частинах 
установ виконання покарань;

 неналежне забезпечення медичних 
частин обладнанням та медикаментами;

 незадовільний рівень організації на-
дання медичної допомоги ув’язненим (від-
сутність стаціонарів, інфекційних ізолято-
рів, ізоляторів для утримання осіб з пси-
хічними розладами та ін.);

 неналежний рівень обстеження 
ув’язнених на ВІЛ-інфекцію та надання 
медичної допомоги хворим на ВІЛ/СНІД;

 відсутність заходів додаткової діа-
гностики захворювань, окрім загальних 
обов’язкових та рентгенологічних обсте-
жень;

 недостатнє знання персоналом уста-
нов положень і вимог міжнародних право-
вих актів з прав людини, стандартів пово-
дження з в’язнями, невідповідність поряд-
ку ведення медичної документації вимогам 
чинного законодавства та ін. [9, с.268-269].
Отже, передбачене та гарантоване за-

конодавством право засуджених на охоро-
ну здоров’я, з огляду на низку соціально-
економічних та правових чинників, зали-
шається лише задекларованим у норматив-
них актах, на практиці виявляючись лише 
у періодичних медоглядах та констатації 

захворювань [10, с.335], адже для того, щоб 
бути реально здійсненим, даному праву за-
судженої особи має відповідати обов’язок 
держави забезпечити можливість його ре-
алізації. Проте національне законодавство 
здебільшого обмежується встановленням 
загальних правил охорони здоров’я засу-
джених, що мають декларативний харак-
тер і не можуть бути виконані. При цьому 
законодавство України не закріплює ані 
дієвих механізмів реалізації права на охо-
рону здоров’я, ані відповідальності посадо-
вих і службових осіб за неналежне медичне 
обслуговування засуджених та за заподіян-
ня шкоди здоров’ю засуджених [11, с.80]. 
Так, наприклад, Кримінально-виконавчий 
кодекс містить положення, згідно з яким 
кожен засуджений має право звертатися 
за консультацією і лікуванням до установ, 
що надають платні медичні послуги [5, ч.5 
ст.116], однак відповідні режимні заборо-
ни та обмеження, зумовлені характером 
кримінального покарання, фактично не 
дозволяють громадянину, засудженому до 
позбавлення волі, здійснити таке право 
[11, с.85]. Також декларативним залиша-
ється право особи, засудженої до позбав-
лення волі, на вільний вибір лікаря та ме-
дичної установи, в якій вона бажає прохо-
дити лікування, адже на сьогодні в Україні 
фактично відсутній механізм забезпечен-
ня засуджених осіб лікарями не з системи 
установ виконання покарань, навіть за їх 
власні кошти [8]. Нарешті, ще однією про-
блемою, на яку звертають увагу більшість 
дослідників, є те, що медичні працівники 
не є незалежними від керівництва установ 
пенітенціарної системи. Лікування засу-
джених має підпорядковуватися виключно 
меті відновлення здоров’я особам, які за-
хворіли, тож зрозуміло, що медичні пра-
цівники не повинні бути «включеними» у 
процес виконання кримінального пока-
рання [11, с.86]. 

Висновки
Таким чином, охорона здоров’я осіб, 

засуджених до позбавлення волі, забез-
печується системою медико-санітарних і 
оздоровчо-профілактичних заходів, а та-
кож поєднанням безоплатних та платних 
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ня медико-санітарного забезпечення 
осіб,засуджених до позбавлення волі / Р. Б. 
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11. Проблеми забезпечення прав засу-
джених у кримінально-виконавчій систе-
мі України. / В. А. Бадира, О. П. Букалов, 

форм медичної допомоги, передбачених 
чинним законодавством України. Проте 
стан реалізації медичного обслуговуван-
ня та надання медичної допомоги осо-
бам, позбавленим волі, залишається неза-
довільним, адже якість медичних послуг, 
які надаються громадянам, засудженим до 
позбавлення волі, знаходиться на вкрай 
низькому рівні, гостро відчувається брак 
ресурсів, обладнання, ліків та кваліфікова-
ного персоналу, а самі медичні працівни-
ки є залежними від керівництва установ 
виконання кримінальних покарань. З ме-
тою подолання існуючих як на законодав-
чому, так і на структурно-організаційному 
рівні проблем, пов’язаних із регулюван-
ням та забезпеченням права засуджених 
на охорону здоров’я, Концепцію подаль-
шого реформування (розвитку) пенітенці-
арної системи України [12] передбачено 
удосконалення кадрового, фінансового та 
матеріально-технічного забезпечення сис-
теми охорони здоров’я Державної кримі-
нально-виконавчої служби, а також поліп-
шення умов утримання осіб, засуджених 
до позбавлення волі, зокрема, створення 
в установах виконання покарань Центру 
охорони здоров’я Державної кримінально-
виконавчої служби як необхідної підстави 
для здійснення реформи медичної служби 
пенітенціарних закладів і забезпечення 
незалежності лікаря від керівника устано-
ви виконання покарань, що, насамперед, 
сприятиме неупередженому встановленню 
діагнозів та якісному наданню медичної 
допомоги особам, засудженим до позбав-
лення волі в Україні.
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АНОТАЦІЯ 
Визначено зміст права людини і громадя-

нина на охорону здоров’я, встановлена та оха-
рактеризована його специфіка щодо правового 
статусу засудженої особи. Зазначається, що 
охорона здоров’я осіб, засуджених до позбавлен-
ня волі, забезпечується системою медико-са-
нітарних і оздоровчо-профілактичних заходів, 
а також поєднанням безоплатних та плат-
них форм медичної допомоги, передбачених 
чинним законодавством України.
Проаналізовані особливості сучасного ста-

ну адміністративно-правового забезпечення та 
реалізації права на охорону здоров’я громадян, 
засуджених до позбавлення волі в Україні. Вста-
новлено, що охорона здоров’я осіб, засуджених 
до позбавлення волі, забезпечується системою 
медико-санітарних і оздоровчо-профілактич-
них заходів, а також поєднанням безоплат-
них та платних форм медичної допомоги, пе-
редбачених законодавством України. Проте, 
незважаючи на достатньо велику кількість 
нормативних документів, що складають нор-
мативну основу для забезпечення права на охо-
рону здоров’я засуджених громадян, на даний 
момент організація медичного обслуговування 
та надання медичної допомоги особам, позбав-
леним волі, є незадовільною, адже якість ме-
дичних послуг, які надаються громадянам, за-
судженим до позбавлення волі, знаходиться на 
вкрай низькому рівні, гостро відчувається брак 
ресурсів, обладнання, ліків та кваліфікованого 
персоналу, а самі медичні працівники залиша-
ються залежними від керівництва установ ви-
конання кримінальних покарань.
З метою подолання існуючих як на законо-

давчому, так і на структурно-організаційно-
му рівні проблем, пов’язаних із регулюванням 
та забезпеченням права засуджених на охо-
рону здоров’я, Концепцію подальшого рефор-
мування (розвитку) пенітенціарної системи 
України передбачено удосконалення кадрового, 
фінансового та матеріально-технічного забез-
печення системи охорони здоров’я Державної 
кримінально-виконавчої служби, а також по-
ліпшення умов утримання осіб, засуджених до 
позбавлення волі.
Ключові слова: права та свободи, право на 

охорону здоров’я, медична допомога, адміні-
стративно-правове забезпечення, засуджений 
до позбавлення волі.

SUMMARY 
The content of the notion «right to health 

protection » is reveal. The main features of the 
right to health protection in relation to citizens 
sentenced to imprisonment are defi ned. Analyzes of 
the contemporary situation of administrative-legal 
ensuring and implementation of right to health 
protection of citizens condemned to imprisonment 
in Ukraine were prepared.

Key words: rights and freedoms, right to 
health protection, medicare, administrative-legal 
ensuring, condemned to imprisonment.
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В статье, на основе анализа научных 
взглядов ученых и норм действующего законо-
дательства Украины, определены и рассмо-
трены функции областной государственной 
администрации как субъекта обеспечения за-
конности и правопорядка в регионе. Предло-
жено внести изменения в Закон Украины «О 
местных государственных администрациях» 
и добавить в него пункты, в которых следует 
прямо определить задачи и функции указан-
ного органа государственной власти по обеспе-
чению законности и правопорядка в регионе.
Ключевые слова: функции, областная го-

сударственная администрация, субъект, обе-
спечения законности и правопорядок.
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ÓÄÊ: 342.95 (477)

соціально-політичного та культурного жит-
тя населення.

Стан дослідження
Окремі питання діяльності обласної дер-

жавної адміністрації як суб’єкта забезпечен-
ня законності та правопорядку у регіоні роз-
глядали у своїх наукових роботах: Н.Т. Гон-
чарук, Л.Л. Прокопенко, Ю.Г. Кальниш, 
Т.М. Лозинська, О.М. Музичук, В.В. Со-
куренко, В.І. Тимцуник, В.М. Олійник, 
О.Ю. Процких, Т. О. Карабін, Д.М. Велич-
ко, М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авра-
менко та багато інших. Однак, доводиться 
констатувати, що науковцями недостатньо 
уваги приділялось питанню функцій, які по-
кладено на обласну державну адміністрацію 
як суб’єкта забезпечення законності та пра-
вопорядку у регіоні.

Саме тому метою статті є: визначити та 
розглянути функції обласної державної ад-
міністрації як суб’єкта забезпечення закон-
ності та правопорядку у регіоні.

Виклад основного матеріалу
З філософської точки зору функція – це 

відношення двох (групи) об’єктів, в якому 
зміні одного з них супроводжує зміну ін-
шого. Функція може розглядатися з точки 
зору наслідків (сприятливих, несприятли-
вих – дисфункціональних або нейтральних 
– афункціональних), що викликаються змі-
ною одного параметра в інших параметрах 
об’єкта (функціональність), або з точки зору 

Постановка проблеми
Одним із основних чинників, що забез-

печує розбудову України як суверенної, не-
залежної, соціальної, демократичної держа-
ви є всебічне утвердження прав, свобод та 
законних інтересів людини і громадянина. 
При цьому, дуже важливе значення для упо-
рядкування суспільних відносин в державі 
та здійснення державного управління відве-
дено регіональному рівню. Місцеві органи 
виконавчої влади, які діють у межах своїх 
адміністративно-територіальних одиниць, 
безпосередньо забезпечують реалізацію за-
конодавчих актів, програм соціально-еко-
номічного та культурного розвитку регіону, 
забезпечують законність та порядок на ви-
значеній території. Саме на регіональному 
рівні здійснюється безпосередній контроль 
та забезпечується організація економічного, 
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взаємозв’язку окремих частин в рамках де-
якого цілого (функціонування) [1]. Поняття 
функція введено в науковий обіг Лейбніцем. 
Надалі в філософії інтерес до функції як од-
нієї з фундаментальних категорій зростав 
у міру поширення в різних галузях науки 
функціональних методів дослідження. У 
найбільш розгорнутій формі функціональ-
ний підхід до теорії пізнання був реалізова-
ний Кассирером, який вважав, що рух піз-
нання спрямований не на вивчення субстан-
ції ізольованих об’єктів, а вивчення взаємин 
між об’єктами, тобто на встановлення залеж-
ностей (функцій), що дозволяють здійсню-
вати закономірний перехід в ряду об’єктів 
від одного до іншого. Вивчення функціо-
нальних (а також структурних, генетичних 
тощо) відносин пов’язано з більш широкою, 
ніж у класичній науці, трактуванням детер-
мінізму. При такому підході досліджуються 
проблеми обґрунтованості, прийнятності та 
доказовості функціональних висловлювань і 
пояснень, широко використовуваних в біо-
логічних, психологічних та суспільних на-
уках, особливо в зв’язку з вивченням ціле-
спрямованих систем [2, с.719; 1].
У «Тлумачному словнику української 

мови» А.О Івченка зазначено, що «функ-
ція» – це: 1. Явище, яке залежить від іншо-
го, основного явища і є формою його вияву, 
здійснення. 2. Завдання, обов’язки, зв’язані 
з діяльністю, посадою людини. Крім того, 
автор словника зазначає латинське (від 
«functio») походження цього слова, що, на 
його думку, означає «виконання» [3, с.505]. 
Г.В. Осипов зазначає, що у суспільних на-
уках під функцією переважно розуміють 
стійкий спосіб активної взаємодії речей, 
при якому зміна одних об’єктів приводить 
до зміни інших; роль, що виконується пев-
ним елементом соціальної системи в її орга-
нізації як цілого, в здійсненні цілей та інтер-
есів соціальних груп та класів; залежність 
між різними соціальними процесами, яка 
виражається у функціональній залежності 
змінних; стандартизована, соціальна дія, що 
регулюється певними нормами і контролю-
ється соціальними інститутами [4, с.397; 5].
Таким чином, функція – це практичний 

вираз діяльності обласної державної адміні-
страції як суб’єкта забезпечення законності 

та правопорядку у регіоні. Вони (функції) 
відображають те, заради чого зазначений 
орган державної влади було наділено від-
повідними повноваженнями у досліджу-
ваній сфері. Розглянувши положення чин-
ного законодавства України та наукові по-
гляди вчених, нами було виділено наступні 
функції обласної державної адміністрації як 
суб’єкта забезпечення законності та право-
порядку у регіон:

- правоохоронна. У загальному розумін-
ні правоохоронна функція - це такий напря-
мок правового впливу, що спрямований на 
охорону позитивних і витиснення шкідли-
вих для суспільства відносин. Охоронний 
вплив права виражається у визначенні за-
борон на вчинення протиправних діянь, у 
встановленні юридичних санкцій за вчи-
нення таких діянь й у безпосереднім засто-
суванні юридичних санкцій до осіб, які ско-
їли правопорушення [6, с.109]. Слід вказати 
точку зору М.І. Мельника та М.І. Хавроню-
ка, які правоохоронні функції поділяють 
на: 1) головні, які безпосередньо пов’язані з 
боротьбою зі злочинністю та іншими право-
порушеннями, тягнуть за собою юридичну 
відповідальність, до яких відносять: профі-
лактичну; захисну (захист життя, здоров’я, 
прав, свобод та законних інтересів фізичних 
осіб); охоронну (охорона громадського по-
рядку, громадської безпеки і власності); ре-
соціалізаційну (ця функція найбільш харак-
терна для установ виконання покарань, ор-
ганів і служб у справах неповнолітніх, служб, 
що здійснюють адміністративний нагляд за 
особами, звільненими з місць позбавлення 
волі); оперативно-розшукову; розслідуван-
ня злочинів; судового розгляду справ; роз-
гляду справ про адміністративні правопору-
шення; виконання вироків, рішень, ухвал і 
постанов судів, постанов органів дізнання і 
досудового слідства та прокурорів; 2) дру-
горядні (допоміжні), серед яких: контроль-
но-наглядова; дозвільна; аналітична; інфор-
маційна; нормотворча; координаційна [7]. 
Варто відзначити, що обласні державні ад-
міністрації як суб’єкти забезпечення закон-
ності та правопорядку у регіоні виконують 
практично всі правоохоронні функції, що 
були вказані М.І. Мельником та М.І. Хавро-
нюком. А відтак, можна із впевненістю гово-



29

Áîðøîø ².Ñ. - Ôóíêö³¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ÿê ñóá’ºêòà çàáåçïå÷åííÿ...

рити, що обласні державні адміністрації як 
суб’єкти забезпечення законності та право-
порядку у регіоні відіграють вкрай важли-
ву роль у захисті законних прав та інтересів 
громадян.

- правозахисна функція. Відразу ж варто 
зазначити, що зазвичай, в юридичній літе-
ратурі правозахисну функцію ототожнюють 
із правоохоронною, що на нашу думку, є 
невірним. Зазначене пояснюється в першу 
чергу змістом понять «охорона» і «захист». 
«Охорона» передбачає створення всіх необ-
хідних умов для попередження ситуацій, 
коли законності та порядку у регіоні може 
щось загрожувати. В свою чергу захист, 
фактично передбачає можливість громадян, 
відновити їх порушене право. А відтак, пра-
возахисна функція обласної державної адмі-
ністрації як суб’єкта забезпечення законнос-
ті та правопорядку у регіоні передбачає, що 
облдержадміністрація може відновити по-
рушене право громадян, наприклад, шля-
хом розгляду справи про адміністративні 
правопорушення.

- превентивна функція. Зазначена функ-
ція покликана забезпечити формування в 
адресатів права мотивів, що спонукають до-
тримуватися законів, шанувати права і за-
конні інтереси інших осіб [8]. А відтак, го-
ворячи про превентивну функцію обласної 
державної адміністрації як суб’єкта забезпе-
чення законності та правопорядку у регіоні 
слід зазначити, що її здійснення дозволить 
знизити рівень злочинності в регіоні та 
кількість правопорушень. Вона реалізується 
через проведення роз’яснювальних робіт з 
населенням (на підприємствах, організаці-
ях, школах, університетах і т.д.), у роботі із 
неблагополучними сім’ями, тощо.

- правовідновлювальна. Правовідновлю-
вальна функція спрямована на відновлен-
ня порушених правовідносин та окремих 
їх елементів. Дана функція реалізується за 
допомогою санкцій, які мають абсолютно 
визначений характер, адже розмір збитків, 
шкоди, заподіяної правопорядку, може бути 
достатньо точно визначений незалежно від 
обставин правопорушення [9, с.10].

- контрольна функція. У загальному ро-
зумінні «контроль» - це перевірка стану до-
тримання суб’єктом відповідних норм та 

приписів. С.В. Ківалова відзначає, що контр-
оль є важливою ознакою змісту державного 
управління. Контроль, пише правник, слід 
розуміти як спостереження за відповідніс-
тю діяльності керованого об’єкта приписам, 
отриманим від керівного суб’єкта, та вико-
нанням прийнятих рішень. Функція контр-
олю у державному управлінні полягає в ана-
лізі та співставленні фактичного стану тієї 
чи іншої галузі з вимогами, які стоять перед 
нею, відхилень у виконанні поставлених за-
вдань та причин таких відхилень, а також в 
оцінці діяльності й доцільності саме такого 
шляху [10, c.291]. В.М. Плішкін під контр-
олем розуміє загальну функцію управління, 
яка являє собою нагляд та перевірку відпо-
відності функціонування об’єкта прийнятим 
управлінським рішенням, визначення ре-
зультатів їх виконання, виявлення допуще-
них відхилень від відповідних нормативних 
установлень (законів, стандартів, наказів і т, 
п.), від принципів організації та регулюван-
ня діяльності, яка перевіряється [11, с.513]. 
Ю.М. Старілов зауважує, що контроль - це 
встановлення відповідності або невідповід-
ності фактичного стану системи державного 
управління та її структури необхідному стан-
дарту і рівню, вивчення та оцінка результа-
тів загального функціонування державних 
органів, а також конкретних дій суб’єктів 
управління; встановлення співвідношення 
планованого і зробленого в системі держав-
ного управління [12, с.40-41]. Варто вказати 
точку зору Г.Г. Зуйкова, який відзначає, що 
контроль - це своєрідна форма своєрідного 
зв’язку, що дозволяє встановити, наскіль-
ки точно дотримуються завдані системі па-
раметри. За його допомогою, продовжує 
автор, вирішуються наступні управлінські 
завдання: забезпечення неухильного вико-
нання законів і нормативних актів, регла-
ментуючих діяльність державних органів 
та інших об’єктів управління; досягнення 
своєрідності і якості виконання прийнятих 
рішень; підвищення виконавської дисци-
пліни, відповідальності за доручену справу; 
своєчасне прийняття заходів до усунення 
виявлених в процесі контрою недоліків; ви-
явлення передового досвіду і впровадження 
його в практику роботи; сприяння правиль-
ному підбору й розстановці кадрів, своєчас-
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не попередження їх від помилок; здійснен-
ня необхідної допомоги підпорядкованим 
апаратам та працівникам [13, с.155-156]. 
Таким чином, контрольна функція облас-
ної державної адміністрації як суб’єкта за-
безпечення законності та правопорядку у 
регіоні передбачає здійснення облдержад-
міністрацією заходів спрямованих на пере-
вірку дотримання всіма суб’єктами норм 
чинного законодавства України, виявлення 
відхилень та у результаті прийняття відпо-
відних управлінських рішень, спрямованих 
на вирішення цих проблем. Крім того, ад-
міністрація перевіряє наявність і утримання 
в готовності локальних систем раннього ви-
явлення надзвичайних ситуацій на об’єктах, 
які підлягають обладнанню системами ран-
нього виявлення надзвичайних ситуацій; 
наявність і готовність до використання у 
надзвичайних ситуаціях засобів колектив-
ного та індивідуального захисту населення, 
майна цивільного захисту, стан їх утриман-
ня та ведення обліку [14].

- координаційна. В юридичній літера-
турі термін координація використовується 
тоді, коли мова йде про взаємоузгоджену 
спільну діяльність різних органів, організа-
цій, установ, які приймають участь у будь-
якій діяльності [15, с.23]. У науковій літера-
турі координація визначається, як: 1) спе-
ціальна система теоретико-методологічних 
і праксеологічних засад інтерпретації мето-
дів і методик упорядкування та взаємоузго-
дження організаційно-управлінської діяль-
ності правоохоронних та інших державних 
і недержавних органів і організацій з метою 
створення ефективної організаційно-управ-
лінської та правової системи перманентно-
го контролю за криміногенними процеса-
ми в суспільстві та превентивної протидії 
злочинності [16, с.26-27]; 2) методика здій-
снення функції управління, що спрямова-
на на досягнення основної мети діяльності 
органів безпеки [17, с.33]. На нашу думку, 
досить змістовно сутність терміну «коорди-
нація» розкрито в Юридичній енциклопедії 
за редакцією Ю.С. Шемшученка. В енци-
клопедії поняття «координація» (пізньолат. 
coordinatio, від лат. со… – префікс, що озна-
чає спільність, сумісність, і ordination – упо-
рядкування) – узгодження, поєднання, при-

ведення до певного порядку чи відповідно 
до поставлених завдань складових частин 
чогось (понять, дій, речей тощо). Вона є 
функцією соціального управління, яка по-
лягає в узгодженні, впорядкуванні різних 
частин системи управління. Координація у 
державному управлінні – одна з основних 
управлінських функцій, зміст якої полягає у 
забезпеченні впорядкування взаємозв’язків 
і взаємодій між учасниками процесу дер-
жавного управління з метою узгодження 
дій та об’єднання зусиль на вирішення за-
гальних завдань [18, с.345; 19]. Отже, коор-
динаційна функція, в контексті визначеної 
у представленому науковому дослыдженні 
проблематики, полягає у тому, що обласна 
державна адміністрація як суб’єкт забезпе-
чення законності та правопорядку у регіоні 
спрямовує свою діяльність на те, щоб на-
лежним чином організувати та упорядкува-
ти взаємоузгоджену діяльність між облдер-
жадміністрацією та іншими державними ор-
ганами, які покликані забезпечувати закон-
ність та правопорядок у регіоні. Наявність 
зазначеної функції пояснюється тим, що без 
підтримки відповідних органів, облдержад-
міністрація самостійно не в змозі належним 
чином здійснювати діяльність у зазначено-
му напрямку.

- інформаційна функція. Під інформаці-
єю, зазвичай, прийнято розуміти докумен-
товані або публічно оголошені відомості про 
події та явища, що відбуваються у суспіль-
стві, державі та навколишньому природно-
му середовищі» [18]. У широкому розумінні 
інформаційна функція – це загально-соці-
альна головна функція держави, в якій мож-
на виділити дві похідні функції: функцію ін-
формаційного забезпечення діяльності дер-
жави в цілому, її органів, установ, посадових 
осіб та інформаційно-комунікативну функ-
цію, тобто функцію інформаційного обслу-
говування громадян – діяльності державних 
і суспільних органів, організацій, установ, 
посадових осіб щодо задоволення потреб і 
законних інтересів громадян в одержанні 
необхідних зведень, повідомлень, знань, 
що стосуються політичних, економічних, со-
ціально-культурних і соціально-побутових 
сторін життєдіяльності держави, особистос-
ті, суспільства [20]. Таким чином, інформа-
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ційна функція полягає у тому, щоб забез-
печити населення регіону якомога більшою 
кількістю інформації, а у надзвичайних си-
туаціях якомога оперативніше інформувати 
про надзвичайні події. Реалізація зазначеної 
функції сприяє підвищенню рівня правової 
культури населення, а також підвищення 
рівна довіри до обласних державних адміні-
страцій та правоохоронних органів.

- соціальна функція. О.В. Бермічева наго-
лошує, що соціальна функція є таким осно-
вним напрямом діяльності держави, вона 
покликана забезпечити соціальний захист, 
соціальне забезпечення, охорону здоров’я та 
нормальні умови життя для всього населен-
ня (передусім для тих категорій громадян, 
які в силу різних обставин та об’єктивних 
умов не можуть повноцінно працювати), а 
також пов’язаний із виділенням необхідних 
коштів на освіту, відпочинок, будівництво 
доріг, житла, роботу транспорту та зв’язку 
тощо [21, с.6]. В контексті ж представленого 
наукового дослідження соціальна функція 
обласної державної адміністрації як суб’єкта 
забезпечення законності та правопорядку у 
регіоні полягає у тому, щоб створити ком-
фортні умови для проживання громадян на 
певній території. 

Висновок
Завершуючи представлене наукове до-

слідження варто відзначити досить широ-
кий спектр функцій обласної державної ад-
міністрації як суб’єкта забезпечення  закон-
ності та правопорядку у регіоні. Зазначене 
в свою чергу є яскравим підтвердженням 
того, що облдержадміністрації відіграють 
важливу роль у забезпеченні безпеки і пра-
вопорядку в регіоні. Саме функції, на нашу 
думку, найбільш змісто вно відображають 
практичні аспекти діяльності обласної 
державної адміністрації. Однак, варто від-
значити, що в жодному нормати вно-пра-
вовому акті, який визначає правові засади 
діяльності облдержадмініст рації прямо не 
визначено функцій у сфері забезпечення за-
конності та правопорядку в регіоні. Вважа-
ємо, що зазначена прогалина потребує ви-
рішення. А відтак, пропонуємо внести змі-
ни до Закону України «Про місцеві держав-
ні адміністрації» та додати до нього пункти, 

в яких слід прямо визначити завдання та 
функції вказаного органу державної влади 
щодо забезпечення законності та правопо-
рядку у регіоні.
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АНОТАЦІЯ 
У статті, на основі аналізу наукових по-

глядів вчених та норм чинного законодавства 
України визначено та розглянуто функції об-
ласної державної адміністрації як суб’єкта за-
безпечення законності та правопорядку у ре-
гіоні. Запропоновано внести зміни до Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації» 
та додати до нього пункти, в яких слід пря-
мо визначити завдання та функції вказаного 
органу державної влади щодо забезпечення за-
конності та правопорядку у регіоні.
Ключові слова: функції, обласна державна 

адміністрація, суб’єкт, забезпечення, закон-
ність та правопорядок.

SUMMARY 
In the article, based on the analysis of scientifi c 

views of scientists and the norms of the current 
legislation of Ukraine, the functions of the regional 
state administration as a subject of ensuring 
law and order in the region are determined and 
considered. It is proposed to amend the Law of 
Ukraine “On Local State Administrations” and 
add to it the items in which it is necessary to directly 
defi ne the tasks and functions of the designated 
state authority in order to ensure law and order in 
the region.

Keywords: functions, regional state 
administration, subject, provision, legality and law 
and order.
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ÏÐÀÂÎÂÅ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ 
ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÏÎË²Ö²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 

ÍÀ ÐÅÃ²ÎÍÀËÜÍÎÌÓ Ð²ÂÍ² ÒÀ Ì²ÑÖÅ Â ÍÜÎÌÓ 
ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÀ

В статье выяснено понятие правового 
регулирования кадрового обеспечения и про-
анализированы исследования юристов отно-
сительно правового регулирования кадрового 
обеспечения Национальной полиции Украины 
на региональном уровне. Выделено и обоснова-
но особое место административного законода-
тельства в правовом регулировании кадрового 
обеспечения Национальной полиции. В работе 
обобщены признаки правового регулирования 
кадрового обеспечения Национальной полиции 
на региональном уровне
Ключевые слова: правовое регулирование, 

кадровое обеспечение, Национальная полиция, 
законодательство, нормативно-правовые 
акты, административное законодательство, 
закон.

 ÒÅÒÅÐß Âàñèëü Ìèõàéëîâè÷ - çäîáóâà÷ Íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó 
ïóáë³÷íîãî ïðàâà 

ÓÄÊ 342.95 (477)

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій

Проблематиці правового регулювання 
кадрового забезпечення правоохоронних 
органів частково присвячені дослідження 
М.І. Ануфрієва, О.М. Бандурки, В.І. Бар-
ка, В.Г. Безуглова, В.М. Бесчастного, 
Ю.П. Битяка, П.Д. Біленчука, Х.З. Босака, 
В.С. Венедіктова, М.М. Дивака, Н.А. Дуби-
ни, М.О. Живка, К.С. Ізбаш, В.Ю. Кікінчу-
ка, В.Я. Кияна, А.М. Клочка, Я.М. Когута, 
Л.М. Колодкіна, В.К. Колпакова, О.В. Коп-
тєва, Ю.Ф. Кравченка, М.Ф. Криштано-
вича, О.В. Крушельницької, В.О. Кудрі, 
М.Н. Курка, О.В. Кушнір, В.А. Ліпкана, 
Н.П. Матюхіної, К.Ю. Мельника, О.М. Му-
зичука, О.В. Негодченка, Н.Р. Ниж-
ник, Ю.А. Розенбаума, О.Ю. Синявської, 
С.С. Сливки, В.О. Соболєва, В.В. Соку-
ренка, Ю.Л. Титаренка, Ю.О. Тихомирова, 
В.С. Цимбалюка, В.В. Чумака, Г.В. Щокіна 
та інших. 

Невирішені раніше проблеми
Ефективність правового регулювання є 

актуальним питанням сьогодення, саме від 
нього залежить успішність реалізації склад-
ної для нашої країни реформи. В контек-
сті євроінтеграції відбувається активне ре-
формування за всіма напрямами, а отже, і 
активне становлення адміністративно-пра-
вового регулювання кадрового забезпечен-
ня Національної поліції на регіональному 
рівні. У зв’язку з цим, питання правового 
регулювання кадрового забезпечення На-

Постановка проблеми
Нині кадрове забезпечення Національної 

поліції України на регіональному рівні є не 
лише засобом забезпечення публічної безпе-
ки та порядку, але й профілактичним інстру-
ментом запобігання корупції, основою опти-
мального використання кадрових ресурсів. 
Для можливості реалізації своїх повноважень 
органам та підрозділам кадрового забезпе-
чення Національної поліції України необхід-
не чітке та ефективне правове регулювання. 
Особливу увагу в дослідженні правового ре-
гулювання варто приділити адміністратив-
ному, оскільки саме нормами адміністратив-
ного законодавства регламентовано основні 
питання щодо кадрового забезпечення пра-
воохоронних органів України.
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ціональної поліції на регіональному рівні 
є актуальним та потребує вивчення та по-
дальшого удосконалення.

Метою даної статті є комплексний ана-
ліз правового регулювання кадрового за-
безпечення Національної поліції України 
на регіональному рівні. 

Виклад основного матеріалу
Варто зауважити, що впровадження но-

вого органу – Національної поліції не лише 
змінило підхід до основних функцій та ме-
тодів їх здійснення правоохоронцями, але 
й до системи кадрового забезпечення дано-
го органу. При цьому, від правильності та 
ефективності організації кадрової політики 
органу, її правового регулювання буде за-
лежати ефективність Національної поліції 
на регіональному рівні. 
Правове регулювання є однією з осно-

вних категорій теорії права. Так, правове 
регулювання є відображенням норматив-
них рішень у поведінці суб’єктів права. 
Правове забезпечення в теорії права ви-
значають як різновид соціального регулю-
вання поведінки. Зокрема, деякі правни-
ки пропонують розглядати правове регу-
лювання як сукупність юридичних норм, 
правил та засобів, що здійснюють вплив на 
взаємовідносини у суспільстві, цим самим 
упорядковуючи їх [1, с.542]. Наприклад, 
П.М. Рабінович у своїх працях відмічає, 
що владний вплив держави на відносини 
у суспільстві, що має на меті упорядкуван-
ня, закріплення та охорону законних прав 
громадянина є правовим регулюванням [2, 
с.151]. В свою чергу, В.Д. Ткаченко про-
понує розглядати правове регулювання 
як процес упорядкування взаємовідносин 
у суспільстві шляхом застосування доступ-
них юридичних засобів задля забезпечення 
законних інтересів громадян [3, с.207-208]. 
Схожої думки дотримується і О.Є. Гольцо-
ва. Так, дослідник зазначає, що правове ре-
гулювання впливає на суспільні взаємовід-
носини шляхом використання норм права 
та інших юридичних засобів. Саме рівень 
правового регулювання у державі є показ-
ником правової демократичної держави [4, 
с.54].

Отже, правове регулювання кадрового 
забезпечення Національної поліції на ре-
гіональному рівні є зв’язувальною ланкою 
між нормами права та суспільними взаємо-
відносинами, що ними регламентуються. 
Правове регулювання кадрового забезпе-
чення поліції на регіональному рівні, на 
нашу думку, можливо здійснити а умови ді-
ючого ефективного адміністративного-пра-
вового законодавства. Це пов’язано з тим, 
що адміністративно-правове регулювання 
покладено в основу правових засад діяль-
ності Національної поліції України. Отже, 
адміністративно-правове законодавство є 
особливим видом правового регулювання 
кадрової політики Національної поліції на 
регіональному рівні, маючи при цьому пев-
ні специфічні ознаки. 
Варто погодитись з О.М. Музичуком, 

який у своїх дослідженнях зазначав, що 
основою адміністративно-правового регу-
лювання підрозділів внутрішньої безпеки 
є ефективна нормативна база, якою визна-
чається правове регулювання діяльності 
органу. При цьому дослідник вказує, що 
правове регулювання є головним елемен-
том адміністративно-правового механізму. 
[5, с. 300].
З дослідження видно, що єдності думок 

правників щодо правого та адміністратив-
но-правового регулювання діяльності не-
має. Тому в рамках нашого наукового до-
слідження пропонуємо під поняттям пра-
вового регулювання кадрової політики На-
ціональної поліції на регіональному рівні 
розуміти взаємовідносини між органом пу-
блічної влади та суспільством, які впоряд-
ковані на законодавчому рівні. Зауважимо, 
що адміністративно-правове регулювання 
(в межах правового регулювання кадрово-
го забезпечення) визначає адміністратив-
но-правовий статус Національної поліції та 
її підрозділів. 
Проаналізувавши наукові позиції та 

враховуючи власне бачення поняття про-
понуємо узагальнити ознаки правового 
регулювання кадрового забезпечення На-
ціональної поліції на регіональному рів-
ні: 1) зміст правового регулювання скла-
дають визначені правові засоби впливу; 
2) об’єктом правового впливу є поведінка 
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працівників територіальних підрозділів 
Національної поліції щодо кадрового за-
безпечення; 3) метою такого регулювання 
є добір, підвищення рівня професіоналізму 
кадрів, контроль та збір кадрової інформа-
ції тощо; 4) основними елементами право-
вого регулювання кадрового забезпечення 
є нормативно-правові акти, юридичні фак-
ти, принципи, задачі та функції, відпові-
дальність тощо. 
Правове регулювання кадрового за-

безпечення Національної поліції на регіо-
нальному рівні регламентується законодав-
ством України. При цьому, Законом Украї-
ни «Про Національну поліцію» регламенто-
вано, що у своїй діяльності поліція, а отже 
і її підрозділи, керується Конституцією 
України, міжнародними договорами, згоду 
на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, цим та іншими законами 
України, актами Президента України, по-
становами Верховної Ради України, актами 
Кабінету Міністрів України та відповідни-
ми актами Міністерства внутрішніх справ 
України [6]. Так, нормуюче законодавство 
умовно можна розділити на дві групи: спе-
ціальні та загальні нормативно-правові 
акти. 
До загальних нормативно-правових ак-

тів, що регулюють кадрове забезпечення 
правоохоронних органів України належать 
наступні: 1) Закони України «Про Дис-
циплінарний Статут органів внутрішніх 
справ України» від 22.02.2006 р. № 3460-
IV, «Про державну службу» від 31.12.2015 
№ 889-VIII, «Про запобігання корупції» від 
14.10.2014 № 1700-VII, «Про захист персо-
нальних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI, 
«Про доступ до публічної інформації» від 
13.01.2011 р. № 2939-VI, «Про електронні 
документи та електронний документообіг» 
від 22.05.2003 р. № 854-IV й ін.; 2) Поста-
нови Кабінету Міністрів УРСР та України. 
Зокрема, «Про затвердження Положення 
про проходження служби рядовим та на-
чальницьким складом органів внутрішніх 
справ Української РСР» від 29.07.1991 р. 
№ 114; 3) Накази Міністерства внутрішніх 
справ України «Про затвердження Інструк-
ції про порядок проведення атестування 
особового складу органів внутрішніх справ 

України» від 22.03.2005 р. № 181, «Про за-
твердження Інструкції щодо застосування 
комп’ютерних поліграфів у роботі з персо-
налом органів внутрішніх справ України» 
від 28.07.2004 р. № 842, «Про затверджен-
ня Інструкції з організації обліку кадрів 
в системі Міністерства внутрішніх справ 
України» від 30.12.2005 № 1276, «Про за-
твердження Положення про Департамент 
кадрового забезпечення Міністерства вну-
трішніх справ України» від 17.02.2012 року 
№ 143, «Про затвердження Положення про 
порядок формування кадрового резерву на 
керівні посади в Міністерстві внутрішніх 
справ України, його територіальних орга-
нах та підрозділах» від 17.09.2012 р. № 808, 
«Про затвердження Правил поведінки та 
професійної етики осіб рядового та началь-
ницького складу органів внутрішніх справ 
України» від 22.02.2012 р. № 155, «Про за-
твердження Порядку відбору кандидатів 
на навчання до вищих навчальних закла-
дів Міністерства внутрішніх справ Украї-
ни» 15.01.2015 р. № 29, «Про затвердження 
Правил організації діловодства та архівно-
го зберігання документів у державних орга-
нах, органах місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах і організаціях» 
від 18.06.2015 р. № 1000/5; 4) міжнародні 
договори України, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України – 
Європейський кодекс поліцейської етики 
від 19.09.2001, Кодекс поведінки посадо-
вих осіб з підтримання правопорядку від 
17.12.1979 р., Резолюція Парламентської 
Асамблеї Ради Європи № 690 (1979); 5) Ко-
декс законів про працю України тощо. 
До спеціальних нормативно-правових 

актів належать лише ті, що регламентують 
кадрове забезпечення безпосередньо На-
ціональної поліції. Такими актами є 1) За-
кон України «Про Національну поліцію» 
від 02.07.2015 р. № 580-VIII; 2) Укази Пре-
зидента України – «Про перелік посад, які 
можуть бути заміщені поліцейськими в дер-
жавних органах, установах та організаціях» 
від 09.12.2015 р. № 691/2015, «Про сим-
воліку Національної поліції України» від 
09.12.2015 р. № 692/2015, «Про День На-
ціональної поліції України» від 09.12.2015 
р. № 693/2015; 3) Постанови Кабінету Мі-
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ністрів України – «Про затвердження По-
ложення про Національну поліцію» від 
28.10.2015 р. № 877, «Про утворення На-
ціональної поліції України» від 02.09.2015 
р. № 641, «Про утворення територіаль-
них органів Національної поліції та лікві-
дацію територіальних органів Міністер-
ства внутрішніх справ» від 16.09.2015 р. 
№ 730, «Про однострій поліцейських» від 
30.09.2015 р. № 823, «Про грошове забезпе-
чення поліцейських Національної поліції» 
від 11.11.2015 р. № 988; 4) Накази Мініс-
терства внутрішніх справ України – «Про 
затвердження Інструкції про порядок про-
ведення атестування поліцейських» від 
17.11.2015 р. № 1465, «Про затвердження 
Типового порядку проведення конкурсу на 
службу до поліції та/або зайняття вакантної 
посади» від 25.12.2015 р. № 1631; «Про за-
твердження Порядку складання Присяги 
працівниками Національної поліції» від 
09.11.2015 р. № 1453 та ін. 
Розглянемо більш докладно деякі ас-

пекти кадрового забезпечення Національ-
ної поліції України на регіональному рівні 
в межах питання адміністративного регу-
лювання. Проаналізувавши нормативні до-
кументи вважаємо за необхідне відмітити, 
що правила внутрішнього трудового розпо-
рядку для працівників поліції, регламент 
роботи органів з кадрового забезпечення 
та перелік відомостей щодо службової ін-
формації є найбільш визначальними щодо 
кадрового забезпечення на регіональному 
рівні. 
Так, Наказ Національної поліції Украї-

ни від 12.12.2015 № 136 «Про затверджен-
ня Положення про Департамент кадрового 
забезпечення Національної поліції Украї-
ни» визначає основні завдання кадрового 
забезпечення. Серед завдань варто відміти-
ти основні: кадрове забезпечення службо-
вої діяльності органів поліції; організацій-
но-методичне, інформаційне забезпечення 
кадрових підрозділів; забезпечення органі-
зації з добору, навчання, вивчення та комп-
лектування органів поліції, перепідготовка 
поліцейських і т.п.
Спеціальний Закон України «Про На-

ціональну поліцію» містить регламентацію 
процедури добору на посаду поліцейсько-

го. Так, на службу у Національній поліції 
можуть претендувати особи, старше 18 ро-
ків, з повною середньою освітою, які вільно 
володіють державною мовою, незалежно 
від раси, кольору шкіри, політичних, релі-
гійних та інших переконань, статі, етнічно-
го та соціального походження, майнового 
стану, місця проживання тощо. Також за-
значається, що кандидат має бути громадя-
нином України та пройти медичне обсте-
ження й перевірку рівня фізичної підготов-
ки, психофізіологічного здоров’я. цікавим 
нормативним положення є проходження 
тестування на поліграфі за згодою кандида-
тів (ст. 50). 
Нині важливою ланкою діяльності під-

розділів з кадрового забезпечення є робота 
з кадровими документами. Для реалізації 
функцій кадрового забезпечення передба-
чено досить велику кількість нормативів, 
серед яких статути, штатний розпис, регла-
менти та положення про кадрову службу, 
посадові інструкції, інструкції по роботі з 
заявами громадян, правила внутрішнього 
розпорядку, правила роботи зі скаргами 
працівників, правила роботи з конфіден-
ційною інформацією, накази та розпоря-
дження з особового складу, вказівки, довід-
ки, графіки відпусток, подання про призна-
чення, переміщення та заохочення, плани 
роботи, документи з обліку кадрів, особисті 
документи співробітників щодо ступенів, 
звань, рівня освіти, відомості про наявність 
вакансій, документи про сімейний стан, 
стаж роботи, сертифікати і т.д. [7]. 
З метою дотримання принципу прозо-

рості кадрового забезпечення, а саме добо-
ру та просування по службі, для претенден-
тів на зайняття вакантних посад проводять 
конкурсний відбір за участю поліцейської 
комісії. До складу поліцейської комісії на 
регіональному рівні за Законом України 
«Про Національну поліцію» входять один 
представник, визначений Міністром вну-
трішніх справ України, не з числа полі-
цейських; один представник, визначений 
керівником поліції; один представник, ви-
значений керівником відповідного терито-
ріального органу (закладу, установи) полі-
ції; два представники громадськості, обрані 
відповідною обласною радою, Верховною 
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Радою Автономної Республіки Крим, Ки-
ївською міською радою, Севастопольською 
міською радою з числа осіб, які мають без-
доганну репутацію, високі професійні та 
моральні якості, суспільний авторитет (ст. 
51). При цьому територіальна поліцейська 
комісія діє на постійній основі. 
Варто зазначити, що перед допущен-

ням до конкурсу кожного претендента під-
дають ретельній перевірці. При цьому, іс-
нують спеціальні методики психологічної 
оцінки кандидатів з можливим застосуван-
ням спеціальних технічних засобів, які за-
тверджуються керівником Національної 
поліції України або його заступником [8].
На сьогодні висновок психологічної ко-

місії носить лише рекомендаційний харак-
тер. На нашу думку, зважаючи на складні 
політичні, економічні, стресові умови пра-
ці, варто такій оцінці приділяти більшу 
увагу. Зазначимо, що Міністерством вну-
трішніх справ України було видано Наказ, 
за яким визначаються вимоги до психофі-
зіологічного стану кандидатів на зайняття 
вакантних посад в Національній поліції 
України [9].
Аналізуючи правове забезпечення на 

регіональному рівні варто згадати про 
Стратегію державної кадрової політики 
на 2012–2020 роки, що затверджена Ука-
зом Президента України від 01.02.2012 № 
45/2012. Так, в Стратегії особливий акцент 
зроблено на моральних якостях осіб, що 
залучаються до управлінської діяльності; 
розробці нових механізмів залучення ви-
сококваліфікованих фахівців; відновленні 
добору з числа досвідчених працівників; 
формуванні дієвого кадрового резерву на 
зайняття керівних посад у сферах дер-
жавного управління; підготовці та профе-
сійному розвитку вищих керівних кадрів 
тощо.
Варто зазначити, що на регіональному 

рівні проблема кадрового забезпечення по-
стає більш гостро. Відмічається неукомп-
лектованість персоналу органів Національ-
ної поліції, неефективна підготовка з не-
сучасними методами, а також в механізмі 
кар’єрного росту, за даними засобів масової 
інформації, продовжується побратимські 
відносини та відмічаються корупційні діян-

ня, слабка мотивація службовців, а також 
низька ініціативність тощо. 
На законодавчому рівні службові відно-

сини між працівниками органів поліції ре-
гламентуються нормами адміністративного 
та трудового законодавства [10, с. 217-218; 
11]. В свою чергу, Законом України «Про 
Національну поліцію» та Положенням 
про службу в органах Національної полі-
ції України регламентовано безпосередньо 
діяльність органів поліції, процес прохо-
дження служби та вимоги дотримання та 
виконання законодавчих норм співробіт-
никами тощо. При цьому, всі правовідно-
сини, які виникають під час проходження 
служби в Національній поліції регулюють-
ся спеціальними законами [12, с. 54]. 
Адміністративно-правове регулювання 

кадрового забезпечення має загальні риси 
адміністративного права України. Адмі-
ністративне право покликане регулювати 
діяльність владних органів, органів місце-
вого самоврядування, установ та організа-
цій. Головною функцією адміністративного 
регулювання є створення необхідних умов 
праці, забезпечення реалізації прав та сво-
бод як працівниками Національної поліції, 
так і громадян, в цілому. Безпосередньо 
адміністративне регулювання кадрового 
забезпечення стосується сфери організації 
та функціонування поліції з відповідним 
кадровим складом, дотримання законності 
при кадровому забезпеченні. 
Відмітимо, що першочерговим актом, 

який регулює адміністративно-правові 
відносини кадрового забезпечення є Кон-
ституція України. Так, за ст. 9 Конституції 
України важливою нормою кадрового за-
безпечення є визнання пріоритету загаль-
нолюдських цінностей. Також в межах ад-
міністративно-правового регулювання ка-
дрового забезпечення Національної поліції 
на регіональному рівні варто згадати Закон 
України «Про Національну поліцію». Так, 
ст. 1 Закону передбачено, що до основними 
принципами діяльності поліції мають бути 
верховенство права, законність, партнер-
ство тощо. 
Важливим нормативним документом 

у сфері кадрового забезпечення на регіо-
нальному рівні є Наказ Міністерства вну-
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трішніх справ України «Про організацію 
видачі спеціальних жетонів поліцейським» 
від 23.12.2015 № 1614. Зокрема, наказом 
врегульовано послідовність дій працівни-
ків підрозділів кадрового забезпечення 
апарату Національної поліції України, го-
ловних управлінь Національної поліції в 
Автономній Республіці Крим та м. Севас-
тополі, областях, м. Києві (далі - територі-
альні органи поліції), міжрегіональних те-
риторіальних органів Національної поліції 
України, закладів, установ Національної 
поліції України, а також вищих навчальних 
закладів із специфічними умовами навчан-
ня, які здійснюють підготовку поліцей-
ських, що належать до сфери управління 
Міністерства внутрішніх справ України 
щодо оформлення, обліку, видачі та вилу-
чення спеціальних жетонів поліцейських. 
Так, у п. 3 розділу ІІ зазначено, що праців-
никами підрозділів кадрового забезпечен-
ня територіальних органів Національної 
поліції видаються спеціальні жетони, а у 
п. 7 розділу ІІ вказано, що при звільненні 
зі служби поліцейського право вилучення 
жетона мають працівники кадрового забез-
печення тощо.
Варто зауважити, що у зв’язку з важли-

вістю адміністративного законодавства у 
правовому регулюванні кадрового забезпе-
чення, до правопорушників кадрової сфе-
ри застосовуються адміністративні види по-
карань. До адміністративних стягнень, що 
застосовуються до працівників кадрового 
забезпечення, належать наступні: 1) попе-
редження (офіційне застереження уповно-
важеної особи про недопустимість скоєння 
правопорушення у письмовій чи усній фор-
мі); 2) штраф (майнове чи грошове стягнен-
ня); 3) конфіскація чи оплатне вилучення 
предмета правопорушення; 4) виправні ро-
боти; 5) адміністративний арешт [13].

Висновки
Отже, з’ясовано, що кадрове забезпе-

чення Національної поліції регламенту-
ється нормативними актами, які запропо-
новано розділити на дві групи: спеціальні 
та загальні нормативно-правові акти. До 
спеціальних нормативно-правових актів 
нами віднесено акти, що регулюють ви-

ключно діяльність Національної поліції як 
на регіональному, так і на державному рів-
ні. В свою чергу до загальних запропоно-
вано відносити всі нормативні документи, 
які регламентують діяльність підрозділів з 
кадрового забезпечення правоохоронних 
органів в Україні.
В ході дослідження узагальнено ознаки 

правового регулювання кадрового забез-
печення Національної поліції на регіональ-
ному рівні: 1) зміст правового регулювання 
складають визначені правові засоби впли-
ву; 2) об’єктом правового впливу є поведін-
ка працівників територіальних підрозділів 
Національної поліції щодо кадрового за-
безпечення; 3) метою такого регулювання 
є добір, підвищення рівня професіоналізму 
кадрів, контроль та збір кадрової інформа-
ції тощо; 4) основними елементами право-
вого регулювання кадрового забезпечення 
є нормативно-правові акти, юридичні фак-
ти, принципи, задачі та функції, відпові-
дальність.
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АНОТАЦІЯ 
У статті з’ясовано поняття правового 

регулювання кадрового забезпечення та про-
аналізовано дослідження правників щодо пра-
вового регулювання кадрового забезпечення 
Національної поліції України на регіонально-
му рівні. Виокремлено та обґрунтовано осо-
бливе місце адміністративного законодавства 
в правовому регулюванні кадрового забезпечен-
ня Національної поліції. В роботі узагальнено 
ознаки правового регулювання кадрового забез-
печення Національної поліції на регіонально-
му рівні.
Ключові слова: правове регулювання, ка-

дрове забезпечення, Національна поліція, за-
конодавство, нормативно-правові акти, адмі-
ністративне законодавства, закон. 

SUMMARY 
The article clarifi es the concept of legal 

regulation of personnel supply and analyzes the 
study of lawyers on the legal regulation of staffi ng 
of the National Police of Ukraine at the regional 
level. The special place of the administrative law in 
the legal regulation of the staffi ng of the National 
Police is singled out and substantiated. The paper 
summarizes the features of the legal regulation of 
the staffi ng of the National Police at the regional 
level

Key words: legal regulation, personnel support, 
national police, legislation, normative-legal acts, 
administrative legislation, law.
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ÏÐÈÍÖÈÏ Ð²ÂÍÎÑÒ² ÏÅÐÅÄ 
ÇÀÊÎÍÎÌ ² ÑÓÄÎÌ ÒÀ 
ÉÎÃÎ ÑÏ²ÂÑÒÀÂËÅÍÍß 

Ç ÏÐÎÖÅÑÓÀËÜÍÈÌ 
²ÌÓÍ²ÒÅÒÎÌ ÄÅÏÓÒÀÒ²Â, 

ÑÓÄÄ²Â, ÄÈÏËÎÌÀÒ²Â Ï²Ä 
×ÀÑ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ 

ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß

Статья посвящена анализу сопостав-
ление принципа равенства перед законом и 
судом с процессуальными иммунитетами в 
ходе уголовного производства. Рассмотрены 
актуальные вопросы их применения, особен-
ности законодательного регулирования. Про-
анализированы неприкосновенность народ-
ного депутата, судей, дипломатов, а также 
осуществлен сравнительный анализ их право-
вого статуса с законодательством других госу-
дарств. Даны предложения по использованию 
международного опыта в сфере института 
неприкосновенности.
Ключевые слова: принцип, юридическое 

равенство, иммунитет, неприкосновенность 
народных депутатов, судей, дипломатов.
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ронов, В. М. Горшеньов, В. Н. Дени-
сов, В. В. Копєйчиков, С. Л. Лисенков, 
Н. М. Мироненко, Є. В. Назаренко, 
М. Ф. Орзіх, П. М. Рабінович, В. Ф. Сірен-
ко, І. П. Бліщенко, Ю. Г. Дьомін, В.Н. Дур-
деневський, А. В. Кравець, Н. М. Мінасян, 
Л. А. Моджорян, В. А. Романов, О. В. Сурі-
лов, М. В. Цвік, В. М. Шаповал, Ю. С. Шем-
шученко, Л. П. Юзьков та інші. У той же 
час, питання процесуальних імунітетів, 
як винятків реалізації принципу правової 
рівності, не знайшли достатнього відобра-
ження в працях науковців [1, с. 43]. 
Питаннями дослідження депутатсько-

го імунітету займався, зокрема, проф. Ков-
риженко Д., який у своїй праці проаналі-
зував причини виникнення депутатського 
імунітету, здійснив детальну порівняльну 
характеристику імунітетів народних депу-
татів різних держав та сформулював про-
позиції для України щодо даного питання 
[2]. Імунітет, як правову категорію, дослі-
джувала Васильченко О., яка у своїх пра-
цях охарактеризувала правові імунітети, 
визначила їх основні ознаки та види [1].
Також важливу увагу привертає між-

народна практика, зокрема, варто виділи-
ти нормативні акти Венеціанської комісії, 
яка детально описує недоторканість суд-
дів та народних депутатів.

Метою статті є дослідити процесуальні 
імунітети окремих можливих фігурантів, 
учасників кримінального провадження, 

Постановка проблеми
Відображення в Конституції України 

принципу рівності перед законом та судом 
ставить питання про те, яке процесуальне 
правове наповнення імунітету, зокрема, 
народного депутата, дипломатів, суддів, 
чи корелюється він (імунітет) із засадою 
рівності перед законом і судом у кримі-
нальному провадженні, чи не транслює 
він для цієї категорії осіб певного приві-
лейованого становища. 

Аналіз досліджень, у яких започатко-
вано вирішення проблеми

Дослідженням засад судочин-
ства займались такі відомі вчені, як: 
В. Б. Авер’янов, Ю. Г. Барабаш, Н. П. Во-
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з’ясувати, чи корелюється їх процесуаль-
ний статус із засадою рівності перед за-
коном та судом; зробити спробу проана-
лізувати законодавство окремих держав, 
що стосується процесуальних імунітетів, 
виокремити положення, які можуть бути 
цікавими для запозичення українським 
законодавцем.

Виклад основного матеріалу
Кримінальне провадження базується 

на ряді засад. На нашу думку, доволі ак-
туальним постає питання щодо співстав-
лення процесуальних імунітетів з принци-
пом рівності перед законом та судом. Це 
питання є очевидно дискусійним, оскіль-
ки, на сьогодні, ні серед вчених, ні серед 
практичних працівників немає єдиної 
точки зору щодо співставлення цих кате-
горій.
Принцип рівності перед законом і су-

дом у кримінальному провадженні закрі-
плено у статті 21 та 24 Конституції Укра-
їни та статті 10 Кримінального процесу-
ального кодексу України (далі – КПК). 
Конституція України зазначає, що всі 
люди рівні і вільні у своїй гідності та пра-
вах. Громадяни мають рівні конституційні 
права і свободи та є рівними перед зако-
ном. Не може бути привілеїв чи обмежень 
за ознаками раси, кольору шкіри, політич-
них, релігійних та інших переконань, ста-
ті, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, місця проживання, за 
мовними або іншими ознаками [3]. 
Стаття 10 КПК закріплює, що не може 

бути привілеїв чи обмежень у процесу-
альних правах за ознаками раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, етнічного та соціаль-
ного походження, майнового стану, місця 
проживання, громадянства, освіти, роду 
занять, а також за мовними або іншими 
ознаками [4].
Принцип юридичної рівності в най-

загальнішому сенсі означає, що до одно-
йменних суб’єктів не можуть застосовува-
тись будь-які розрізнення, винятки, обме-
ження чи переваги з огляду на певні їхні 
властивості [5, с. 66].

Рівність учасників кримінального про-
вадження перед судом покладає на суд 
обов’язок не надавати будь-яких переваг, 
що не обумовлені законом, будь-якому з 
учасників кримінального провадження. 
Так само недопустимою є будь-яка дис-
кримінація. Однак, принцип рівності пе-
ред законом і судом не порушується при 
наданні певним категоріям учасників кри-
мінального провадження (неповнолітні, 
іноземці, особи з розумовими і фізични-
ми вадами, особи, які наділені особливим 
процесуальним статусом, тощо) додатко-
вих гарантій у випадку і порядку, перед-
бачених КПК [6]. 
Проаналізувавши вищесказане, вини-

кає питання, яке процесуальне правове 
наповнення імунітету, зокрема, народно-
го депутата, дипломатів, суддів, чи не дис-
онує він (імунітет) із засадою рівності пе-
ред законом і судом у кримінальному про-
вадженні, чи не передбачає він для цієї 
категорії осіб певного привілейованого 
становища? Щоб дати відповідь на це за-
питання, варто з’ясувати, в чому виявля-
ється особливість імунітету, проаналізува-
ти специфіку недоторканості цих катего-
рій осіб та здійснити порівняльний аналіз 
із законодавством інших держав.
Термін «імунітет» походить від латин-

ського «immunitаs» (immunitatis), що озна-
чає звільнення від чого-небудь, незалеж-
ність, недоторканність. Він був відомий 
ще римському праву і означав звільнення 
від податків або громадських повиннос-
тей, яке міг надати Сенат, а потім імпера-
тор окремій особі, соціальній категорії або 
общині [7]. 
Необхідність запровадження інституту 

правового імунітету була викликана по-
явою в Західній Європі вищих представ-
ницьких органів влади, які необхідно було 
захищати від впливу феодалів та монарха, 
в руках яких зосереджувалася виконавча 
влада. Так з’явився інститут, який сьогод-
ні називається депутатською недоторка-
ністю чи депутатським імунітетом. 
На сьогоднішній день, правовий інсти-

тут імунітету досить широко використову-
ється в різних сферах життєдіяльності сус-
пільства. Особливо це стосується тих пра-
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вовідносин, де можуть обмежуватися пра-
ва та свободи людини. Проте, незважаючи 
на таке досить поширене використання 
терміну «імунітет», у наш час немає єдиної 
точки зору на його визначення. Вчені по-
різному характеризують дане поняття, по-
силаючись на ті чи інші його особливості, 
а також зважаючи на сферу його викорис-
тання. Найбільш поширеною дана катего-
рія є в конституційному, кримінальному 
та адміністративному праві, у тому числі 
в їх процесуальних сферах. Важливе зна-
чення для характеристики правового іму-
нітету мають норми міжнародного права 
[1, с. 44]. 
Досить вдало, на нашу думку, зазна-

чає Такля О., про те, що правові імуні-
тети виступають самостійною формою 
правових виключень, які являють собою 
систему юридичних вилучень з ординар-
них (загальних) або спеціальних правил, 
чим створюється особливий правовий 
режим для чітко визначеного кола фізич-
них і юридичних осіб, яким надаються 
додаткові права (привілеї, пільги) або які 
звільняються від виконання юридичних 
обов’язків, юридичної відповідальності, 
або порядок притягнення яких до юри-
дичної відповідальності відзначається 
спеціальним характером [8, с. 417]. 
Отже, з даного визначення випливає, 

що правовий імунітет це є свого роду ви-
ключення (виняток) із загального права, 
який передбачає специфіку правового 
статусу конкретно визначених осіб.
Проф. Васильченко О., наводить ряд 

ознак, які дають змогу визначити специ-
фіку даного інституту, а саме:

1. він створює особливий правовий ре-
жим для суб’єктів, які ним володіють; 

2. є гарантіями суспільно корисної ді-
яльності, сприяють виконанню певних 
обов’язків; 

3. представляє собою своєрідні винят-
ки із загального правового статусу; 

4. притаманні конкретно визначеному 
колу осіб, перелік яких міститься як у між-
народному, так і в національному законо-
давстві; 

5. зміст певного імунітету підлягає 
обов’язковому закріпленню в чинному за-

конодавстві, зазвичай на конституційному 
рівні; 

6. звільняють особу від виконання пев-
них обов’язків чи відповідальності за пев-
ні діяння, які випливають з її правового 
статусу; 

7. являє собою форми прояву дифе-
ренціації правових статусів та юридичних 
зв’язків; 

8. більшість імунітетів спрямована на 
виконання приписів міжнародних норма-
тивно-правових актів [1, с. 44]
Незважаючи на те, що Конституція 

України закріпила принцип рівності гро-
мадян, а також принцип рівності перед 
законом та судом закріплено у статті 10 
КПК України, все ж таки з цього правила 
існують винятки, які обумовлені існуван-
ням процесуальних імунітетів, зокрема, 
під час кримінального провадження. 
Недоторканість народного депутата 

України проявляється у тому, що притяг-
нення до кримінальної відповідальності, 
його затримання або обрання стосовно 
нього запобіжного заходу у виді триман-
ня під вартою чи домашнього арешту не 
може бути здійснено без згоди Верховної 
Ради України [9].
Якщо звернутися до КПК Республіки 

Молдови, то цей законодавчий акт теж 
передбачає принцип рівності, який ана-
логічний ст.10 КПК України. У Конститу-
ції Молдови передбачена недоторканість 
депутата, притягнення до кримінальної 
відповідальності лише за згодою Парла-
менту [10].
Парламентські привілеї – це певний 

перелік прав та свобод, які забезпечують 
здійснення депутатами повноважень сто-
совно представництва виборців без зайвих 
перешкод, а також без страху бути пока-
раним. Поняття парламентських привіле-
їв характеризує, по-перше, елемент стату-
су парламенту в цілому, а по-друге – його 
членів, визначаючи специфіку поширен-
ня на них дії норм законодавства шляхом 
обмеження такої дії певною мірою. Зміст і 
масштаб привілеїв еволюціонували відпо-
відно до історичного та політичного роз-
витку суспільства [2, с. 4].
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Історичний розвиток зумовив те, що, 
незважаючи на термінологічну невизначе-
ність та змістовну неоднорідність питання 
парламентських привілеїв, більшість дер-
жав закріпили дві основні категорії при-
вілеїв для депутатів: 1) принцип невідпо-
відальності за свої рішення і висловлення 
у парламенті (свобода висловлювань або 
індемнітет); 2) принцип недоторканості 
(свобода від арешту або імунітет). Пар-
ламентські імунітети виступають у якості 
гарантії для його членів, свідків та інших 
осіб того, що вони не можуть бути обви-
нуваченими за те, що вони говорять або 
роблять під час виконання парламент-
ських процедур. До того ж, депутати не 
можуть бути затриманими, позбавленими 
волі, підданими слідству без дотримання 
передбаченої законом процедури. Гаран-
тії, викликані цими двома категоріями, є 
комплементарними. Однак, практичне за-
кріплення їх на законодавчому рівні по-
винно бути концептуально осмислене та 
узгоджене належним чином. В іншому 
випадку виникає загроза неефективно-
го функціонування інституту парламент-
ських привілеїв [2, с. 4]. 
Депутатська недоторканість (імунітет) 

передбачає неможливість притягнення 
депутата до юридичної відповідальнос-
ті за діяння, які містять ознаки злочинів 
та/або правопорушень, без попереднього 
санкціонування парламентом (в деяких 
випадках – після прямої заборони при-
тягнення депутата до відповідальності). 
Депутатський імунітет має досить складну 
природу, що визначає неоднозначність та 
багаторівневість законодавчого впрова-
дження даного інституту в систему захисту 
парламентаріїв. Це зумовлює практичну 
неможливість виділення спільних рис та 
розробку універсальної термінології, яка 
б допомогла уникнути неузгодженості при 
науковому описі проблеми (наприклад, 
якщо на позначення принципу недотор-
каності законодавство Німеччини та Іспа-
нії послуговується терміном «імунітет», то 
в Ірландії, Мальті, Канаді, Великобрита-
нії йдеться про «свобода від арешту») [2, 
с. 16].

Немає однозначного підходу до питан-
ня визначення кола осіб, що можуть воло-
діть імунітетом. Відповідно до загального 
правила, об’єктом захисту імунітету є де-
путати парламенту. Однак, є випадки по-
ширення його дії на інших осіб: усіх осіб, 
що беруть участь у парламентських про-
цедурах (держави з британським стилем 
правління – Великобританія, Нідерланди, 
Ірландія); членів регіональних асамблей 
(Ландтагів) в Австрії; членів регіональних 
рад та міністерств в Бельгії. Досить нео-
днозначною є практика застосування іму-
нітету в державах з двопалатним парла-
ментом: якщо сенатори в США захищені 
імунітетом, то на членів Бундесрату (верх-
ньої палати парламенту Німеччини) його 
захист не поширюється. Крім того, імуні-
тет може поширюватися на осіб, які дають 
свідчення парламенту або його комітетам 
(Австрія, Замбія, Індія, Кенія, Нова Зе-
ландія); службових осіб апаратів парла-
ментів (Австралія, Бангладеш Замбія, Ін-
дія, ПАР); омбудсманів (Іспанія); міністрів 
(Бельгія, Македонія [2, с. 17].
Депутатська недоторканість, як приві-

лей, не має абсолютного характеру. Сту-
пінь захищеності депутата залежить від 
особливостей, визначених національним 
законодавством. До поширених обмежень 
імунітету належать: а) можливість пору-
шення провадження проти депутата ви-
нятково за попередньої згоди парламенту 
(наприклад, Аргентина, Бельгія, Болгарія, 
Латвія, Литва, Молдова, ФРН, Фінляндія, 
Франція); б) винятки зі сфери дії принци-
пу непідсудності певних категорій злочи-
нів (наприклад, в Португалії імунітет не 
захищає депутатів від відповідальності за 
зловмисні правопорушення, які карають-
ся ув’язненням на термін не менше 3-х 
років; в США – за вчинення державної 
зради, інших тяжких злочинів або пору-
шення громадського порядку); в) винятки 
зі сфери дії принципу непідсудності ви-
падків «flagrante delicto», тобто, коли осо-
ба була затримана під час вчинення зло-
чину, а також брала в ньому безпосередню 
або опосередковану участь (наприклад, 
Болгарія, Литва, Молдова, ФРН, Угорщи-
на, Франція, Японія). Незважаючи на те, 
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що імунітет за своєю природою є приві-
леєм, він не гарантує повного звільнення 
депутата від відповідальності за вчинені 
ним правопорушення. Національні зако-
нодавства по-різному підходять до визна-
чення меж імунітету, його дії в часі, про-
сторі та щодо кола осіб, а також підстав 
зняття. Основною метою даного інституту 
є створення належних умов для ефектив-
ного здійснення законодавчих функцій як 
окремим депутатом, так і парламентом в 
цілому. Тенденції до обмеження дії прин-
ципу недоторканості в країнах Заходу, з 
одного боку,та до його розширення в кра-
їнах Центрально-Східної Європи, з іншо-
го, є свідченням важливості та актуаль-
ності проблеми депутатських імунітетів 
для сучасної практики державотворення 
та науки конституційного права [2, с. 17].
Як бачимо, більшість держав викорис-

товує інститут недоторканості народного 
депутата. На нашу думку, Україні необхід-
но суттєво звузити обсяг депутатської не-
доторканості (наприклад, якщо народно-
го депутата затримано на місці вчинення 
злочину або безпосередньо після). 
Ми також розділяємо думку Венеціан-

ської комісії щодо депутатської недотор-
каності. Вона рекомендує Україні повніс-
тю не скасовувати депутатську недоторка-
ність, а змінити її, взяти за основу модель 
депутатської недоторканості, яка існує в 
державах Європейського Союзу. Венеці-
анська комісія зазначає, що парламент-
ський імунітет є невід’ємною частиною 
європейської конституції [11]. 
Варто сказати, що депутатська недо-

торканість повинна застосовуватись лише 
при вчиненні злочинів, які безпосеред-
ньо пов’язані із повноваженнями народ-
ного депутата, і не повинна застосовува-
тися при вчиненні ним злочинів, що не 
пов’язані із виконанням його функцій.
На сьогодні, це питання є досить акту-

альним. 11 квітня 2018 року Конституцій-
ний Суд України розпочав розгляд справи 
по суті законопроекту про скасування де-
путатської недоторканості. Таке питання 
розглядалося неодноразово і в 2017 році, 
але рішення так і не було прийнято.

Конституція України закріплює недо-
торканість суддів. Стаття 482 КПК перед-
бачає, що затримання судді чи утримання 
його під вартою чи арештом здійснюється 
за згодою Вищої ради правосуддя. Без зго-
ди Вищої ради правосуддя, суддю не може 
бути затримано або утримано під вартою 
чи арештом до винесення обвинувально-
го вироку судом, за винятком затримання 
судді під час або відразу ж після вчинення 
тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Ми погоджуємось з думкою Гапоненко 

Л., що цей інститут є важливою гарантією 
незалежного й об’єктивного правосуддя 
як соціальної функції органів судової вла-
ди, яка покликана забезпечувати стабіль-
ність суспільних відносин на засадах пра-
ва і справедливості. Але обсяг недоторка-
ності суддів в кожній державі різниться. 
Обстеження відповідного законодавства 
окремих держав свідчить про те, що прин-
цип недоторканості суддів реалізований у 
законодавстві цих держав - у меншій мірі, 
ніж в Україні [12]. Так, наприклад, в Іта-
лії, Франції, судді несуть відповідальність 
за свої вчинки відповідно до криміналь-
ного і цивільного законодавства так само, 
як й інші громадяни. Додаткові гарантії 
недоторканості суддів більш притаманні 
східноєвропейським державам. Так, за 
Конституцією Республіки Польща, суддя 
не може бути притягнутий до криміналь-
ної відповідальності або позбавлений волі 
без попередньої згоди визначеного зако-
ном суду [12].
Венеціанська комісія послідовно за-

значала, що судді не повинні отримувати 
вигоду від загальної недоторканості, а по-
винні мати лише функціональний імуні-
тет, тобто імунітет від дій, учинених у ході 
виконання ними своїх функціональних 
обов’язків [13]. 
Питання дипломатичного імунітету 

відображено у стаття 29 Віденської кон-
венції про дипломатичні відносини (1961 
року), яка зазначає, що особа дипломатич-
ного агента є недоторканною. Він не під-
лягає арешту чи затриманню у будь-якій 
формі. Держава перебування повинна ви-
являти до нього належну повагу та вжива-
ти всіх належних заходів для запобігання 
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будь-яких замахів на його особу, свободу 
чи гідність [14]. Відповідно до ч. 2 статті 6 
КПК України, кримінальне провадження 
щодо особи, яка користується диплома-
тичним імунітетом, може здійснюватися 
за правилами Кодексу лише за згодою та-
кої особи або за згодою компетентного ор-
гану держави (міжнародної організації), 
яку представляє така особа.

Висновки
Видається, що процесуальні імунітети 

у кримінальному провадженні не супер-
ечать принципу рівності перед законом та 
судом. Такий особливий порядок кримі-
нального провадження щодо окремих ка-
тегорій осіб не створює якихось привілеїв. 
Вони, як і всі інші громадяни, несуть кри-
мінальну відповідальність за вчинення 
кримінальних правопорушень. Процесу-
альний імунітет зумовлений специфікою 
їх правового статусу в державі, функція-
ми та повноваженнями, з метою захисти-
ти цих осіб від перешкод для виконання 
ними своїх обов’язків. У разі ж залучення 
їх до кримінального провадження, вони 
наділяються тими самими обов’язками й 
правами, що й усі інші фігуранти справи. 
Разом з тим, процесуальний імунітет 

потребує подальшого вдосконалення від-
повідно до європейських законодавчих 
вимог, зокрема, у частині унеможливлен-
ня зловживань таким привілейованим ста-
ном, використанням його як інструменту 
для уникнення відповідальності.
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена аналізу співставлен-

ня принципу рівності перед законом та судом 
з процесуальними імунітетами під час кримі-
нального провадження. Розглянуто актуальні 
питання щодо їх застосування, особливості 
законодавчого регулювання. Проаналізовано 
недоторканість народного депутата, суддів, 
дипломатів, а також здійснено порівняльний 
аналіз їх правового статусу із законодавством 
інших держав. Надано пропозиції щодо вико-
ристання міжнародного досвіду у сфері інсти-
туту недоторканості.
Ключові слова: принцип, юридична рів-

ність, імунітет, недоторканість народних 
депутатів, суддів, дипломатів. 

SUMMARY 
The article is devoted to the analysis of the 

comparison of the principle of equality before the law 
and the court with procedural immunities during the 
criminal proceedings.

The principle of equality of citizens before the 
law and the court is one of fundamental concept of 
Ukrainian legal system. 

The article deals with the detailed analysis of this 
principle, as well as the characteristic of the concept 
of «equality».

A comparative description of the concepts of 
«equality» and «immunity» were singled out.

The basic signs of legal immunity were determined, 
and a brief excursion of the history of the emergence 
and functioning of immunity was provided.

The urgent questions concerning their application, 
peculiarities of legislative regulation were considered.

It was noted that legal immunity is a kind of 
exclusion (exception) from the general law, which 
provides for the specifi cs of the legal status of specifi c 
individuals.

It analyzed the integrity of deputies, judges, 
diplomats, and also made a comparative analysis of 
their legal status with the legislation of other states, 
such as: Republic of Moldova, Republic of Poland, 
USA, Netherlands, India, Argentina, Belgium, 
France, Hungary, Bulgaria.

The main disadvantages of this legal institute in 
these states were identifi ed, as well as the position of 
the scholars regarding the necessity of the inviolability 
of deputies, judges, diplomats.

It is noted that it is necessary for our state to ensure 
that the functioning of «immunities» is carried out in 
the right direction and has little positive infl uence on 
social relations.

The proposals of scholars concerning the 
expediency of the existence or abolition of such a legal 
institution as integrity are considered.

It was ascertained which procedural legal content 
of immunity, in particular, the deputy, diplomats, 
judges, or whether it correlates (immunity) with the 
principle of equality before the law and the court in 
criminal proceedings

The proposals have been on the use of international 
experience in the Institute immunity.

Key words: principle, legal equality, immunity, 
immunity of deputies, judges, diplomats.
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Статья посвящена исследованию особен-
ностей методов криминологической полити-
ки в области обеспечения криминологической 
безопасности таких как криминологическая и 
социально-правовая экспертиза законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов, 
криминологический контроль, криминологи-
ческое прогнозирование и криминологическое 
программирование.
Ключевые слова: безопасность, кримино-

логическая безопасность, криминологическая 
политика, методы криминологической поли-
тики.
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В. Василевич, В. В. Голіна, Б. М. Головкін, 
О. І. Гуров, О. М. Джужа, А. П. Закалюк, 
О. Г. Кальман, І. І. Карпець, В. В. Коваленко, 
О. Г. Колб, О. М. Костенко, В. М. Кудрявцева, 
Р. Р. Кузьмін, О. М. Литвак, О. М. Литвинов, 
В. В. Лунєєв, О. А. Мартиненко, М. І. Мель-
ник, В. А. Мисливий, А. А. Музика, В. Я. Та-
цій, В. А. Тимошенко, В. М. Трубников, 
П. Л. Фріс, О. О. Юхно та ін. Таку увагу до 
питань кримінологічної політики обумовлено 
тим, що на практиці виникла необхідність у 
подальшій обґрунтованій диференціації кола, 
змісту, меж застосування спеціальних засобів 
боротьби зі злочинністю з урахуванням дея-
ких її змін.

Метою статті є аналіз основних методів 
кримінологічної політики у сфері забезпечен-
ня кримінологічної безпеки.

Виклад основного матеріалу
До основних методів кримінологічної по-

літики (тобто способів практичного здійснен-
ня завдань і функцій такої політики) в сфері 
забезпечення кримінологічної безпеки відно-
сяться: кримінологічна та соціально-правова 
експертиза законодавчих та інших норматив-
них правових актів, кримінологічний контр-
оль, кримінологічне прогнозування і кримі-
нологічне програмування. Про аналіз яких 
далі буде йтися мова.
Кримінологічна та соціально-правова експер-

тиза законодавчих та інших нормативних право-
вих актів.

Постановка проблеми
Методи кримінологічної політики у сфері 

забезпечення кримінологічної безпеки мають 
велике практичне значення, бо ефективність 
концепцій і стратегій боротьби зі злочинніс-
тю, розробка ефективних заходів щодо удо-
сконалення правозастосовної діяльності бага-
то в чому залежать від якості знань про саму 
злочинність, від стану правопорядку в країні, 
настроїв у суспільній думці, ставлення до пра-
вопорушень різних соціальних груп і верств 
населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Теоретичним питанням визначення, 

структурування та систематизації елементів 
і компонентів кримінологічної політики, до-
слідженню її об’єкта і предмета, принципів, 
форм і методів реалізації в юридичній лі-
тературі приділено достатньо уваги, зокре-
ма такими вченими, як О. М. Бандурка, В. 
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Як відомо, законодавство, будучи резуль-
татом законотворчої діяльності, безпосеред-
ньо залежить від тих процесуальних форм, 
за допомогою яких відбувається його станов-
лення і які забезпечують якість та життєздат-
ність кожного прийнятого закону. Чим більш 
досконалі процесуальні форми, тим активні-
ше вони можуть впливати на формування всі-
єї правової системи суспільства. Прагнення 
до більш ефективного законодавства вимагає 
постійного вдосконалення правової бази під-
готовки, розгляду і прийняття законів.
У вітчизняній і зарубіжній юридичній лі-

тературі виділяють чотири основні стадії за-
конодавчого процесу: внесення законопро-
екту (законодавча ініціатива); розгляд зако-
нопроекту в парламентських палатах і комі-
тетах (комісіях); прийняття та затвердження 
закону; оприлюднення закону. 
Аналіз існуючої нормативної бази показує, 

що етап підготовки законопроектів до тепе-
рішнього часу не регламентований жодним 
з діючих українських нормативно-правових 
актів, а самі процедурні правила розроблен-
ня законопроектів служать лише основою 
для подальшої діяльності по прийняттю за-
кону, що передують законодавчому процесу 
та створюють передумови для його початку.
У цьому зв’язку слід вказати на те, що в 

процесі протидії кримінальним загрозам 
кримінологічної безпеки важливо врахову-
вати пізнані об’єктивні закономірності роз-
витку злочинності, весь спектр її детермінант 
і взаємозв’язків з минулими, нинішніми і 
майбутніми соціальними умовами, а також 
іншими явищами, присутніми в житті соці-
уму. Більшість з перерахованих параметрів 
носить не яскраво виражений, а часто і при-
хований характер, і тому завдання достовір-
ного прогнозу можливою криміногенної ролі 
тих чи інших обставин громадського розви-
тку, їх впливу на злочинність є вкрай склад-
ним. Зрештою, як справедливо зазначають 
фахівці, інтереси попередження злочинності 
вимагають своєрідного кримінологічного су-
проводження великомасштабних явищ і про-
цесів, що мають місце в економіці, соціальній 
та інших сферах [1, с. 785].
Експертиза проектів широкомасштабних 

соціальних перетворень і законопроектів (так 
само як і проектів концепцій, цільових про-

грам, інших документів) здатна виявляти ті 
протиріччя і проблеми, які можуть виникну-
ти при прийнятті тих чи інших рішень. По-
тенціал даного методу кримінологічної по-
літики диктує нагальну потребу у широкому 
впровадженні кримінологічної та соціально-
правової експертизи у законотворчу роботу. 
Мова йде про практику вивчення, аналізу та 
оцінки запланованих (або тих, що вже реалі-
зуються) рішень і заходів економічного, со-
ціального, культурно-виховного та іншого 
характеру з метою виявлення їх можливого 
(або наявного) впливу на стан злочинності, її 
причинний комплекс, наслідки для суспіль-
ства та інших кримінологічно значущих па-
раметрів.
Слід зазначити, що позитивне вирішення 

питання про необхідність проведення кри-
мінологічної та соціально-правової експер-
тизи на державному рівні ставиться з 1992 
року, коли Академією правових наук з участю 
фахівців Національної академії внутрішніх 
справ України та деяких інших установ була 
розроблена Державна автоматизована систе-
ма кримінологічної інформації (ДАСКІ), яка 
дає можливості системного інформаційного 
забезпечення кримінологічної експертизи [2, 
с. 104]. Започаткована у 1992 р. А. Закалюком 
ідея кримінологічної експертизи законопро-
ектів знайшла підтримку в розпорядженні 
Президента України № 35/95-ПР (п. 11) від 
10 лютого 1995 р. і реалізована під керівни-
цтвом автора у Науково-дослідному інституті 
вивчення проблем злочинності НАПрН. Роз-
роблення методологічних засад цієї експер-
тизи [2,  с. 101−103], а також проект Закону 
«Про кримінологічну експертизу» та проект 
Положення «Про порядок проведення кри-
мінологічної експертизи» [3, с. 96−124] ство-
рило фундаментальні засади та організацій-
но-методичне підґрунтя для впровадження 
в Україні кримінологічної експертизи про-
ектів законодавчих актів. Виконання цього 
завдання здійснювалось створеним при НДІ 
вивчення проблем злочинності тимчасовим 
творчим колективом під керівництвом док-
тора юридичних наук, професора, академі-
ка АПрН України А. 3акалюка [3, с. 96−98]. 
Повністю можна погодитись з думкою ав-
торського колективу щодо необхідності за-
конодавчого регулювання кримінологічної 
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експертизи, а також з тим, що кожен вид екс-
пертизи потребує спеціального закону [Там 
само]. Проте відповідного законодавчого 
акту прийнято так і не було.
Через відсутність необхідної законодавчої 

бази розглянутий метод кримінологічної по-
літики не отримав значного поширення. Ор-
ганізація проведення такого роду експертиз 
носить стихійний і слабокерований характер, 
а отримані при цьому висновки мають реко-
мендаційну спрямованість. Між тим сучасний 
рівень розвитку правових та інших суспіль-
них наук може забезпечити обґрунтовані рі-
шення при виробленні політики, розробці за-
конопроектів та організації правоохоронної 
діяльності. Вітчизняні кримінологи сьогодні 
активно і плідно вивчають феномен злочин-
ності та найбільш значущі проблеми бороть-
би зі злочинністю національного та міжна-
родного рівня. Однак багато актуальних на-
укових доробок залишаються незатребувани-
ми. З жалем доводиться констатувати, що на 
даний момент відсутня цілеспрямована спіль-
на робота представників законодавчої влади і 
кримінологів. Саме у цьому бачиться причи-
на відсутності продуманої стратегії протидії 
кримінальним загрозам і низької соціальної 
ефективності правового інструментарію.
Однак на державному рівні ще не утвер-

дилося положення про те, що всебічне об-
ґрунтування і наукова експертиза законопро-
ектів, відомчих нормативних правових актів, 
які зачіпають питання протидії криміналь-
ним загрозам, є неодмінною умовою форму-
вання державної політики у сфері боротьби 
зі злочинністю. У зв’язку з цим вважаємо за 
доцільне і необхідне якнайшвидше прийнят-
тя законодавчого акта (або доповнень у чин-
ні нормативні правові акти) з метою запро-
вадження зазначеного виду кримінологічної 
діяльності в русло чітко виражених норм і 
процедур. Тим самим буде внесена серйозна 
лепта щодо запобігання правового ідеалізму і 
відриву політико-правових рішень від реаль-
них умов суспільного життя.
Кримінологічний контроль.
Здійснення будь-якого управлінського 

впливу на ті чи інші процеси, що відбува-
ються в суспільстві, передбачає чітке уявлен-
ня про об’єкт такого впливу. Злочинність є 
вкрай складним і динамічним явищем, що 

функціонує у контексті широких соціальних 
відносин. Це - основна ідея, яка дозволяє го-
ворити про самостійне існування спеціаль-
ного кримінологічного контролю в рамках 
системи протидії кримінальним загрозам на-
ціональній безпеки.
Кримінологічний контроль є формою і 

умовою здійснення державного регулюван-
ня певних суспільних відносин. Необхідність 
його проведення витікає з наявності особли-
вої контрольної функції кримінологічної по-
літики, про яку говорилося раніше. Разом з 
тим, обґрунтованість зазначеної функції авто-
матично не тягне за собою існування системи 
кримінологічного контролю, який передба-
чає постійну організуючу діяльність відповід-
них державних органів.
Слід зазначити, що у вітчизняній науці не 

склалося однозначної трактування терміна 
«кримінологічний контроль». Більш того, діа-
пазон запропонованих дефініцій надзвичайно 
різноманітний і представлений широким тлу-
маченням даного поняття, так і відносно вузь-
кими його трактуваннями. У першому випад-
ку мова йде про соціальний механізм, основне 
призначення якого полягає в стимулюванні 
правомірної поведінки, ослабленні причин 
злочинності та мінімізації її суспільної небез-
пеки. Даний концептуальний підхід, надзви-
чайно поширений у світовій кримінологічній 
науці, яка обґрунтовує контрольований ріст 
злочинності. У рамках вузького тлумачення 
кримінологічний контроль охоплює не всі 
заходи впливу на злочинність, а лише ті, які 
відображають саму сутність даної форми сус-
пільно корисної діяльності. І в цьому плані 
слід вказати на справедливість висловленої 
російським вченим Г. Ф. Хохряковим думки 
про те, що «можна і потрібно говорити про 
контроль над злочинністю, маючи на увазі під 
ним саме контроль» [4, с. 414].
З урахуванням висловлених зауважень, 

кримінологічний контроль можна визначити 
як систематичне обстеження, тобто вивчен-
ня, дослідження злочинності та її конкретних 
проявів, стеження за її станом. При цьому чим 
вище рівень кримінологічного контролю, тим 
вище рівень життєздатності суспільства, його 
можливості протистояти різним криміналь-
ним загрозам і ризикам. І, навпаки, чим ниж-
че рівень такого контролю, тим менш імовір-
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на наступальна протидія суспільства проявам 
злочинності і загрозам національній безпеки.
Об’єктами кримінологічного контролю є: 

різні прояви злочинності; особи, які вчинили 
злочини; криміногенні і антикриміногенні 
фактори; сукупні державні і громадські ре-
сурси, які задіяні (або можуть бути задіяні) у 
процесі боротьби зі злочинністю. 
Відмінність кримінологічного контролю 

від інших видів перевірки і спостереження 
складає його зміст, тобто характеристика тен-
денцій розвитку злочинності та розробка від-
повідних рекомендацій для корекції контр-
ольованого об’єкта. При такому розумінні 
цілей контролю, очевидно, що багато в чому 
реалізація їх завдань пов’язана із здійсненням 
відповідної інформаційної діяльності. Незва-
жаючи на широкий спектр об’єктів контр-
олю, який передбачає збір і використання 
різних видів та джерел інформації, основою 
при вивченні особливостей і тенденцій роз-
витку злочинності залишається кримінально-
правова статистика.
У цьому зв’язку особливу актуальність 

має проблема репрезентативності офіційної 
інформації по різних кримінальних проявах 
і латентної злочинності, тобто злочинності, 
яка реально мала місце, але з якихось-небудь 
причин не потрапила в поле зору правоохо-
ронних органів [5, с. 9], і, відповідно, не зна-
йшла відображення в обліку кримінально 
караних діянь. Існуюча практика реєстрації 
злочинності і досить благополучні дані про 
її розкриття знаходяться в глибокій супереч-
ності з реальною кримінальною обстановкою.
Усвідомлюючи важливість цієї проблеми, 

держава робить певні кроки по підвищенню 
достовірності інформації про діяльність пра-
воохоронних органів і судово-правової ста-
тистики. Так, 6 квітня 2016 року Генераль-
ною прокуратурою України був підписаний 
Наказ № 139 «Про затвердження Положення 
про порядок ведення Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань» [6]. Реалізовані у зв’язку 
з цим заходи, спрямовані на забезпечення 
повноти, своєчасності і достовірності реєстра-
ції та обліку злочинів органами, що здійсню-
ють дізнання, досудового слідство та судами 
на основі обов’язковості і одноманітності, в 
якійсь мірі сприяли вдосконаленню діючої 
системи реєстрації та обліку злочинів.

Однак проблема забезпечення її повноти 
та об’єктивності далека від свого оптимально-
го рішення. Разом з тим без розробки корек-
тних методів оцінки ефективності діяльності 
правоохоронних органів складно розмірко-
вувати про розвиток системи кримінологіч-
ного контролю в країні.
Безумовно, поряд з критикою викорис-

товуваного нині показника розкриття злочи-
нів, необхідно підкреслити, що відмовитися 
від нього повністю зараз не представляється 
можливим, оскільки наявні форми звітності 
не дають широких можливостей варіювати 
щодо кількісних показників.
Представляється, що одним із шляхів по-

долання такої ситуації є його трансформація 
в показник, який, з одного боку, забезпечував 
би адекватність і повноту оцінки, а з іншого 
- не був би «тягарем» для системи МВС Украї-
ни. Такий показник, згідно з вищевикладени-
ми міркуванням, повинен реально враховува-
ти «віддачу» від органів внутрішніх справ, що 
можна досягти через облік навантаження на 
особовий склад, який прямо або опосеред-
ковано бере участь в отриманні оцінюваного 
ефекту. Пропонований підхід, з нашої точки 
зору, на практиці матиме відчутні позитивні 
результати і дозволить створити умови для 
подолання практики порушень обліково-ре-
єстраційної дисципліни.
Кримінологічне прогнозування.
Правильна постановка цілей щодо раці-

онального розвитку системи протидії кримі-
нальним загрозам - найважливіша гарантія їх 
досягнення. Цілі будь-якої політики можуть 
бути досяжні тільки тоді, коли вони узгоджу-
ються з закономірностями розвитку об’єкта 
впливу. Коли вони йдуть в розріз з ними або 
допускається їх ігнорування, ті ж цілі виявля-
ються ефемерними і, в кінцевому підсумку, - 
недосяжними.
Необхідною умовою адекватного цілепо-

кладання та планування діяльності виступає 
прогнозування розвитку об’єкта, на який 
здійснюється коригувальний вплив.
Кримінологічне прогнозування - це оцін-

ка майбутнього стану злочинності, процесів 
її детермінації, результатів різних управлін-
ських рішень, пов’язаних з протидією різним 
кримінальним проявам. Прогнозування в ці-
лому, і кримінологічне зокрема, базується на 
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поєднанні оперативного аналізу злочинності 
з фундаментальними дослідженнями законо-
мірностей її розвитку.
Розмірковуючи на цей рахунок, І. В. Бес-

тужев-Лада зазначає, що прогнозування – «це 
не висловлювання про майбутнє, а система-
тичне дослідження перспектив розвитку того 
чи іншого явища і процесу за допомогою за-
собів сучасної науки» [7, с. 14]. Прогнозуван-
ня обов’язково включає в себе побудову моде-
лі майбутнього образу, яка при дослідженні 
правових питань будується наступним чином: 
«З усього різноманіття понять, накопичених 
даною наукою, відбираються деякі, які зруч-
но вважати первинними. Фіксуються деякі 
відносини між цими первинними поняттями, 
які приймаються в якості постулатів. Всі інші 
твердження виводяться суворо дедуктивно в 
термінах, які визначають, в зрештою, через 
первинні поняття... Модель в цьому сенсі яв-
ляє ... собою деяку гіпотетичну наукова побу-
дову, деякий «конструкт»» [8, с. 52].
Оскільки призначення прогнозування по-

лягає в отриманні інформації не про об’єкт 
взагалі, а про його майбутні стани, то це визна-
чає специфічні особливості прогнозної моделі. 
Вони полягають, перш за все, в неможливості 
здійснити безпосередню перевірку відповід-
ності моделі і оригіналу у зв’язку з тим, що 
прогнозна модель відображає ще неіснуюче, 
майбутній стан об’єкта, тобто або самого кри-
мінологічного об’єкта не існує в даний момент 
(проектований об’єкт), або точно невідомо, які 
зміни відбудуться з ним у майбутньому [9, с. 90].
Дана обставина пред’являє особливі ви-

моги до методології прогнозування [10, с. 
78−81; 11, с. 46−52]. Її особливістю є специ-
фічне поєднання, по-перше, основних прин-
ципів, категорій і законів діалектики (в силу 
безпосереднього зв’язку з вивченням зако-
номірностей суспільного розвитку), по-друге, 
загальних методів наукового пізнання (в силу 
того, що прогнозування є пізнавальною ді-
яльністю), і, по-третє, спеціальнонаукових 
методів кримінології.
Поряд з іншими, до числа найбільш по-

ширених методів, що використовуються у 
процесі кримінологічного прогнозування, 
належать:

1) інтуїтивні методи (насамперед, це ме-
тод експертних оцінок, суть якого полягає в 

тому, що в основу прогнозу покладено думку 
фахівців, засновану на їх професійному та на-
уковому досвіді, інтуїції і здібності оцінювати 
процеси, що розвиваються з точки зору про-
гностики. І хоча фактично експертні оцінки 
є в цілому неформалізованими прогнозами 
щодо майбутніх станів, і можливих альтерна-
тив шляхів розвитку досліджуваних об’єктів, 
вони мають досить високу пізнавальну та 
практичну цінність. Зокрема, вони дозволя-
ють отримати первинну прогностичну кримі-
нологічну інформацію, і сформулювати осно-
вні блоки прогнозної моделі) ;

2) екстраполяційні методи (їх сутність по-
лягає в перенесенні на майбутнє відомих з 
минулого і теперішнього тенденцій і законо-
мірностей якогось явища, події чи процесу. У 
статистичній інтерпретації екстраполяція по-
лягає у визначенні невідомих кримінологіч-
них та кримінально-правових показників ди-
намічного ряду, заснованому на перенесення 
закону зміни функції цих показників з тим-
часової області, де вона була детермінована, 
на тимчасову область, для якої розробляєть-
ся прогноз. Забезпечення коректності даної 
операції пов’язане з тим, щоб весь комплекс 
факторів, що визначають тенденції та законо-
мірності зміни динамічного ряду в минулому 
і сьогоденні, зберігав свою відносну незмін-
ність протягом періоду випередження про-
гнозу).
Прогнозування як одна з форм наукового 

передбачення знаходиться у взаємозв’язку з 
цілепокладанням, плануванням, проектуван-
ням. Цільові прогнози розвитку злочиннос-
ті виступають в якості бази для вироблення 
комплексу відповідних заходів у сфері право-
охоронної діяльності.
Кримінологічне програмування.
Розробка програм з протидії злочинності 

в цілому та окремим її видам застосовується 
досить давно, хоча і не має широкого поши-
рення. Між тим програмний метод дозволяє 
організувати чітку, продуману, всебічно об-
ґрунтовану роботу по досягненню та реалі-
зації поставлених цілей і завдань у галузі бо-
ротьби зі злочинністю.
У широкому сенсі слова під програмою 

тієї чи іншої діяльності розуміють основні 
напрямки цієї діяльності і бажані якісні ха-
рактеристики її результатів. У більш вузько-
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му сенсі програма розглядається як специ-
фічний інструмент планування, характерний 
для сучасного етапу розвитку управління [12, 
с. 152].
Розмірковуючи про роль програмування 

у діяльності організації, один з основополож-
ників теорії управління соціальними проце-
сами А. Файоль писав наступне: «Програма 
тим більше необхідна, чим більш важкі обста-
вини доводиться переборювати. Звичайно, 
вона не могла передбачити всіх прийдеш-
ніх подій, але вона приготувала зброю, щоб 
зустріти ці події віч на віч, і, впорядковуючи 
загальний хід усіх служб, залишила керівни-
ку можливість миттєво зосередити всю свою 
увагу на найголовнішій проблемі даного мо-
менту. Програма оберігає підприємство не 
тільки від помилок орієнтації, які можуть ви-
кликатися важливими подіями, але також і 
від змін, що відбуваються іноді просто від не-
постійності вищої влади» [13, с. 367].
В самих загальних рисах програмування 

передбачає: а) виявлення перспектив розви-
тку об’єкта і суб’єкта управлінського впли-
ву; б) формулювання цілей такого впливу і 
стратегій їх реалізації; в) вибір як коротко-
строкових, так і довгострокових стратегій; г) 
встановлення першорядних завдань і визна-
чення напрямків роботи для їх досягнення; 
д) встановлення стандартів діяльності, які 
використовуються як база для здійснення 
контролю; е) перегляд попередніх планів в 
світлі мінливих умов.
Як бачимо, в якості основи комплексної 

програми виступає мета, навколо якої гру-
пується комплекс різноманітних заходів, що 
становлять основний зміст програми. Єдина 
мета розгортається в сукупність завдань, ви-
рішення яких здійснюється за допомогою 
системи заходів, які реалізуються конкрет-
ними виконавцями при певному ресурсно-
му (матеріальному, кадровому, фінансовому, 
інформаційному тощо) забезпеченні. Пере-
раховані особливості надають програмами 
комплексний характер.
Цільові комплексні програми, що стосу-

ються тих чи інших питань протидії кримі-
нальним загрозам, являють собою адресні, 
різного ступеня директивності документи, 
які містять систему узгоджених по строкам, 
ресурсам і виконавцям заходів, що забез-

печують досягнення поставлених завдань. 
На відміну від плану діяльності, комплексна 
програма орієнтована на досягнення єдиної 
мети, в той час як план взагалі носить бага-
тоцільовий характер. При цьому програма 
формується на відміну від плану не за терито-
ріально-галузевою ознакою, а за принципом 
єдності розв’язуваної проблеми. Звідси від-
мінності і по задіяним при їх реалізації ресур-
сам.
Відмінності в змісті, значущості вирішува-

них проблем, тривалості здійснення заходів 
породжують велику різноманітність потен-
ційно можливих підходів до розробки про-
грам. Тим не менш можна виділити деякі 
загальні закономірності їх розробки і реалі-
зації, до числа яких відноситься виявлення: 
типових форм представлення і структуриза-
ції програмних проблем; методів складання і 
узгодження програмних заходів; можливого 
механізму і структури систем управління їх 
реалізацією.
Комплексним програмам у сфері бороть-

би зі злочинністю сьогодні притаманні на-
ступні характерні риси:

- спрямованість у середньострокову та да-
лекострокову перспективи;

- орієнтація на розв’язання ключових, ви-
значальних для планованої системи цілей;

- органічне ув’язування накреслених ці-
лей з обсягом і структурою ресурсів, потріб-
них для їх досягнення, причому як готівко-
вих, так і тих, які будуть створені у планова-
ній перспективі.
Разом з тим особливості кримінальної си-

туації, котра в даний час склалася в Україні 
негайно вимагають розробки, прийняття і 
повноцінного здійснення програм щодо про-
тидії організованій, корупційній, економічній 
та деяких інших найбільш небезпечних видів 
злочинності, що представляють безпосеред-
ню загрозу кримінологічній безпеки країни. 
При цьому слід враховувати ту обставину, що 
навіть ідеально відпрацьовані плани не в змо-
зі вирішити все коло проблем в силу відсут-
ності узгодженості різнорівневих програм-
них документів. У зв’язку з цим залишається 
актуальною проблема створення такого меха-
нізму кримінологічного програмування, який 
би дозволяв охоплювати всі ланцюжки міжга-
лузевих і міжрегіональних взаємозв’язків, ви-
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню осо-

бливостей методів кримінологічної політики 
у галузі забезпечення кримінологічної безпеки 
таких як кримінологічна та соціально-пра-
вова експертиза законодавчих та інших нор-
мативних правових актів, кримінологічний 
контроль, кримінологічне прогнозування і 
кримінологічне програмування.
Ключові слова: безпека, кримінологічна 

безпека, кримінологічна політика, методи 
кримінологічної політики.

SUMMARY 
The article is devoted to the study of methods of 

criminological policy in the fi eld of criminological 
ensure security such as criminological and socio-
legal examination of legislative and other normative 
legal acts, crime control, criminological forecasting 
and programming.

Keywords: sеcurity, criminological security, 
criminological policy, methods of criminological 
policy.

значати оптимальний варіант їх поєднання 
при розробці такого роду документів.

Висновки
Розглянувши сутнісні риси і основні фор-

ми реалізації кримінологічної політики у 
рефракції до забезпечення кримінологічної 
безпеки, хотілося ще раз особливо підкресли-
ти, що цей вид політики протягом багатьох 
років або не усвідомлювався як самостійна 
проблема, або відрізнявся крайньою неста-
більністю. Кримінологічна політика досі не 
має впорядкованого і системного розвитку, 
а сприймається в якості сукупності побічних, 
що мають забезпечуючий характер заходів по 
відношенню до інших галузей державної по-
літики у сфері протидії кримінальним загро-
зам і ризикам.
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Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

ÏÐÎÁËÅÌÈ Â²ÄÌÅÆÓÂÀÍÍß ÇËÎ×ÈÍ²Â, ÙÎ 
ÏÎÑßÃÀÞÒÜ ÍÀ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÎÕÎÐÎÍÈ 

Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÇÀÕÈÑÍÈÊÀ ×È ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊÀ 
ÎÑÎÁÈ ÏÎ ÍÀÄÀÍÍÞ ÏÐÀÂÎÂÎ¯ ÄÎÏÎÌÎÃÈ, Â²Ä 

²ÍØÈÕ ÇËÎ×ÈÍ²Â

В статье рассматриваются основные 
проблемы отграничения преступлений, по-
сягающих на деятельность защитника и 
представителя лица, связанную с предостав-
лением правовой помощи. Автор анализирует 
содержание соответствующих признаков со-
ставов таких преступлений и выясняет их 
значение для правильной уголовно-правовой 
оценки содеянного и разграничения. Авто-
ром предложен собственный алгоритм от-
граничения указанных преступлений от дру-
гих преступлений, связанных с определенным 
воздействием на деятельность защитника и 
представителя лица. Формулируются выво-
ды, важные для правильного применения по-
ложений ст.ст. 397-400 УК Украины. 
Ключевые слова: отграничение престу-

плений, преступления, состав преступления, 
защитник, представитель, уголовная ответ-
ственность, предоставление правовой помо-
щи.

 ÂËÀÑÞÊ Âëàäèñëàâ Â³êòîðîâè÷ - çäîáóâà÷ Íàö³îíàëüíî¿  àêàäåì³¿  
ïðîêóðàòóðè Óêðà¿ íè, Ãåíåðàëüíèé  äèðåêòîð Äèðåêòîðàòó ç ïðàâ ëþäèíè, äîñòóïó 
äî ïðàâîñóääÿ òà ïðàâîâî¿  îá³çíàíîñò³ Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿  Óêðà¿ íè 

ÓÄÊ 343.4

шкоди) і латентними [1, c. 51] (прикладом 
латентних є окремі “елементи” дезоргані-
зації діяльності захисника чи представника 
особи по наданню правової допомоги, що 
текстуально не відтворені у тексті статті 
Кримінального кодексу України (далі – 
КК), але все одне “утворюються” внаслідок 
вчиненого посягання). Схожими ознаками 
визнаються ті чи інші загальні та латентні 
відмінні ознаки, у зв’язку з чим суміжними 
є склади злочинів, які мають схожі ознаки 
у різних комбінаціях. Критеріями розмеж-
ування таких суміжних складів виступають 
саме відмінні ознаки [1, c. 151]. Відмінні 
ознаки, залежно від функції, яку вони ви-
конують, називаються “розмежувальними”, 
а їх зміст позначається поняттями, частина 
яких здатна для порівняння, а інші, навпа-
ки, несумісні за змістом [2, c. 358].
З урахуванням зазначеного пропону-

ються наступні напрями розв’язання про-
блем кваліфікації злочинів, передбачених 
ст.ст. 397-400 КК, та їх відмежування від 
інших злочинів, що становить основну мету 
даної статті.

1. КК містить низку складів злочинів, 
які за предметом злочину є суміжними зі 
складами злочинів, передбачених ст.ст. 
397-399 КК, та/або його складові “елемен-
ти”. Зокрема, предметом передбаченого 
ч. 1 ст. 398 КК умисного знищення або по-
шкодження майна захисника чи представ-
ника особи, є “майно, що належить захис-
нику чи представнику особи або їх близь-
ким родичам”. Відсутня конкретизація 

Процес відмежування злочинів нероз-
ривно пов’язаний з співвідношенням їх 
складів на підставі виділення відмінних та 
спільних ознак, що підлягають такому спів-
відношенню. Загальновизнаним є те, що 
відмінні ознаки складів злочинів (для їх по-
значення наводиться формула: а ≠ б) вва-
жаються очевидними (приміром, умисел та 
необережність) та латентними (або прихо-
ваними). “Спільні” ознаки (вони відобра-
жаються у формулі: а = б) також можуть 
бути очевидними (приміром, суспільно не-
безпечний наслідок у вигляді матеріальної 
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ознак майна, стосовно якого вчиняється 
знищення чи пошкодження, у ч. 1 ст. 398 
КК, у зв’язку з чим незрозуміло, належить 
таке майно захиснику, представнику особи 
або їх близьким родичам, чи ні. У ч. 1 ст. 
398 та ч. 1 ст. 399 КК вказується також на 
мотив вчинення посягання: “у зв’язку з ді-
яльністю, пов’язаною з наданням правової 
допомоги”. Отже, залежно від належності 
майна, стосовно якого вчиняється погро-
за знищенням чи пошкодженням (ч. 1 ст. 
398 КК) або безпосередньо знищення чи 
пошкодження (ч. 1 ст. 399 КК), виникають 
різні варіанти їх співвідношення із іншими 
злочинами.
Спочатку розберемо особливості спів-

відношення ст. 398 КК зі ст. 195 КК, а та-
кож ст. 399 КК зі ст. 194 КК. Чуже майно 
є предметом злочинів, передбачених ст.ст. 
194, 195 КК, тому за своїм обсягом у цих 
статтях КК ознаки предмета злочину є 
більшими, ніж ознаки предмета злочинів, 
передбачених у ст.ст. 398, 399 КК. У ст.ст. 
194, 195 КК вказується на будь-яке чуже 
майно, щодо якого вчиняються відповідні 
дії, у той час як у ст.ст. 399 КК – з ураху-
ванням належності майна “захиснику чи 
представнику особи або їх близьким роди-
чам”. Менш детальна конкретизація пред-
мета злочину передбачена у ч. 1 ст. 398 КК 
та пов’язується з “майном щодо захисника 
чи представника особи, а також щодо їх 
близьких родичів”. Відтак, незрозуміло, 
належить передбачене ч. 1 ст. 398 КК май-
но захиснику чи представнику особи або 
їх близьким родичам, чи ні. Законодавець 
вимагає при кваліфікації встановити лише 
те, що при вчиненні передбаченого ч. 1 ст. 
398 КК злочину наявним є майно, яке сто-
сується захисника чи представника особи 
або їх близьких родичів, без врахування іс-
нуючих правових підстав фактичних та/або 
юридичних правомочностей щодо цього 
майна. Водночас, у ч. 1 ст. 399 КК такі пра-
вомочності мають враховуватись у змісті 
формулювання “... що належить захиснику 
чи представнику особи або їх близьким ро-
дичам”. Тому порівняння змісту диспози-
цій зазначених вище статей КК дає підста-
ви вказати на відсутність у ч. 1 ст. 398 КК 
таких ознак предмета злочину, що визна-

чають належність майна “захиснику чи чи 
представнику особи або їх близьким роди-
чам”. Крім цього, у ч. 1 ст. 398 та ч. 1 ст. 399 
КК закріплені більш конкретні ознаки май-
на, що конкретизують певний його зв’язок 
із захисником чи представником особи або 
їх близькими родичами. Проте визначаєть-
ся такий зв’язок у ч. 1 ст. 398 та ч. 1 ст. 399 
КК по-різному. У ч. 1 ст. 399 КК законода-
вець при побудові складу злочину прямо 
(текстуально) закріпив наявність правових 
підстав для фактичних та/або юридичних 
правомочностей щоо майна, а у ч. 1 ст. 398 
КК таке закріплення правових підстав пря-
мо (текстуально) не вбачається. Тому фак-
тично, вжиті у ч. 1 ст. 198 КК слова “майна 
щодо ...” можуть позначати будь-яке майно, 
що має відношення до діяльності захисни-
ка чи представника особи, у тому числі таке 
майно, щодо якого наявні правові підстави 
для фактичних та/або юридичних право-
мочностей (як це має місце при конкрети-
зації ознак предмета злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 399 КК). 
Таким чином, співвідношення ознак 

предметів зазначених злочинів дозво-
ляє сформулювати наступний висновок. 
Ознаки предмета злочинів, передбачених 
ст. 194, 195 КК, є найбільш широкими за 
своїм обсягом із ознак предметів злочинів, 
що названі вище. Порівняно із ознаками 
предметів злочинів, передбачених ст.ст. 
194, 195 КК, ознаки предмета злочину, за-
кріпленого у ч. 1 ст. 398 КК, є меншими за 
обсягом, оскільки потребують встановлен-
ня особи захисника чи представника, який 
має відношення (причетний) до майна за-
вдяки існуючим в нього правомочностям 
або, навпаки, завдяки їх відсутності. Чіткої 
наявності таких правомочностей ч. 1 ст. 398 
КК не передбачає. Тому ще меншими за 
своїм обсягом є ознаки предмета злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 399 КК, які потре-
бують встановлення названих вище право-
вих підстав фактичних та/або юридичних 
правомочностей щодо майна. У зв’язку з 
цим доцільно нагадати, що в судовій прак-
тиці ще трапляються випадки, коли умисне 
знищення майна, що належить захиснику 
особи, у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з 
наданням правової допомоги, помилково 
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кваліфікуються за ч. 1 ст. 194 КК, а не за ч. 
1 ст. 399 КК [3].
Зазначене вище співвідношення має 

безпосереднє значення для вирішення 
проблем кваліфікації злочинів різних видів 
залежно від механізму їх вчинення. Так, у 
разі, якщо при вчиненні злочину, передба-
ченого ст. 399 КК, разом із майном, яке на-
лежить захиснику чи представнику особи 
або їх близьким родичам, знищується або 
пошкоджується також інше майно, щодо 
якого у потерпілого відсутні правові під-
стави фактичних та/або юридичних право-
мочностей, то вчинене потребує додаткової 
кваліфікації за відповідною частиною ст. 
194 КК. Якщо руйнуються чи пошкоджу-
ються об’єкти електроенергетики, то за ін-
ших необхідних умов кваліфікація здійсню-
ється додатково за відповідною частиною 
ст. 1941 КК. В іншому випадку при вчинен-
ні злочину, передбаченого ст. 398 КК, може 
порушуватись майно, яке не має жодного 
відношення до діяльності захисника чи 
представника особи, що також потребує до-
даткової кваліфікації за ст. 195 КК. Таким 
чином, у наведених вище випадках ознаки 
предмета злочину дають змогу визначити 
їх зміст, який необхідний для розмежуван-
ня названих складів злочинів.

2. Відмежування злочинів, передбаче-
них ст.ст. 397-400 КК, від суміжних злочи-
нів слід здійснювати також з урахуванням 
ознак потерпілого, які закріплюються у на-
званих статтях КК, та мають значення кри-
теріїв відмежування.
Ознаки захисника та представника осо-

би мають значення при відмежуванні по-
сягання на їх життя (ст. 400 КК) від зло-
чину, передбаченого п. 8 ч. 2 ст. 115 КК. 
Співвідношення цих злочинів свого часу 
визначив Пленум Верховного Суду України 
(далі – ПВСУ) в постанові № 2 від 7 лютого 
2003 року “Про судову практику в справах 
про злочини проти життя та здоров’я осо-
би” (абз. 5 п. 12): “Умисне вбивство  або  за-
мах   на   вбивство   державного   чи громад-
ського  діяча,  працівника  правоохорон-
ного  органу  чи його близьких  родичів,  
члена  громадського   формування   з   охо-
рони громадського  порядку і державного 
кордону або військовослужбовця, судді, на-

родного засідателя чи присяжного або їх 
близьких родичів, захисника чи представ-
ника особи  або  їх  близьких  родичів, на-
чальника військової служби чи іншої особи, 
яка виконує обов’язки з  військової  служ-
би, представника  іноземної  держави або 
іншої особи, яка  має  міжнародний  захист, 
за наявності  відповідних підстав належить 
кваліфікувати тільки за статтями 112,  348,  
379, 400, ч.  4 ст.  404,  ст.  443 КК.  Разом з 
тим,  коли умисне вбивство зазначених осіб 
чи замах на нього вчинені за інших обтяжу-
ючих обставин,  передбачених ч.  2 ст.  115 
КК,  дії  винної особи  додатково  кваліфі-
куються  і  за відповідними пунктами цієї 
статті”. Іншими словами, в цьому правозас-
тосовчому орієнтирі ПВСУ визначив, що в 
ст. 400 КК передбачена спеціальна норма 
відносно п. 8 ч. 2 ст. 115 КК, оскільки діяль-
ність захисника, пов’язана з наданням пра-
вової допомоги, є окремим (спеціальним) 
різновидом виконуваного особою службо-
вого або громадського обов’язку. Тому за 
необхідних умов застосуванню підлягає 
саме ст. 400 КК.
Отже, виконувана захисником та пред-

ставником особи діяльність, пов’язана з 
наданням правової допомоги, має визна-
ватись спеціальним різновидом виконува-
них службових або громадських обов’язків. 
Правозастосовчими орієнтирами цього є 
положення абз. 2 п. 12 названої постанови 
ПВСУ: “Виконання службового обов’язку 
– це діяльність особи, яка входить до кола 
її повноважень, а громадського обов’язку – 
інших дій в інтересах суспільства або окре-
мих громадян”. Щоб визнати діяльність 
захисника, пов’язану з наданням правової 
допомоги, спеціальним різновидом вико-
нуваного особою службового або громад-
ського обов’язку, потрібно, щоб названа 
діяльність відповідала наступним загальним 
вимогам:

1) визнаватись діяльністю, що включа-
ється у повноваження захисника та пред-
ставника особи (для службового обов’язку). 
Такі повноваження пов’язані з визнанням 
захисника та представника особи учасни-
ком провадження (див., наприклад, п. 25 
ч. 1 ст. 3 Кримінального процесуального 
кодексу України (далі – КПК) та зумовле-
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ні наданням певному (іншому) учаснику 
провадження правової допомоги, а та-
кож існуючими гарантіями діяльності за-
хисника і представника. Повноваження 
надавати правову допомогу та гарантії ді-
яльності захисника та представника особи 
прямо пов’язані із “здійсненням захисту, 
представництва та надання інших видів 
правової допомоги клієнту” (п. 2 ч. 1 ст. 1 
Закону “Про адвокатуру та адвокатську ді-
яльність” від 5 липня 2012 року), у зв’язку 
з чим захист і представництво прав, свобод 
та інтересів особи визнаються видами пра-
вової допомоги клієнту. Визначене у п. 9 
ч. 1 ст. 1 названого Закону поняття пред-
ставництва включає такі “компоненти”, як 
“забезпечення реалізації прав і обов’язків 
клієнта в цивільному, господарському, ад-
міністративному та конституційному судо-
чинстві, в інших державних органах, перед 
фізичними та юридичними особами”, “за-
безпечення прав і обов’язків потерпілого 
під час розгляду справ про адміністратив-
ні правопорушення”, “забезпечення прав і 
обов’язків потерпілого, цивільного позива-
ча, цивільного відповідача у кримінально-
му провадженні”;

2) здійснюватись в інтересах суспіль-
ства або окремих громадян (для громад-
ського обов’язку), що також пов’язується 
з існуючими у захисника та представника 
особи повноваженнями надавати правову 
допомогу та гарантіями їх діяльності. У п. 
6 ч. 1 ст. 1 Закону “Про адвокатуру та адво-
катську діяльність” вказується, що окремі 
види такої правової допомоги захисника і 
представника (зокрема, надання правової 
інформації, консультацій і роз’яснень з пра-
вових питань, правового супроводу діяль-
ності клієнта, складення заяв, скарг, про-
цесуальних та інших документів правового 
характеру) прямо спрямовані “на забезпе-
чення реалізації прав, свобод і законних ін-
тересів клієнта, недопущення їх порушень, 
а також на сприяння їх відновленню в разі 
порушення”.
Таким чином, у зміст правової допо-

моги, що надається захисниками і пред-
ставниками, вже на законодавчому рівні 
включається забезпечення реалізації прав, 
свобод та інтересів громадян, що дозволяє 

визнавати діяльність захисників та пред-
ставників по наданню правової допомоги 
різновидом виконання службових та гро-
мадських обов’язків [4, с. 134-142].
За ознаками предмета злочину та озна-

ками об’єктивної сторони необхдно роз-
межовувати склади злочинів, передбаче-
них ст. 397 КК та ст.ст. 163, 232, 328, 329 
КК. Підставою для цього слід визнати на-
явність у ч. 1 ст. 397 КК обов’язкової озна-
ки “порушення встановлених законом га-
рантій ... професійної таємниці”.
Професійна діяльність захисника чи 

представника особи може пов’язуватись не 
лише з їх професійною таємницею, що пе-
редбачена у ч. 1 ст. 397 КК, але й з такими 
видами таємниць, що передбачені у ст.ст. 
163, 232, 328, 329 КК. За певних умов такі 
види таємниць можуть стати відомими осо-
бам, що втручаються у діяльність захисни-
ка чи представника особи у зв’язку з вико-
нуваними ними обов’язками. Тому ознаки 
названих видів таємниць, що передбачені 
у ст.ст. 163, 232, 328, 329 КК, можуть по-
вєязуватись із спеціальними властивостями 
передбаченої у ч. 1 ст. 397 КК “професійної 
таємниці”. За таких умов втручання в ді-
яльність захисника чи представника особи, 
що пов’язується з порушенням ним їх про-
фесійної таємниці, слід визнавати загаль-
ним (загальною ознакою) по відношенню 
до спеціальних (окремих) видів таємниць, 
що закріплені у ст.ст. 163, 232, 328, 329 
КК. Співвідношення зазанчених ознак є 
першочерговою умовою правильного роз-
межування названих вище злочинів. Так, 
у разі, коли вчиняється вплив на діяль-
ність захисника чи представника особи, що 
пов’язується з розголошенням комерційної 
чи банківської таємниці та заподіює певну 
шкоду, то з’ясуванню підлягає ознака істот-
ної шкоди (ст. 232 КК). При цьому у ст. 232 
КК поняття істотної шкоди є оціночним. 
Результат передбаченого у ч. 1 ст. 397 КК 
втручання зумовлюється іншими видами 
потерпілих осіб, ніж ті, що названі у ст. 232 
КК та визначені як “суб’єкти господарської 
діяльності”. У зв’язку з цим потрібно на-
голосити, що використане у ст. 232 КК по-
няття істотної шкоди передбачає заподі-
яння суб’єкту господарської діяльності: 1) 



58Ïðàâî.ua ¹ 2, 2018

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

різних видів збитків у разі порушення його 
прав на комерційну таємницю: а) втрат, які 
особа зробила або мусить зробити для від-
новлення свого порушеного права (реаль-
ні збитки) та б) доходів, які особа могла б 
реально одержати за звичайних обставин, 
якби її право не було порушене (упущена 
вигода); 2) моральної шкоди. За таких об-
ставин шкода може складатись з: 1) сум 
будь-яких коштів, які суб’єкт господарської 
діяльності витратив як компенсацію щодо 
вжиття заходів, спрямованих на збережен-
ня секретності комерційної таємниці (ре-
альні збитки) та/або сум коштів, які даний 
суб’єкт міг би реально одержати, якби таке 
право не було порушене (упущена вигода); 
2) моральної шкоди, якої фізична особа – 
суб’єкт господарської діяльності – зазнала 
у зв’язку з протиправною поведінкою щодо 
неї самої, приниженням честі, гідності, ді-
лової репутації фізичної чи юридичної осо-
би; 3) шкоди організаційного характеру, 
якої зазнала юридична особа – суб’єкт гос-
подарської діяльності – в результаті розго-
лошення комерційної таємниці; 4) інших 
проявів нематеріальної шкоди; 5) шкоди 
комплексного характеру, що включає мате-
ріальну та нематеріальну шкоду [6, с. 325-
326, 329-330].
Зміст передбаченої ч. 1 ст. 397 КК 

порушеної професійної таємниці може 
пов’язуватись з порушенням охоронюва-
них законом прав, свобод та інтересів не 
лише захисників чи представників особи, 
але й суб’єктів господарської діяльності, а 
також окремих громадян, державних чи 
громадських інтересів, інтересів юридич-
них осіб, що мають відношення до діяль-
ності захисників чи представників особи. 
Тому в разі заподіяння утвореної таким по-
рушенням шкоди, вчинене за інших необ-
хідних умов має додатково кваліфікуватись 
за ст. 232 КК.
Оціночними є й закріплені у частинах 

других ст.ст. 328, 329 КК поняття “тяжкі 
наслідки”, які охоплюють випадки, коли ві-
домості, наприклад, стали відомі іноземній 
розвідці чи її представникам або коли роз-
голошені відомості за своїм змістом є осо-
бливо важливими [5, с. 434]. Тому за інших 
необхідних обставин порушення професій-

ної таємниці захисника чи представника 
особи, що пов’язується з розголошенням 
державної таємниці та/або з втратою доку-
ментів, що містять таку таємницю та запо-
діянням тяжких наслідків, слід кваліфіку-
вати за сукупністю злочинів, передбачених 
відповідною частиною ст. 397 КК та ч. 2 ст. 
328 КК та/або ч. 2 ст. 329 КК.

3. При відмежуванні злочинів, перед-
бачених ст.ст. 397-400 КК, від суміжних 
злочинів слід також враховувати ознаки 
об’єктивної сторони їх складів. Із співвідно-
шенням змісту таких ознак об’єктивної сто-
рони складів злочинів, як спосіб вчинення 
злочину, пов’язується розмежування зло-
чинів, передбачених ст. 397 та ст. 365 КК. 
При співвідношенні передбаченої ч. 2 ст. 
397 КК ознаки “дії, вчинені службовою осо-
бою з використанням свого службового ста-
новища” з ознаками перевищення влади 
або службових повноважень працівником 
правоохоронного органу, закріпленого у 
ст. 365 КК, слід враховувати наступне.
По-перше, у ч. 2 ст. 397 КК передбачена 

така кваліфікуюча ознака складу втручання 
в діяльність захисника чи представника 
особи, як “дії, вчинені службовою особою з 
використанням свого службового станови-
ща”. Використане у юридичній конструкції 
складу цього злочину поняття службової 
особи слід визначати на підставі положень 
п. 1 примітки до ст. 364 КК. Використання 
такою особою свого службового станови-
ща слід вважати різновидом зловживання 
службовою особою своїм службовим стано-
вищем (див. з цього приводу абз. 3 п. 23 
постанови ПВСУ “Про судову практику у 
справах про злочини проти власності” від 
6 листопада 2009 року № 10). Спеціальним 
різновидом зловживання владою або служ-
бовим становищем визнається передбачене 
ст. 365 КК перевищення влади або служ-
бових повноважень працівником право-
охоронного органу. Тобто передбачене у 
ст. 365 КК перевищення влади або служ-
бових повноважень відтворює зміст спе-
ціальної норми (норм) стосовно загальної, 
які передбачені у ст. 364 КК та визначають 
зловживання владою або службовим ста-
новищем. З урахуванням цього ст. 365 КК 
та ч. 2 ст. 397 КК є спеціальними нормами 
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стосовно ст. 364 КК. Відтак, використання 
службовою особою свого службового стано-
вища (ч. 2 ст. 397 КК) може пов’язуватись 
з перевищенням службових повноважень 
(ст. 365 КК). 
У той же час слід враховувати й відмінні 

ознаки у складах злочинів, передбачених ч. 
2 ст. 397 КК та ч. 1 ст. 365 КК, а саме:

- у ч. 2 ст. 397 КК вказівка на працівни-
ка правоохоронного органу відсутня, тобто 
суб’єктом цього злочину за ч. 2 ст. 397 КК 
може бути будь-яка службова особа, служ-
бове становище якої пов’язане з діяльністю 
представника особи по наданню їй право-
вої допомоги (у нашому випадку – в тому 
числі й працівника правоохоронного орга-
ну, який має повноваження учасника кри-
мінального провадження);

- у ч. 1 і ч. 2 ст. 397 КК немає вказівки 
на суспільно-небезпечні наслідки у вигля-
ді “істотної шкоди охоронюваним законом 
правам, інтересам окремих громадян, дер-
жавним чи громадським інтересам, інтер-
есам юридичних осіб”, як це має місце у ч. 
1 ст. 365 КК;
у ч. 1 ст. 365 КК відсутня конкретиза-

ція повноважень, службового становища 
працівника правоохоронного органу, яка 
пов’язується з їх використанням (переви-
щенням) при втручанні у діяльність захис-
ника чи представника особи в криміналь-
ному провадженні (як учасника такого кри-
мінального провадження).
По-друге, у ч. 1 ст. 365 КК передбачена 

відповидальнисть за перевищення влади 
або службових повноважень. Зміст пере-
вищення розкривається у ч. цієї статті КК 
та охоплює “умисне вчинення працівни-
ком правоохоронного органу дій, які явно 
виходять за межі наданих йому прав чи 
повноважень”. Суб’єктом є лише праців-
ник правоохоронного органу. В абз. 1 п. 
1 ч. 1 ст. 2 Закону України “Про держав-
ний захист працівників суду та правоохо-
ронних органів” від 23 грудня 1993 року 
правоохоронні  органи – це органи про-
куратури, Національної поліції, служби 
безпеки, Військової служби правопорядку 
у Збройних Силах  України, Національне  
антикорупційне  бюро України, органи 
охорони  державного  кордону,  органи  

доходів  і зборів, органи і установи  вико-
нання  покарань, слідчі ізолятори, органи 
державного фінансового контролю, рибо-
охорони, державної лісової охорони, інші 
органи,  які здійснюють правозастосовні 
або правоохоронні функції.
При визначенні поняття працівника 

правоохоронного органу слід враховувати 
тлумачення, наведене КСУ у його рішенні у 
справі за конституційним зверненням гро-
мадянина Кузьменка Віталія Борисовича 
щодо офіційного тлумачення положення 
частини третьої статті 364 Кримінального 
кодексу України (справа щодо застосуван-
ня кваліфікуючої ознаки «працівник пра-
воохоронного органу» до працівника дер-
жавної виконавчої служби) від 18 квітня 
2012 року № 10-рп/2012. У своєму рішенні 
КСУ визначив, що “у статті 364 КК не ви-
значено, хто саме належить до працівни-
ків правоохоронного органу. Відсутні в 
законі про кримінальну відповідальність і 
посилання на відповідні положення інших 
законів України. Вказане унеможливлює 
застосування положень інших законодав-
чих актів, зокрема й Закону, для встанов-
лення щодо спеціального суб’єкта злочину 
кваліфікуючої ознаки, передбаченої час-
тиною третьою статті 364 Кримінального 
кодексу, - працівник правоохоронного ор-
гану”. З урахуванням цього “КСУ вважає, 
що поняття “працівник правоохоронного 
органу” необхідно визначати відповідно 
до розуміння ознак цього суб’єкта злочину 
лише за змістом його застосування у КК. Із 
системного аналізу положень КК вбачаєть-
ся, що в ньому розмежовано поняття “пра-
цівник правоохоронного органу”, “праців-
ник державної виконавчої служби”, “дер-
жавний виконавець”. Зокрема, у частині 
другій статті 342 КК передбачено кримі-
нальну відповідальність за опір праців-
никові правоохоронного органу, держав-
ному виконавцю під час виконання ним 
службових обов’язків, члену громадського 
формування з охорони громадського по-
рядку і державного кордону або військо-
вослужбовцеві під час виконання цими 
особами покладених на них обов’язків 
щодо охорони громадського порядку, а в 
частині першій статті 343 КК – за вплив у 
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будь-якій формі на працівника правоохо-
ронного органу чи працівника державної 
виконавчої служби з метою перешкодити 
виконанню ним службових обов’язків або 
добитися прийняття незаконного рішен-
ня”. Отже, “на підставі викладеного КСУ 
дійшов висновку, що положення частини 
третьої статті 364 Кримінального кодексу 
не поширюється на державних виконавців 
та інших працівників державної виконав-
чої служби”.
По-третє, втручання в діяльність за-

хисника чи представника особи, вчинене 
працівником правоохоронного органу, має 
пов’язуватись з його (працівника) повно-
важеннями. Тобто втрутитись у діяльність 
захисника чи представника особи може 
не будь-який працівник правоохоронно-
го органу, а лише той, що наділений від-
повідними повноваженнями. При цьому 
слід враховувати, що такі повноваження 
пов’язуються з участю працівника право-
охоронного органу в кримінальному або 
іншому провадженні.
По-четверте, обов’язковою ознакою 

складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365 
КК, є суспільно небезпечні наслідки у ви-
гляді істотної шкоди охоронюваним зако-
ном правам, інтересам окремих громадян, 
державним чи громадським інтересам, ін-
тересам юридичних осіб. Відповідно до п. 
3 примітки до ст. 364 КК істотною вважа-
ється така шкода, яка в 100 і більше разів 
перевищує неоподатковуваний мінімум до-
ходів громадян (далі – НМДГ). З урахуван-
ням змісту ч. 2 ст. 22 ЦК збитки охоплюють 
такі “різновиди”, як: 1) втрати, яких особа 
зазнала у зв’язку зі знищенням або пошко-
дженням речі, а також витрати, які особа 
зробила або мусить зробити для відновлен-
ня свого порушеного права (реальні збит-
ки); 2) доходи, які особа могла б реально 
одержати за звичайних обставин, якби її 
право не було порушене (упущена вигода). 
Тобто при поєднанні положень п. 3 приміт-
ки до ст. 364 КК та ч. 2 ст. 22 ЦК для тлума-
чення поняття “істотна шкода” слід врахо-
вувати те, що зазначені “різновиди” збитків 
можуть враховуватись у змісті такої істотної 
шкоди лише за умови, що вони здатні об-
числюватись у “грошових показниках”, 

тобто у певній сумі кількості НМДГ [4, c. 
154-157].
У цьому зв’язку слід звернути увагу на 

те, що в результаті вчинення дій, перед-
бачених ст.ст. 397, 365 КК можуть пору-
шуватись права, свободи і законні інтереси 
фізичних та юридичних осіб, держави або 
територіальної  громади. За певних умов 
такі “компоненти” порушеного об’єкта зло-
чину можуть утворювати немайнову шко-
ду, про що відзначається в літературі [7, 
c. 76]. Відтак, зміст немайнової шкоди має 
враховуватись при розмежуванні складів 
названих злочинів. У цьому зв’язку окремі 
автори слушно наголошують, що на сьогод-
ні немай нова шкода часто має умовний  ха-
рактер та в ряді випадків може одержати 
май новий  еквівалент (вимір) або грошову 
оцінку (наприклад, шкода здоров’ю може 
обчислюватися грошима, потрібними для 
й ого відновлення).  У примітках статей  
Особливої  частини КК розміщується лише 
частина гіпотези або диспозиції  тієї  чи 
іншої  кримінально-правової  норми [7, c. 
76].
На підставі наведеного слід сформулю-

вати висновок: певні різновиди шкоди ма-
теріального і немайнового характеру, що 
утворилась в результаті втручання служ-
бової особи з використанням її службового 
становища у правомірну діяльність захис-
ника чи представника особи по наданню 
правової допомоги, виходять за межі ознак 
основного і кваліфікованого складів злочи-
нів, передбачених ч. 1 і ч. 2 ст. 397 КК, та 
потребують додаткової кваліфікації за від-
повідною частиною ст. 365 КК (залежно від 
того, чи відповідають вони змісту істотної 
шкоди або тяжких наслідків, закріплених у 
ст. 365 КК).
По-четверте, при кваліфікації втручан-

ня в діяльність представника особи як учас-
ника кримінального провадження шляхом 
використання іншим учасником кримі-
нального провадження – працівником пра-
воохоронного органу – свого службового 
становища слід враховувати значення від-
мінних ознак складів злочинів, передбаче-
них ч. 2 ст. 397 КК та ч. 1 ст. 365 КК:

- ознака “службова особа” в ч. 2 ст. 397 
КК є більшою та загальною за обсягом (зміс-
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том) стосовно працівника правоохоронного 
органу, тобто останній може за відповідних 
умов (службове становище, службові повно-
важення та ін.) визнаватись спеціальним 
різновидом службової особи. З урахуван-
ням цього поняття “службова особа” (ч. 2 
ст. 397 КК) та “працівник правоохоронного 
органу” (ч. 1 ст. 365 КК) співвідносяться як 
загальне і спеціальне, а тому ч. 1 ст. 365 КК 
у контексті цих ознак є спеціальною нор-
мою стосовно ч. 2 ст. 397 КК;

- суспільно-небезпечні наслідки, які по-
значені у ч. 1 ст. 365 КК поняттям “істот-
на шкода охоронюваним законом правам, 
інтересам окремих громадян, державним 
чи громадським інтересам, інтересам юри-
дичних осіб”, не виокремлені у складі зло-
чину, передбаченого ч. 2 ст. 397 КК. Тому, 
якщо розглядати дезорганізацію порядку 
діяльності представника особи як резуль-
тат (суспільно небезпечні наслідки) втру-
чання, вчиненого службовою особою – пра-
цівником правоохорнного органу, – то цей 
результат (суспільно небезпечні наслідки) 
є загальним стосовно передбаченої в ч. 1 
ст. 365 КК істотної шкоди охоронюваним 
законом правам, інтересам окремих грома-
дян, державним чи громадським інтересам, 
інтересам юридичних осіб. З урахуван-
ням цього ч. 2 ст. 397 КК та ч. 1 ст. 365 КК 
співвідносяться як загальне і спеціальне, у 
зв’язку з чим ч. 1 ст. 365 КК також є спе-
ціальною нормою стосовно ч. 2 ст. 397 КК;

- у ч. 1 ст. 365 КК не конкретизуюєть-
ся повноваження працівника правоохо-
ронного органу, які він перевищує та які 
пов’язуються з його участю в криміналь-
ному провадженні (як учасника такого 
провадження). Проте окремі орієнтири 
(їх “компоненти”) повноважень учасника 
в тому числі кримінального провадження 
визначені у ч. 1 і ч. 2 ст. 397 КК, а саме такі 
повноваження, що пов’язуються з “здій-
сненням правомірної діяльності представ-
ником особи по наданню правової допомо-
ги”, “встановленими законом гарантіями 
… діяльності” такого представника та його 
“професійної таємниці” (ч. 1). У ч. 2 ст. 397 
КК така правомірна діяльність, її гарантії 
та професійна таємниця пов’язуються з по-
вноваженнями службової особи та викорис-

танням нею свого службового становища. 
Отже, цих орієнтирів ст. 365 КК не містить, 
а тому ч. 1 ст. 365 КК визнається загальною 
нормою по відношенню до спеціальної –  ч. 
2 ст. 397 КК.
Таким чином, співставлення зазначе-

них відмінних ознак ч. 2 ст. 397 КК та ч. 1 
ст. 365 КК при розмежуванні передбачених 
ними складів злочинів дозволяє визначити 
подвійне співвідношення цих складів: з од-
ного боку ч. 2 ст. 397 КК та ч. 1 ст. 365 КК 
співвідносяться як загальна та спеціальна, а 
з іншого, навпаки, - як спеціальна норма та 
норма загальна. Тому при кваліфікації вчи-
неного слід враховувати обидва варіанти, у 
зв’язку з чим кваліфікація лише за одною 
із таких норм буде неповною та невсебіч-
ною, тобто не буде враховувати спеціальні 
ознаки, передбачені в обох цих нормах. 
На цій підставі вважаю, що втручання в ді-
яльність представника особи як учасника 
кримінального провадження, вчинене пра-
цівником правоохоронного органу шляхом 
використання ним його службового стано-
вища, за наявності істотної шкоди охоро-
нюваним законом правам, інтересам окре-
мих громадян, державним чи громадським 
інтересам, інтересам юридичних осіб може 
бути кваліфіковане за сукупністю злочинів, 
передбачених ч. 2 ст. 397 КК та ч. 1 ст. 365 
КК [4, с. 157-159].

4. Функцію “розмежування” при співвід-
ношенні злочинів, передбачених ст.ст. 397-
400 КК, із суміжними злочинами виконують 
також деякі ознаки суб’єктивної сторони їх 
складів. Зокрема, при визначенні прямого 
умислу як ознаки складів названих злочи-
нів, необхідно враховувати зміст “інтелек-
туальної складової”. Тобто, як вже зазнача-
лося, при кваліфікації потрібно враховува-
ти усвідомлення винним змісту вчинювано-
го діяння, а також обов’язковості для нього 
дотримання гарантій правомірної діяль-
ності захисника чи представника особи по 
наданню правової допомоги. Усвідомлення 
такого обовєязку має місце насамперед за-
вдяки існуючим у винного так би мовити 
“процесуальним повноваженням”, якими 
він наділений як службова особа. Тому від-
повідно втручання в діяльність названих 
осіб з боку винного є цілеспрямованою ді-
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яльністю (її цілями є, як правило, створен-
ня в будь-якій формі перешкод для діяль-
ності захисників чи представників особи), 
а відтак вчинюватись воно може виключно 
з прямим умислом. Якщо особи, яка здій-
снює таке втручання, не усвідомлює хоча б 
одну із названих ознак умислу, то вчинене 
не містить складу злочину, передбаченого 
ст. 397 КК. Крім цього, прямий умисел при 
вчиненні злочину, передбаченого ст. 397 
КК, має конкретно-визначений характер, 
тобто винний має чітко розуміти: а) які саме 
вимоги висунуті для процесуального стату-
су захисника чи представника особи, який 
надає правову допомогу в кримінальному 
провадженні; б) зміст фактичних і юридич-
них (процесуальних) підстав такого захисту 
чи представництва.
Наведене вище має значення для роз-

межування злочинів, передбачених ст.ст. 
397, 365 КК, оскільки при вчиненні остан-
нього злочину цілеспрямованість умислу 
пов’язується із реалізацією винним влади 
або службових повноважень, якими він на-
ділений як службова особа. Тобто втручан-
ня у діяльність захисника чи представника 
особи може здійснюватись за рахунок вико-
ристання такої влади або службових повно-
важень, що містить ознаки передбаченого 
ст. 365 КК їх перевищення. Мета і мотив 
вчинення злочину є допоміжними критері-
ями відмежування злочинів, передбачених 
ст.ст. 398-400 КК, від суміжних злочинів, 
що передбачені у п. 8 ч. 2 ст. 115 та ст. 194 
КК.
Формулюючи висновки наведеного 

вище, слід вказати на наступне.
По-перше, потрібно звернути увагу 

на: а) відмінність механізму посягання на 
злочинів, що посягають назабезпечення 
охорони діяльності захисника чи пред-
ставника особи, що певним чином відо-
бражена у диспозиціях ст.ст. 397-400 КК 
при побудові складів злочинів конкрет-
них видів, а також б) неоднозначність 
відображення такого механізму в кон-
струкціях складів названих злочинів. Це 
зумовлює виникнення доволі складних 
і дискусійних проблем кваліфікації цих 
злочинів та їх розмежування із суміжни-
ми злочинами, а вирішення таких про-

блем потребує побудови своєрідного “ал-
горитму” кваліфікації цих злочинів та їх 
відмежування від суміжних. При побудо-
ві такого “алгоритму” доцільно виходити 
з наступного: а) суміжними вважаються 
злочини, склади яких мають схожі озна-
ки (загальні та латентні відмінні), а при їх 
співвідношенні “розмежувальну” функ-
цію виконують саме відмінні ознаки скла-
дів суміжних злочинів; б) “алгоритм”, 
про який йшлося вище, пов’язується із 
визначенням змісту та співставлення від-
мінних ознак складів суміжних злочинів; 
в) “розмежувальна” функція так би мови-
ти “закладена” у змісті відмінних ознак 
складів суміжних злочинів, а саме: пред-
мета злочину, потерпілого, суспільно не-
безпечного діяння, способу та обстановки 
вчинення діяння, суспільно небезпечних 
наслідків, мети та мотиву злочинів.
По-друге, виникнення проблем кваліфі-

кації зазначених злочинів та їх відмежуван-
ня від суміжних зумовлюється в переваж-
ній більшості складними випадками конку-
ренції відповідних кримінально-правових 
норм та потребує визначення ознак складів 
злочинів, що виконують “розмежувальну” 
функцію.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглядаються основні пробле-

ми відмежування злочинів, що посягають на 
діяльність захисника і представника особи, 
пов’язану з наданням правової допомоги. Ав-
тор аналізує зміст відповідних ознак складів 
таких злочинів та з’ясовує їх значення для 
правильної кримінально-правової оцінки вчи-
неного та розмежування.  Автором запропо-
нований власний алгоритм відмежування 
зазначених злочинів від інших злочинів, що 
пов’язані з певним впливом на діяльність 
захисника та представника особи. Формулю-
ються висновки, важливі для правильного 
застосування положень ст.ст. 397-400 КК 
України.
Ключові слова: відмежування злочинів, 

злочини, склад злочину, захисник, представ-
ник, кримінальна відповідальність, надання 
правової допомоги.

SUMMARY 
The article deals with the main problems of 

distinguishing offenses that encroach upon the 
activities of a lawyer and a representative of a 
person involved in the provision of legal aid. 
The author analyzes the content of the relevant 
features of the syllables of such crimes and fi nds 
out their signifi cance for the correct criminal-legal 
assessment of the committed and the delineation. The 
author proposed his own algorithm for delimitation 
of these crimes from other crimes connected with 
certain infl uence on the activities of the lawyer 
and representative of the person. Conclusions that 
are important for the correct application of the 
provisions of Art. 397-400 of the Criminal Code 
of Ukraine are formulated.

Key words: delineation of crimes, crimes, 
composition of crime, lawyer, representative, 
criminal liability, provision of legal aid.
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ÎÑÍÎÂÈ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÑÒÀÒÓÑÓ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ Â 
ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÌÓ ÏÐÎÖÅÑ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ

В статье исследован вопрос основ форми-
рования статуса прокурора в уголовном про-
цессе Украины. Отмечено, что эту основу 
составляет связь прокурора с особым государ-
ственным органом специальной юрисдикции 
- прокуратурой. Реализация прокурором цели 
деятельности прокуратуры, ее функций, за-
дач характеризует сущность, значение и со-
держание статуса прокурора в уголовном 
судопроизводстве. Этот статус определяет 
прокурора как особого участника уголовного 
производства, а также является средством 
обеспечения его независимости и самостоя-
тельности при выполнении функций и задач 
прокуратуры в уголовном процессе.
Ключевые слова: прокуратура, функции 

прокуратуры, прокурор, правовой статус про-
курора, уголовное производство, участник уго-
ловного производства.
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ÓÄÊ 343.16 (477)

конкретизація дозволить прискорити про-
ведення реформи органів прокуратури, під-
вищить ефективність її діяльності в процесі 
вирішення завдань, що покладаються на неї 
суспільством і державою, забезпечить про-
цесуальну незалежність прокурора під час 
виконання ним конституційних функцій [1, 
с. 315]. Ця позиція, виходячи із тих реалій, 
що склалися в праві України, підкреслює 
потребу у дослідження низки питань з при-
воду статусу прокурора.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій

Питанням ролі та функцій органів про-
куратури присвячено чимало наукових 
праць, які не втратили своєї актуальності 
і зараз. Так, зокрема переметом наукового 
аналізу були питання специфіки діяльності 
органів прокуратури та прокурора, а також 
особливостей кримінального процесуаль-
ного положення прокурора. Насамперед у 
дослідженнях фахівцями звертається увага 
на окремий статус прокуратури як самостій-
ного державного органу, який «… виконує 
надзвичайно важливу правоохоронну роль, 
зміст діяльності якої визначається її місцем 
у системі органів державної влади, функція-
ми та напрямами її діяльності, наданими за-
коном повноваженнями для їх виконання» 
[2, с. 86]. В наслідок чого, як зауважується, 
прокуратура в системі суб’єктів протидії 
злочинності – найважливіша ланка право-
охорони, якій іманентно властива функція 
протидії злочинності та іншим правопору-

Постановка проблеми
Дослідження питань процесуального 

статусу прокурора та особливостей його 
реалізації у кримінальному провадженні 
набули своєї актуальності після внесення 
змін до Конституції України (щодо право-
суддя). Так, у її ст. 131-1 по-новому сформу-
льовано функції прокуратури, а сама норма 
вплинула на визначення ролі прокуратури 
в державі і, відповідно, правового статусу 
прокурора, у тому числі позначившись на 
специфіки його реалізації у кримінальному 
процесі. Погодимося з думкою, що необ-
хідність поглибленого вивчення правового 
статусу прокурора пов’язана із тим, що його 
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шенням, захист прав, свобод та законних 
інтересів суб’єктів права, а також забезпе-
чення законності і правопорядку [3, с. 9; 4, 
с. 5; 5, с. 10]. Така характеристика визначає 
цей орган як правоохоронний, де в державі 
прокуратура забезпечує реалізацію право-
охоронної функції. 
Поряд із цим в юридичній науці обґрун-

тованою звернуто увагу, що прокуратура 
є специфічним правоохоронним органом, 
який має владні повноваження щодо інших 
правоохоронних органів [5, с. 10, 15], пере-
буває поза межами гілок державної влади, є 
самостійним видом, формою державної ді-
яльності [6, с.18]. Наведені точки зору під-
креслюють існування прокуратури у статусі 
окремого органу державної влади. З цього 
приводу слушно акцентовано увагу, що сис-
тема органів прокуратури, її структурні під-
розділи, будучи наділені владними повнова-
женнями, мають самостійний конституцій-
ний статус у системі державного механізму 
[7, с.123]. І таку функціональну та організа-
ційну відокремленість прокуратури слід під-
тримати. Це забезпечує незалежність і само-
стійність прокурорів у виконанні покладе-
них на них функцій та завдань. При цьому 
звернуто увагу на те, що, навіть будучи від-
несеною до якоїсь традиційної гілки влади, 
прокуратура в будь-якій державі наділена 
функціями, не властивими для інших дер-
жавних структур, адже вона завжди збері-
гає певний рівень організаційної відокрем-
леності [4, с. 8]. Такий статус прокуратури 
та прокурора сприяє реалізації відносного 
відокремленого напряму діяльності держа-
ви, яким є забезпечення законності і право-
порядку у відповідних сферах її діяльності, 
зокрема кримінальному судочинстві.
Отже, як узагальнення аналізу останніх 

досліджень і публікацій з приводу ролі та 
функцій органів прокуратури і прокурора 
в державі, звертаємо увагу, що в основі їх 
статусу лежить необхідність забезпечення 
реалізації окремого напряму здійснення 
державою її правоохоронної функції. З ура-
хуванням положень ст. 131-1 Конституції 
України цей напрям переважно стосується 
сфери кримінального судочинства (право-
суддя). Його змістом слід вважати захист 
прав і свобод людини, загальних інтересів 

суспільства та держави, підтримання закон-
ності і правопорядку під час кримінального 
провадження. Як наслідок, в державі ство-
рено та дії окремий орган, який виконує 
специфічні функції правоохоронного харак-
теру у певній сфері правозастосування, що 
відображується в його статусі, характері та 
змісті діяльності. Таке особливе положення 
прокуратури в державі і визначає особли-
вості та характерні риси статусу прокурора 
у кримінальному провадженні.

Невирішені раніше проблеми
Відмітимо, що у дослідженнях питань 

статусу прокурора науковцями не достатньо 
повно враховано його зв’язок із прокурату-
рою, тими цілями, функціями та завдання-
ми, які вона виконує в державі. Адже саме 
вони, як підґрунтя створення та діяльності 
прокуратури в України, впливають на фор-
мування статусу прокурора, визначають 
його зміст і спрямованість діяльності. Таке 
бачення основ формування процесуального 
статусу прокурора в кримінальному прова-
дженні забезпечує підґрунтя для його удо-
сконалення, зокрема посилення процесу-
альної незалежності прокурора.

Метою статті є наведення характерис-
тики основ формування процесуального 
статусу прокурора в кримінальному процесі 
України.

Виклад основного матеріалу
В юридичній літературі небезпідставно 

звертається увага, що бачення ролі і місця 
прокуратури, як у суспільстві в цілому, так 
і в системі органів державної влади, завжди 
залишалися дискусійним і з цього приводу 
існують різні думки, іноді, досить супер-
ечливі, але у зв’язку з реформуванням як 
державних інститутів, так і законодавства 
взагалі, виникає потреба на науковому рів-
ні вивчити роль органів прокуратури в дер-
жавній діяльності, зокрема і через призму 
кримінально-процесуальної діяльності [8, 
с. 3; 9, с. 104–105]. Тому, погоджуючись із 
цією тезою, вважаємо, що важливим кроком 
на шляху з’ясування змісту та характерних 
рис статусу прокурора в кримінальному 
процесі є врахування сутності ролі проку-
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ратури в загальному механізмі держави. У 
цьому контексті відмічено, що мета діяль-
ності та особлива роль прокурора у кримі-
нальному процесі безумовно породжують 
специфіку правового статусу цього суб’єкта 
кримінального провадження [10, с. 8], адже 
характеристика правового статусу проку-
рора та його елементів повинна відбивати 
реальну роль останнього в системі органів 
прокуратури й підкреслювати специфіку 
його правового становища порівняно з ін-
шими державними службовцями [1, с. 316]. 
При цьому саме роль та функції прокурату-
ри вважаємо основою визначення змісту та 
спрямованості діяльності посадових осіб – 
носіїв та виконавців її функцій – прокурорів. 
На цій підставі, а також враховуючи ана-

ліз останніх досліджень і публікацій із вка-
заного питання, доходимо низки висновків, 
які мають значення для нашого досліджен-
ня. Так, по-перше, роль прокуратури як 
правоохоронного органу та виконувані нею 
функції правоохоронного характеру впли-
вають на те, що зміст статусу прокурора у 
кримінальному процесі, а також спрямова-
ність його дій, пов’язані із правоохоронною 
діяльністю у кримінальному проваджен-
ні. Зокрема відмічено, що правоохоронна 
функція прокуратури спрямовує свою дію 
на захист усіх конституційних прав і свобод 
громадян, забезпечуючи тим самим режим 
законності та правопорядку в межах всієї 
держави [11, с. 230]. Такий характер здій-
снення прокуратурою її функцій розглядає-
мо як одну із концептуальних засад її діяль-
ність, що також повинно знайти своє втілен-
ня у змісті кримінального процесуального 
статусу прокурора. Підтвердженням цього 
є п. 2 Рекомендації Комітету Міністрів дер-
жавам – членам Ради Європи № RЕС (2000) 
19 «Про роль прокуратури в системі кримі-
нального судочинства», який передбачає, 
що при виконанні своїх обов’язків проку-
рори повинні також поважати і намагатися 
захищати права людини, як це викладено в 
Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод [12].
По-друге, з аналізу позицій науковців 

відмічаємо самостійність органів прокура-
тури, а також наділення її владними повно-
важеннями щодо інших правоохоронних 

органів, як відображення їх особливого кон-
ституційно-правового статусу, а відповідно і 
статусу прокурора під час виконання покла-
дених на прокуратуру функцій. Це обумов-
лює керівну роль прокурора у криміналь-
ному провадженні, як основного суб’єкта 
здійснення таких функцій прокуратури, як 
організація і керівництво досудовим розслі-
дуванням та підтримання публічного обви-
нувачення в суді. На цій підставі відмічаємо, 
що формування статусу прокурора відбува-
ється як організаційно незалежного, проце-
суально самостійного і особливого суб’єкта 
кримінального процесу - представника 
окремого правоохоронного органу держави 
зі спеціальним статусом та властивими лише 
йому функціями.
Наведене свідчить, що статус прокурора 

попередньо можна характеризувати, як ви-
значене у законі положення прокурора як 
самостійного суб’єкта здійснення особливої 
за змістом правоохоронної діяльності, яка 
реалізується завдяки виконанню притаман-
них лише йому функцій, та який має владні 
повноваження щодо інших державних орга-
нів (у тому числі і правоохоронних), інших 
юридичних та фізичних осіб, що залучені 
до кримінального провадження. При цьо-
му статус прокурора забезпечує виконання 
ним правоохоронної функції в частині під-
тримання верховенства права та законності 
у кримінальному провадженні, що фактич-
но і характеризує його функціональне при-
значення у кримінальному процесі. 
В цьому контексті, як зауважує М.В. Ко-

сюта, проблему визначення місця проку-
ратури, а як вважаємо і прокурора, в дер-
жавному механізмі доцільно вирішувати у 
двох аспектах: а) за функціональним при-
значенням її органів і ступенем організацій-
ної відокремленості; б) залежно від її цілей 
і завдань, які повністю чи значною мірою 
збігаються із цілями й завданнями інших 
державних органів [4, с. 8]. Погодимося з 
автором, адже ця точка зору сприяє більш 
повному визначенню положення прокура-
тури в державі, а отже і правового статусу 
прокурора, як суб’єкта виконання покладе-
них на цей орган функцій та завдань. 
З приводу кримінального процесуально-

го статусу прокурора, то позиція М.В. Косю-
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ти також дає можливість повніше визначити 
його сутнісні властивості. По-перше, це сто-
сується функціонального призначення орга-
нів прокуратури та прокурора, а також сту-
пеня їх організаційної відокремленості, які 
не збігаються із функціями та структурою 
інших, схожих за характером участі суб’єктів 
кримінального провадження, зокрема слід-
чими, керівником органу досудового роз-
слідування, оперативними підрозділами, 
співробітниками оперативного підрозділу. 
Адже слідчий, керівник органу досудового 
розслідування і оперативні підрозділи, як 
передбачено п. п. 8, 17 ст. 3, ст. ст. 38, 41 
КПК України, можуть відноситися до різ-
них державних органів, які переважно ви-
конують лише властиві їм функції і завдання 
в межах здійснення правоохоронної функції 
держави. Ці функції вони здійснюють в об-
сягах визначених відповідними статутними 
законами (наприклад, «Про Національну 
поліцію», «Про Службу безпеки України») 
і лише щодо окремих видів кримінальних 
правопорушень (ст. 216 КПК України). 
Причому ці органи діють тільки на першій 
стадії кримінального провадження. В той 
же час щодо прокурорів у КПК України, за-
проваджено так звану «наскрізну» участь у 
кримінальному судочинстві [10, с. 12]. Це 
характеризує їх, як обов’язкового суб’єкта 
усього кримінального провадження, а не 
обов’язкового суб’єкта лише окремої стадії, 
як це має місце щодо зокрема слідчого.
По-друге, питання статусу прокурора в 

кримінальному провадженні слід вирішу-
вати також і в аспекті тих цілей і завдань, 
які, як вказано М.В. Косютою, «повністю чи 
значною мірою збігаються із цілями й за-
вданнями інших державних органів у цій 
сфері». Щодо кримінального провадження 
вони визначені у ст. 2 КПК України. Тобто, 
забезпечуючи реалізацію функцій прокура-
тури у кримінальному провадженні, проку-
рор діє не ізольовано від інших державних 
органів (органів досудового розслідуван-
ня та оперативних підрозділів). Спільність 
такої діяльності та об’єднання зусиль цих 
суб’єктів по досягненню завдань криміналь-
ного провадження має місце за рахунок ха-
рактеристики її за рахунок таких понять, як 
«кримінальне провадження», «притягнення 

до кримінальної відповідальності», «сторони 
кримінального провадження з боку обвину-
вачення», впливу на діяльність уповноваже-
них державних органів засад кримінально-
го провадження. Все це передбачає вчинен-
ня прокурором, слідчим, співробітниками 
оперативного підрозділу схожих, типових 
за змістом дій, що має знаходити своє відо-
браження в змісті їх процесуального статусу.
З урахуванням наведеного щодо ролі 

прокуратури вкажемо на низку висновків 
стосовно впливу цього на визначення ста-
тусу прокурора як її представника: а) про-
куратура відіграє важливу роль у реалізації 
державою її правоохоронної функції, забез-
печуючи дотримання верховенства права 
та законності, а також захист прав та свобод 
людини і громадянина, інтересів суспільства 
та держави у кримінальному провадженні, 
боротьбу із злочинністю, що і характери-
зує призначення статусу прокурора; б) під 
час здійснення правоохоронної діяльності 
на органи прокуратури та прокурорів по-
кладено виконання притаманних лише їм 
функцій (ст. 131-1 Конституції України), що 
формує спрямованість їх діяльності у відпо-
відній сфері правозастосування, тим самим 
визначаючи функціональну характеристи-
ку статусу прокурора; в) участь прокурора 
у кримінальному провадженні передбачає 
виконання ним його завдань, що з ураху-
ванням покладених на прокурора функцій 
прокуратури, характеризує його правове 
положення як особливого учасника кримі-
нального провадження в цілому та обумов-
лює надання йому для цього специфічних 
повноважень (ст. 22, 25, 26 Закону України 
«Про прокуратуру», ст. 36 КПК України), 
що визначає зміст статусу прокурора у кри-
мінальному провадженні.
Вказані аспекти розкривають основи 

формування правового статусу прокурора у 
кримінальному провадженні. Залежно від їх 
значення можна позначити як: 

- аспект ролі прокурора - реалізація ним 
правоохоронної функції держави, що визна-
чає призначення прокуратури та прокуро-
ра у державі, їх статус як суб’єктів забезпе-
чення законності та правопорядку у систе-
мі відповідних правовідносин (впливає на 
формування правового статусу прокурора 
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як представника державного правоохорон-
ного органу), пов’язується із належним нор-
мативним визначенням мети створення та 
функціонування прокуратури; 

 - аспект функцій прокурора - реалізація 
ним функцій, покладених на прокуратуру, 
як її представника, що визначає коло його 
обов’язків та специфіку його діяльності під 
час участі у відповідних правовідносинах, 
зокрема кримінальних процесуальних від-
носинах (впливає на формування правового 
статусу прокурора як представника держав-
ного правоохоронного органу спеціальної 
юрисдикції – прокуратури), пов’язується із 
належним нормативним формулюванням та 
розкриттям змісту функцій органів прокура-
тури; 

- аспект завдань прокурора - здійснен-
ня ним правоохоронної діяльності під час 
реалізації функцій органів прокуратури у 
кримінальному судочинстві задля виконан-
ня його завдань, що характеризує призна-
чення прокурора в державі та роль його у 
конкретних галузевих - кримінальних про-
цесуальних правовідносинах (впливає на 
формування правового статусу прокурора 
як представника державного правоохорон-
ного органу спеціальної юрисдикції (про-
куратури) - учасника кримінального про-
вадження), пов’язується із належним нор-
мативним формулюванням та розкриттям 
змісту завдань органів прокуратури у кримі-
нальному провадженні та наділенні їх відпо-
відними повноваженнями.
Вважаємо, що такий підхід до визначення 

основ формування правового статусу проку-
рора в кримінальному провадженні доціль-
но узяти до уваги не тільки з тих міркувань, 
що він відображує процес його виникнення 
від явища загального (аспект ролі в державі) 
через особливе (аспект функцій в державно-
му механізмі) до явища одиничного (аспект 
завдань у кримінальному судочинстві). Цей 
підхід також характеризує статус прокурора 
в системі соціальних зв’язків (взагалі дер-
жави, системи державних правоохоронних 
органів, системі учасників кримінального 
провадження), характеризуючи прокурор 
як учасника таких зв’язків – суб’єкта відно-
син, в межах яких він і реалізує свій статус. 
При цьому, як наголошують фахівці, завдя-

ки статусу особи визначається «реальне по-
ложення її в системі суспільних відносин» 
[13, с. 114-117]. На зв’язок між правовим по-
ложенням особи, як засобом визначення її 
місця у системі правових координат, і одно-
часно як характеристики її як суб’єкта пра-
ва, вказує Л.М. Лобойко. Так, він зауважує, 
що правовий (процесуальний) статус особи є 
визначенням займаного особою – суб’єктом 
правових відносин певного положення, при 
цьому, на переконання Л.М. Лобойка, пра-
вовий (процесуальний) статус мають всі без 
винятку суб’єкти кримінального процесу 
[14, с. 17-18]. І з таким поглядом ми цілком 
згодні.
Врахування цієї особливості дає можли-

вість вказати на той факт, що кримінальний 
процесуальний статус прокурора повинен 
відображувати його становище, яке він за-
ймає на тому чи іншому етапі, стадії кри-
мінального провадження. Це має забезпе-
чувати прокуророві можливість виконання 
покладених на нього функцій та завдань 
відповідно до характеру та змісту тих кри-
мінальних процесуальних відносин, учасни-
ком яких він є у конкретний момент прова-
дження. Тому при визначенні основи кримі-
нального процесуального статусу прокурора 
у ст. 36 КПК Україні, в інших статтях КПК 
мають обов’язково бути закріплені відпо-
відні його повноваження, які відповідають 
особливостям конкретного етапу кримі-
нального провадження або навіть специфіці 
проведення окремої процесуальної дії. На-
приклад, відкриттю прокурором матеріалів 
іншій стороні. З цього приводу Д.П. Орлик 
зауважує, що не слід забувати, що у судово-
му провадженні характер повноважень про-
курора у порівнянні з повноваженнями під 
час здійснення досудового розслідування 
змінюється, у зв’язку із чим зазнають певної 
трансформації повноваження прокурора в 
суді, проміжні цілі та завдання його діяль-
ності [15, с. 127-128]. Це демонструє розви-
ток кримінального процесуального статусу 
прокурора як відображення поступового 
виконання ним функцій прокуратури та за-
вдань кримінального провадження, втілен-
ня яких відбувається завдяки наділенню 
прокурора та реалізацією ним його кримі-
нального процесуального статусу.
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При такому погляді на статус прокурора 
у кримінальному провадженні слід акцен-
тувати увагу на значенні цього правового 
явища. Вважаємо, що окрім наділення за 
допомогою статусу прокурора властивостя-
ми суб’єкта кримінального процесу, статус 
також можна розглядати як окрему форму 
кримінальних процесуальних гарантій. Так, 
відмічено, що кримінальні процесуальні 
гарантії — це визначені процесуальним за-
коном засоби забезпечення ефективного 
функціонування кримінального процесу, де 
систему кримінальних процесуальних га-
рантій складає сума процесуальних статусів 
учасників кримінального процесу [16, с. 20]. 
Тому всебічно визначений та належним чи-
ном закріплений кримінальний процесу-
альний статус прокурора забезпечує йому 
дієве та ефективне виконання покладених 
на органи прокуратури функцій (ст. 131-1 
Конституції України) та виконання завдань 
діяльності прокурора у кримінальному про-
вадженні (ст. 2 КПК України). Де його зміст 
має визначатися відповідно до загальних за-
сад кримінального провадження в цілому та 
специфіки окремих його етапів. 

Узагальнюючи наведене в статті відміти-
мо наступні висновки: 

- в основі формування статусу прокурора 
в кримінальному провадженні України ле-
жить організаційно-правовий зв’язок про-
курора із особливим державним органом 
спеціальної юрисдикції – прокуратурою, де 
реалізація прокурором мети діяльності про-
куратури, її функцій та завдань і характери-
зує сутність, значення та зміст статусу про-
курора в кримінальному провадженні;

- статус прокурора визначає його як осо-
бливого організаційно незалежного, про-
цесуально самостійного учасника кримі-
нального провадження, а також виступає 
засобом гарантування його незалежності та 
самостійності при виконання функцій та за-
вдань органів прокуратури у кримінально-
му процесі;

- статус прокурора, а також спрямова-
ність його дій, пов’язані із правоохоронною 
діяльністю у кримінальному провадженні, 
зміст якої складають дії по протидії злочин-
ності та іншим правопорушенням, по захисту 

прав, свобод та законних інтересів суб’єктів 
кримінального провадження, інтересів сус-
пільства та держави у цій сфері, забезпечен-
ню верховенства права та законності під час 
кримінального провадження, що фактично 
і характеризує його функціональне призна-
чення у кримінальному процесі;

- статус прокурора можна характери-
зувати, як визначене у законі положення 
обов’язкового самостійного суб’єкта здій-
снення особливої за змістом правоохорон-
ної діяльності, яка реалізується завдяки 
виконанню притаманних лише йому функ-
цій, та який має владні повноваження щодо 
інших державних органів (у тому числі і 
правоохоронних), інших юридичних та фі-
зичних осіб, що залучені до кримінального 
провадження. 

- одним із шляхів удосконалення стату-
су прокурора у кримінальному провадженні 
слід вважати належне та всебічне його пра-
вове закріплення у кримінальному процесу-
альному законодавстві відповідно до основ 
функціонування прокуратури в Україні, за-
гальних засад кримінального провадження 
в цілому та специфіки окремих його етапів 
зокрема.
Перспективним напрямом подальших 

наукових досліджень статусу прокурора у 
кримінальному процесі, як вбачається, є пи-
тання його структури та змісту. Досліджен-
ня цього питання сприятиме формуванню 
цілісної наукової концепції кримінального 
процесуального статусу прокурора як осно-
ви подальшого забезпечення його процесу-
альної незалежності та самостійності.

Література
1. Сурженко М. О. Структура і зміст 

правового статусу прокурора. Проблеми за-
конності. 2013. Вип. 123. С. 314-322.

2. Сухонос В., Звірко О. Щодо Кон-
цепції реформування прокуратури України. 
Право України. 2004. № 1. С. 86-90.

3. Іщук О. С. Теоретико-методоло-
гічні та практичні засади кримінологічної 
діяльності органів прокуратури України : 
автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. 
Х., 2016. 30 с.

4. Косюта М. В. Проблеми та шля-
хи розвитку прокуратури України в умовах 



70Ïðàâî.ua ¹ 2, 2018

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

побудови демократичної правової держави 
: автореф. дис.... д-ра юрид. наук: 12.00.10. 
Х., 33 с.

5. Білодід І. М. Адміністративно-
правовий статус органів прокуратури в умо-
вах реформування правоохоронної системи 
України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.07. Х., 2016. 22 с.

6. Малюга В. І. Принципи організа-
ції та діяльності прокуратури України: дис. 
… канд. юрид. наук : 12.00.10. К., 2002. 205 
с.

7. Михайленко О. Р. Прокуратура 
України : підручник. К.: Юрінком Інтер, 
2005. 296 с.

8. Бегма, А. П. Прокурор як суб’єкт 
кримінально-процесуальної діяльності : ав-
тореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.09. К., 
2011. 20 с.

9. Бенч Н. В. Прокуратура в держав-
ному механізмі: порівняльний аналіз Укра-
їни та країн Європейського Союзу. Судова 
апеляція. 2015. № 1. С. 104-116.

10. Колодчин В. В., Туманянц А. Р. 
Повноваження прокурора в судовому про-
вадженні у першій інстанції: монографія. 
Харків: ТОВ «Оберіг», 2016. 228 с.

11. Комзюк А. Т. Місце органів про-
куратури України в сучасній системі гілок 
влади. Форум права. 2013. № 2. С. 230–234.

12. Рекомендація Rec (2000) 19 Комі-
тету Міністрів Ради Європи державам-чле-
нам щодо ролі прокуратури в системі кри-
мінального правосуддя Ухвалено Коміте-
том Міністрів Ради Європи на 724 засіданні 
заступників міністрів 6 жовтня 2000 року. 
URL: http://pravo.org.ua/fi les/zarub_zakon/
rek_2000.pdf

13. Трофименко В. М. Уголовно-
процессуальные гарантии в системе пра-
вового статуса личности. Актуальные 
проблемы государства и права: Сборник 
научных трудов юридического института 
Одесского университета им. И.И. Мечнико-
ва. Одесса, 1998. Вып. 5. С. 114-117.

14. Лобойко Л. М. Кримінально-про-
цесуальна компетенція: монографія. Д.: 
Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. 2006. 
188 с.

15. Орлик Д. П. Діяльність прокуро-
ра щодо забезпечення його участі в судово-
му засіданні у першій інстанції. Науковий 
вісник Ужгородського національного уні-
верситету. Серія : Право. 2016. Вип. 38 (2). 
С. 125-128.

16. Кримінальний процес України: 
загальна частина: підручник / О. О. Воло-
буева, Л. М. Лобойко, Т. О. Лоскутов та ін. 
Київ: НД «Дакор», 2015. 172 с.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено питання основ фор-

мування статусу прокурора в кримінальному 
процесі України. Відмічено, що цю основу скла-
дає зв’язок прокурора із особливим державним 
органом спеціальної юрисдикції – прокурату-
рою. Реалізація прокурором мети діяльності 
прокуратури, її функцій, завдань характе-
ризує сутність, значення та зміст статусу 
прокурора в кримінальному судочинстві. Цей 
статус визначає прокурора як особливого учас-
ника кримінального провадження, а також є 
засобом гарантування його незалежності та 
самостійності при виконанні функцій і за-
вдань прокуратури у кримінальному процесі.
Ключові слова: прокуратура, функції про-

куратури, прокурор, правовий статус прокуро-
ра, кримінальне провадження, учасник кримі-
нального провадження.

SUMMARY 
The article examines the issue of constituent 

basis of prosecutor’s status in criminal proceedings 
of Ukraine. It emphasizes that this basis comprises 
a connection with a particular public organ with 
special jurisdiction – the Prosecutor’s Offi ce. 
Prosecutor’s realization of the objectives of the 
Prosecutor’s Offi ce, its functions, tasks characterizes 
essence, signifi cance and content of the prosecutor’s 
status in criminal proceedings. This status defi nes 
prosecutor as a special participant of criminal 
proceedings as well as a safeguard of preserving its 
independence and sustainability during execution 
functions and tasks of the Prosecutor’s Offi ce in 
criminal proceedings.

Key words: the Prosecutor’s Offi ce, functions 
of the Prosecutor’s Offi ce, prosecutor, status of the 
prosecutor, criminal proceedings, participant of 
criminal proceedings.
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ÄÎÕÎÄ²Â, ÎÄÅÐÆÀÍÈÕ ÇËÎ×ÈÍÍÈÌ ØËßÕÎÌ

Представленная научная статья посвя-
щена рассмотрению особенностей взаимодей-
ствия при расследовании легализации доходов, 
полученных преступным путем. Проанали-
зирована роль Государственной службы фи-
нансового мониторинга Украины в противо-
действии этому виду преступлений. Описана 
структура и выполняемые задачи данной 
службы. Детально раскрыты порядок и фор-
мы взаимодействия органов досудебного рас-
следования с Государственной службой фи-
нансового мониторинга Украины в выявлении 
и расследовании уголовных правонарушений 
данной категории.
Ключевые слова: расследование легализа-

ции доходов, служба финансового мониторин-
га Украины, взаимодействие при расследова-
нии, проверка хозяйственной деятельности, 
финансово-хозяйственные операции.

 ÄÀÍÈËßÊ Àíäð³é Âîëîäèìèðîâè÷ - àñï³ðàíò Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ 

ÓÄÊ 343.13

гроші мають вигляд законних. Часто кри-
мінальні синдикати спеціально створюють 
цілі мережі підприємств, які не займають-
ся фінансово-господарською діяльністю, а 
існують фіктивно тільки для перекачуван-
ня через їх рахунки «брудних» коштів. З 
цією ж метою використовують і комерцій-
ні структури, які реально функціонують на 
ринку.
Фінансові операції, за якими скриваєть-

ся легалізація доходів, отриманих злочин-
ним шляхом, досить важко відслідковува-
ти, зупинити їх або викрити і довести вину 
причетних осіб в рамках кримінального 
провадження.
Так, за 2017 рік за фактами легалізації 

доходів, одержаних злочинним шляхом, 
відкрито 183 кримінальних проваджен-
ня. Із них тільки 9 направлено із обвину-
вальними висновками до суду. Загальна 
сума легалізованих коштів та майна склала 
6 403 997 210 гривень. За 2017 рік було ви-
крито діяльність 3 організованих злочин-
них груп. Причетність 34 осіб було дове-
дено. В рамках кримінальних проваджень 
було вилучено майна та коштів, одержа-
них злочинним шляхом на загальну суму 
5 682 632 155 гривень, арешт накладено на 
майно у розмірі 4 345 775 155 гривень. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій з даної теми, виділення невирішених 

раніше частин загальної проблеми
Окремим аспектам протидії злочинам, 

пов’язаних із легалізацією злочинних до-

Постановка проблеми та її зв’язок із 
важливими практичними завданнями
Діяльність організованих груп у сфері 

економіки направлена на отримання зло-
чинного прибутку у великих розмірах, і го-
ловною кінцевою метою є легалізація таких 
прибутків або надання їм вигляду законно 
одержаних. Засоби «відмивання» готівко-
вих грошових коштів, нерухомості чи ін-
шого майна, здобутих злочинним шляхом, 
надзвичайно різноманітні. Готівку намага-
ються розмістити на банківських рахунках, 
придбати за неї дорогі автомобілі, нерухо-
мість, ювелірні вироби, тощо. Майно зло-
чинцями потім реалізується, а отримані 
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ходів, присвятили свої праці такі науков-
ці як О.П. Бущан, А.Ф.Волобуєв, В.П. Го-
ловіна, В.В.Корнієнко, А.М. Меденцев, 
О.М. Музичук, В.В. Лисенко, В.Я. Осенін, 
В.М. Попович, В.В. Поливанюк, І. М. Оси-
ка, Л.М. Стрельбицька, Р.Л. Степанюк, 
В.І.Теребілов, С.С. Чернявський та інші. 
Але з реформуванням процедури кримі-
нального провадження та появою нових 
відомств, що контролюють фінансово-гос-
подарську діяльність та протидіють «від-
миванню» злочинних доходів, дослідження 
особливостей розслідування кримінальних 
правопорушень даної категорії у сучасних 
умовах потребують уваги науковців. 

Метою представленої роботи є висвіт-
лення особливостей взаємодії у сучасних 
умовах при виявленні та розслідуванні ле-
галізації доходів, одержаних злочинним 
шляхом.

Виклад основного матеріалу
Основним органом, який реалізує дер-

жавну політику у сфері запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, є Держав-
на служба фінансового моніторингу (далі 
– Держфінмоніторинг). Це центральний 
орган виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується та координується Кабіне-
том Міністрів України через Міністра фі-
нансів. Діє він на підставі Положення про 
Державну службу фінансового моніторингу 
України, затверджене постановою Кабіне-
ту міністрів України від 29 липня 2015 р. N 
537(далі – Положення) [1].
Основними завданнями Держфінмо-

ніторингу у сфері протидії легалізації зло-
чинних доходів є наступні:

1) реалізація державної політики у сфе-
рі запобігання та протидії легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом,;

2) внесення на розгляд Міністра фінан-
сів пропозицій щодо забезпечення форму-
вання державної політики у сфері запобі-
гання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом,;

3) збирання, оброблення та проведен-
ня аналізу (операційного і стратегічного) 

інформації про фінансові операції, що під-
лягають фінансовому моніторингу, інші фі-
нансові операції або інформації, що може 
бути пов’язана з підозрою в легалізації (від-
миванні) доходів, одержаних злочинним 
шляхом;

4) забезпечення функціонування та роз-
витку єдиної інформаційної системи у сфе-
рі запобігання та протидії легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом;

5) проведення національної оцінки ри-
зиків;

6) налагодження співпраці, взаємодії 
та інформаційного обміну з державними 
органами, Національним банком, компе-
тентними органами іноземних держав та 
міжнародними організаціями у сфері запо-
бігання та протидії легалізації (відмиван-
ню) доходів, одержаних злочинним шля-
хом;

7) забезпечення в установленому по-
рядку представництва України в міжнарод-
них організаціях з питань запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом.
Держфінмоніторинг має наступну 

структуру:
1) керівництво: Голова Держфінмоніто-

ринга, його перший заступник і заступник; 
2) Департамент фінансових розсліду-

вань;
3) Департамент координації системи фі-

нансового моніторингу;
4) Департамент інформаційних техно-

логій;
5) юридичне управління;
6) Управління міжнародного співробіт-

ництва;
7) Управління планування, виконання 

бюджету, бухгалтерського обліку та роботи 
з персоналом;

8) Управління контролю та адміністра-
тивно-господарської роботи;

9) сектор організаційно-аналітичного 
забезпечення роботи керівника;

10) сектор режиму та безпеки;
11) головний спеціаліст з питань прове-

дення внутрішнього аудиту;
12) головний спеціаліст з питань попе-

редження та виявлення корупції.
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В структурі Держфінмоніторингу функ-
ціонує центральний апарат і регіональні 
відділи, які є самостійними структурними 
підрозділами Держфінмоніторингу Украї-
ни в областях, Автономній Республіці Крим 
та місті Севастополі, що не мають статусу 
юридичної особи і діють від імені та в ін-
тересах Держфінмоніторингу України. 
Порядок надання Держфінмоніторин-

гом правоохоронним органам інформації 
про сумнівні операції регулюється наступ-
ними нормативно-правовими актами:

1) Закон України «Про запобігання та 
протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансу-
ванню тероризму та фінансуванню роз-
повсюдження зброї масового знищення», 
прийнятий від 14.10.2014 № 1702-VII [2];

2) наказ Міністерства фінансів України 
«Про затвердження форм обліку та подан-
ня інформації, пов’язаної із здійсненням фі-
нансового моніторингу, та інструкції щодо 
їх заповнення», від 29.01.2016, № 24, зареє-
стрований від 16.02.2016 за № 241/28371[3];

3) наказ Міністерства фінансів України 
«Про затвердження Порядку прийняття 
Державною службою фінансового моні-
торингу України рішення про зупинен-
ня фінансових операцій», від 28.12.2015, 
№ 1200, зареєстровано Мін’юст України 
від 22.01.2016, № 123/28253 [4].
При виявленні і розслідуванні еконо-

мічних злочинів, пов’язаних із легалізацію 
доходів, одержаних злочинним шляхом 
взаємодія із службою Держфінмоніторингу 
здійснюється за наступними напрямами:

— надання Держфінмоніторингом до 
органів досудового розслідування за відпо-
відною підслідністю узагальнених матеріа-
лів щодо фінансових операцій, які можуть 
бути пов’язані з легалізацією доходів; 

— прийняття, розгляд і реєстрація уза-
гальнених матеріалів органами досудово-
го розслідування, та повідомлення Держ-
фінмоніторингу про результати перевірки 
одержаної інформації та її реєстрацію у 
ЄРДР;

— повідомлення Держфінмоніторингу 
інформації про хід досудового розслідуван-
ня злочинів, провадження за яким відкри-
то на підставі направлених відомостей;

— відповіді на запити органів досудово-
го розслідування про додаткову інформа-
цію щодо злочинів провадження за яким 
відкрито на підставі направлених відомос-
тей від Держфінмоніторингу;

— взаємний контроль і облік переданих/
отриманих матеріалів між відомствами. 
У своїй діяльності Держфінмоніторинг 

отримує від суб’єктів первинного фінансо-
вого моніторингу інформацію про фінан-
сові операції, перелік яких визначено Роз-
ділом 3, статтями 15 і 16 Закону України 
«Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масо-
вого знищення». Відповідно пункту 2, статті 
5 цього закону, суб’єктами первинного фі-
нансового моніторингу є: банки, страхови-
ки, страхові брокери, кредитні спілки, лом-
барди та інші фінансові установи; платіжні 
організації, учасники чи члени платіжних 
систем; товарні та інші біржі, що проводять 
фінансові операції з товарами; професій-
ні учасники фондового ринку; оператори 
поштового зв’язку, інші установи, які про-
водять фінансові операції з переказу ко-
штів; філії або представництва іноземних 
суб’єктів господарської діяльності, які на-
д ають фінансові послуги на території Укра-
їни; спеціально визначені суб’єкти первин-
ного фінансового моніторингу: а) суб’єкти 
підприємницької діяльності, які надають 
посередницькі послуги під час здійснен-
ня операцій з купівлі-продажу нерухомо-
го майна; б) суб’єкти господарювання, які 
здійснюють торгівлю за готівку дорогоцін-
ними металами і дорогоцінним камінням та 
виробами з них; в) суб’єкти господарюван-
ня, які проводять лотереї та азартні ігри, у 
тому числі казино, електронне (віртуальне) 
казино; г) нотаріуси, адвокати, адвокатські 
бюро та об’єднання, аудитори, аудитор-
ські фірми, суб’єкти господарювання, що 
надають послуги з бухгалтерського облі-
ку, суб’єкти господарювання, що надають 
юридичні послуги (крім осіб, що надають 
послуги в рамках трудових правовідносин); 
та інші юридичні особи, які за своїм право-
вим статусом не є фінансовими установами, 
але надають окремі фінансові послуги.
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Отримуючи інформацію від вказаних 
суб’єктів, Держфінмоніторинг обробляє та 
аналізує її на предмет здійснення опера-
ції з метою легалізації доходів або фінан-
сування тероризму. У разі наявності під-
став вважати, що фінансова операція може 
бути пов’язана з легалізацією доходів або 
фінансуванням тероризму, Держфінмоні-
торингом готуються відповідні матеріали, 
які в узагальненому вигляді подаються на 
розгляд експертної комісії для прийняття 
рішення щодо їх направлення до органів 
досудового розслідування для прийняття 
рішення про відкриття кримінального про-
вадження за фактом кримінального право-
порушення.
Узагальненими матеріалами визнається 

документ, підготовлений Держфінмоніто-
рингом на основі інформації про фінансові 
операції, що підлягають фінансовому мо-
ніторингу, та іншої інформації, отриманої 
згідно з вимогами Закону України «Про 
запобігання та протидію легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фі-
нансуванню розповсюдження зброї масово-
го знищення», для надання в письмовій та/
або електронній формі органам досудового 
розслідування. 
Разом із узагальненими матеріалами 

або за додатковим запитом органів до-
судового розслідування можуть направ-
лятися додаткові матеріали (додатки) з 
детальним описом фінансових операцій, 
що можуть бути пов’язані з легалізацією 
(відмиванням) доходів та фінансуванням 
тероризму, у письмовій та/або електро-
нній формі.
Матеріали, що направляються Держмо-

ніторингом до органів досудового розсліду-
вання мають містити наступні відомості:

— детальний опис суті операції, що 
пов’язана з легалізацією доходів, з відобра-
женням взаємовідносин та зв’язків між осо-
бами, обставинами їх здійснення та суми, 
на яку проведено фінансову операцію;

— у разі наявності значної кількос-
ті фінансових операцій, що можуть бути 
пов’язані з легалізацією доходів, їх опис 
формується у таблиці як узагальнення да-
них щодо кількості та змісту операцій, суми, 

на які їх укладено, та основних контраген-
тів;

— найменування і код банку МФО, но-
мери рахунків, через які проводилась фі-
нансова операція, що може бути пов’язана 
з легалізацією доходів або фінансуванням 
тероризму;

—ідентифікаційні дані основних 
суб’єктів господарювання, що задіяні у 
здійсненні фінансової операції, що може 
бути пов’язана з легалізацією доходів; 

— інформацію, одержану від правоохо-
ронних та інших державних органів;

— інформацію, одержану від підрозді-
лів фінансових розслідувань інших держав;

— відомості, одержані з відкритих дже-
рел, засобів масової інформації тощо;

— мотивований висновок про ознаки 
фінансових операцій, які пов’язують її з ле-
галізацією доходів, одержаних злочинним 
шляхом, із позначенням загальної суми ко-
штів;

— та інші важливі дані.
Узагальнені матеріали про операції, що 

виглядають підозріло з точки зору моніто-
рингу, та додатки до них передаються до 
органів досудового розслідування на папе-
рових, електронних чи інших матеріальних 
носіях інформації. До матеріалу приєдну-
ється супровідний лист за підписом Голови 
Держфінмоніторингу або його заступників, 
відповідно до розподілу функціональних 
обов’язків.
До супровідного листа вносяться на-

ступні дані: короткий опис змісту узагаль-
неного матеріалу, відомості щодо раніше 
направлених узагальнених матеріалів, їх 
реєстраційний номер, перелік і назви доку-
ментів, що входять у додатки.
В рамках здійснення своїх повноважень 

Держфінмоніторинг також виявляє пору-
шення вимог Закону України «Про запобі-
гання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищен-
ня», про що інформує відповідні органи до-
судового розслідування. Так, якщо суб’єкт 
первинного фінансового моніторингу по-
вторного не подає інформацію про фінан-
сові операції або повторно подає завідомо 
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недостовірну інформацію про фінансові 
операції, які підлягають внутрішньому або 
обов’язковому фінансовому моніторингу, 
служба Держфінмоніторингу передає до 
відповідних органів досудового розсліду-
вання для реєстрації у ЄРДР і відкриття 
кримінального провадження узагальнені 
матеріали про виявлені ознаки складу кри-
мінального правопорушення, передбаче-
ного статтею 209-1 Кримінального кодексу 
України.
Крім зазначених дій, Держфінмоніто-

ринг у разі отримання достатніх підстав 
формує узагальнені матеріали щодо фінан-
сових операцій, пов’язаних з переведенням 
безготівкових грошових коштів у готівку, 
суб’єкти яких мають ознаки фіктивності, 
без відповідних запитів для отримання до-
даткової інформації від фінансових установ. 
Запити щодо додаткової детальної інформа-
ції за такими матеріалами направляються до 
фінансових та інших установ, організацій, 
органів тільки за ініціативою органу досудо-
вого розслідування, який здійснює реєстра-
цію і перевірку зазначених матеріалів.
При отриманні узагальнених матеріалів 

орган досудового розслідування повинен 
не пізніше п’яти робочих днів з моменту 
реєстрації надати Держфінмоніторингу ві-
домості щодо дати і номера їх реєстрації. 
Основними формами взаємодії цієї 

служби з органами досудового розслідуван-
ня та окремими спеціальними оператив-
ним підрозділами є:

— надання доступу до єдиної інформа-
ційної системи і бази даних у сфері протидії 
легалізації доходів, одержаних злочинним 
шляхом;

— обмін інформацією з вказаними орга-
нами щодо питань боротьби з легалізацією 
злочинних доходів;

— надання допомоги вказаним органам 
в одержанні інформації від міжнародних 
організацій з питань протидії легалізації 
злочинних доходів;

— інформування органів досудового 
розслідування про операції, пов’язані з ле-
галізацією доходів, одержаних злочинним 
шляхом;

— забезпечення надання до вказаних 
органів і підрозділів інформації щодо вияв-

лених методів і фінансових схем легаліза-
ції злочинних доходів, рекомендацій щодо 
методів, прийомів і способів їх виявлення і 
документування;

— надання консультативної допомоги 
зі спеціальних питань щодо виявлення і 
розслідування злочинів, пов’язаних із ле-
галізацією доходів, одержаних злочинним 
шляхом;

— при необхідності забезпечення участі 
працівників органів досудового розсліду-
вання у проведенні контрольних заходів 
працівниками Держфінмоніторингу;

— залучення працівників Держфінмоні-
торингу в якості спеціалістів до проведення 
окремих слідчих (розшукових) дій (напри-
клад, до підготовки тимчасового доступу до 
речей і документів, їх огляду, допиту під-
озрюваних, підготовки судових експертиз, 
тощо) у кримінальних провадженнях про 
правопорушення передбачені статтями 
209, 209’, 306 Кримінального кодексу Укра-
їни, а також предикатних злочинів.

Висновки
Підводячи підсумки вищевикладеному, 

слід зазначити про те, що налагодження 
належної взаємодії Держфінмоніторингу 
з органами досудового розслідування має 
найсуттєвіше значення для своєчасного 
виявлення, розкриття і розслідування зло-
чинів, пов’язаних із легалізацією доходів, 
одержаних від злочинів у сфері економіки. 
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АНОТАЦІЯ 
У представленій науковій статті висвіт-

лено особливості взаємодії при виявленні і роз-
слідуванні легалізації доходів, отриманих зло-
чинним шляхом. Висвітлено роль Державної 
служби фінансового моніторингу України у 
протидії цьому виду злочинів, а також струк-
туру і виконувані завдання. Детально розкри-
то порядок та форми взаємодії органів досу-
дового розслідування з Державною службою 
фінансового моніторингу у виявленні і доказу-
ванні кримінальних правопорушень вказаної 
категорії.
Ключові слова: розслідування легалізації 

злочинних доходів, взаємодія при розслідуван-
ні, Державна служба фінансового моніторин-
гу, перевірка господарської діяльності, фінан-
сово-господарські операції.

SUMMARY 
The scientifi c article deals with the specifi cs of 

cooperation in the investigation of the legalization 
of proceeds from crime. The role of the State 
Financial Monitoring Service of Ukraine in 
counteracting this type of crime is analyzed. The 
structure and performed tasks of this service are 
described. The procedure and forms of interaction 
of the pre-trial investigation bodies with the State 
Financial Monitoring Service of Ukraine in the 
detection and investigation of criminal offenses of 
this category are disclosed in detail.

Keywords: the investigation of the legalization 
of income, the fi nancial monitoring service of 
Ukraine, the interaction in the investigation, the 
verifi cation of economic activities, fi nancial and 
economic operations
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Цель проведения одновременного допроса 
двух или более уже допрошенных лиц, предус-
мотренного ч. 9 ст. 224 УПК Украины, была 
детально исследована в связи с противоречи-
вой судебной практикой назначения данного 
следственного (розыскного) действия, широ-
ким диапазоном разногласий в трактовке сле-
дователями, прокурорами оснований, задач, 
сущности данного действия, что, соответ-
ственно, сказывается на методологии прове-
дения и результативности. Автор исследует 
возможные решения, направленные на повы-
шения эффективности этого следственного 
(розыскного) действия, особое внимание сосре-
доточено на содержании «разногласий», кото-
рые отмечены законодателем в качестве ос-
нования проведения одновременного допроса, 
анализа типичных следственных ситуаций 
данного следственного (розыскного) действия 
и его задач.
Ключевые слова: следственные (розыскные) 

действия, одновременный допрос двух или более 
уже допрошенных лиц, основания для проведе-
ния одновременного допроса, задачи одновре-
менного допроса, цели одновременного допроса.

 ÆÀËÄÀÊ ²ðèíà Àíàòîë³¿âíà - çäîáóâà÷ êàôåäðè êðèì³íàë³ñòèêè òà ñóäîâî¿ 
ìåäèöèíè Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ, íà÷àëüíèê â³ää³ëåííÿ 
ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èí³â çàãàëüíîêðèì³íàëüíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ ÑÂ ²ðï³íñüêîãî ÂÏ 
ÃÓÍÏ â Êè¿âñüê³é îáëàñò³, êàï³òàí ïîë³ö³¿ 

ÓÄÊ 343.985 
ORCID: 0000-0002-1832-8843

Дослідження організації і тактики од-
ночасного допиту двох чи більше вже до-
питаних осіб, що було проведено нами 
шляхом анкетування 529 осіб, серед яких 
409 слідчих органів внутрішніх справ МВС 
України та 120 прокурорів регіональних 
прокуратур України (2015-2017 р.), вка-
зують на існування низки важливих на-
уково-практичних питань, що потребують 
дослідження. І визначальні питання по-
лягають не в тому, що допитувані надають 
неправдиві покази або перекручують події 
кримінального правопорушення, що є до-
сить поширеним явищем. Отримані дані й 
аналіз практики вказують, що вірогідни-
ми причинами недостатньої ефективності 
одночасного допиту є слабкість наукових 
розробок й, відповідно, недостатнє розу-
міння слідчими сутності одночасного до-
питу, недооцінка його тактичних особли-
востей, що перш за все може призвести до 
несприятливого результату для слідства, 
зокрема, зміни показів правдивих допиту-
ваних. Саме тому 42,3 % опитаних слідчих, 
59,2 % опитаних прокурорів вказали, що 
одночасний допит вважається ними од-
нією із найбільш складних слідчих (роз-
шукових) дій. Цікаво, що при такій кіль-
кості однодумців у середовищі практиків 
зустрічається протилежна думка, згідно з 
якою одночасний допит не є якоюсь осо-
бливо складною дією – про це зазначило 
46,2 % опитаних слідчих, 35,0 % опитаних 
прокурорів. І хоча наукові дослідження, 
як правило, вказують, що одночасний до-

Постановка проблеми
Виконання завдань кримінального про-

вадження, забезпечення якісного розсліду-
вання залежить здебільшого від тактичної 
майстерності, законності проведення до-
судового розслідування та від ефективно-
го використання наявних засобів: слідчих 
(розшукових) дій, тактичних прийомів, 
криміналістичних рекомендацій. 
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пит є ефективним інструментом пізнання 
істини, 48,4 % опитаних слідчих та 57,5 % 
опитаних прокурорів кажуть про порівня-
но малу його придатність для з’ясування 
причин розбіжностей у показаннях вже 
допитаних осіб. 
Очевидно, що стосовно одночасного 

допиту існують суперечності у поглядах 
щодо його практичної реалізації, що є на-
слідком, на наш погляд, недостатньої те-
оретичної опрацьованості його наукових 
засад. Відповідно, визначення приклад-
них підстав, завдань та змісту конкретного 
одночасного допиту позначається на мето-
дології його проведення та результатив-
ності. Враховуючи те, що за теперішніх об-
ставин розслідування злочинів доводиться 
здійснювати в надзвичайно складних умо-
вах, це вимагає від слідчих, прокурорів 
дедалі більшої професійної майстерності, 
отже, від науковців - якісного методично-
го інструментарію в допомогу практикам. 

Аналіз останніх досліджень і                
публікацій

Окремі питання організації та прове-
дення одночасного допиту двох чи більше 
вже допитаних осіб досліджено в роботах 
О.О. Алєксєєва, В.П. Бахіна , О.М. Бан-
дурки, Є.М. Блажівського, О.В. Бишов-
ця, Є.П. Бурдоль, В.К. Весельського, 
В.А. Журавля, О.В. Капліної, В.С. Кузь-
мічова, Л.Д. Удалової, Ю.А. Чаплинської, 
Ю.М. Чорноус та інших. Безперечно, ро-
боти вказаних науковців внесли значний 
вклад у дослідження даної теми, водночас, 
нові виклики, потреби практиків, триваю-
чі зміни у наукових методах криміналісти-
ки, кримінального процесу спонукають на 
подальші наукові розвідки напрямку.

Формулювання цілей статті
Загальна мета дослідження - пошук рі-

шень підвищення ефективності одночас-
ного допиту двох чи більше вже допитаних 
осіб за рахунок усунення суперечностей 
під час його підготовки та призначення, 
посилення продуктивного використання 
тактико-криміналістичних засобів.

Виклад основного матеріалу               
дослідження

Вербальні слідчі (розшукові) дії, що 
мають на меті отримання доказової інфор-
мації від людей [1, с.301], як і раніше, віді-
грають першочергову роль у кримінально-
му провадженні у якості джерела доказів, 
попри постійну розробку й вдосконалення 
інших методів розслідування та постійно 
триваючу науково-практичну дискусію про 
перевагу матеріальних джерел інформації 
над показа осіб. Дана дискусія стосується 
усього арсеналу вербальних слідчих (роз-
шукових) дій, серед яких є досить складні 
та суперечливі.
Зокрема, до вербальних слідчих (роз-

шукових) дій відноситься такий різновид 
допиту, як допит двох чи більше вже допи-
таних осіб [1, с.301], що став новелою Кри-
мінального процесуального кодексу України 
2012 року. Ця дія передбачена ч. 9 ст. 224 
КПК, відповідно до якої слідчий, проку-
рор має право провести одночасний до-
пит двох чи більше вже допитаних осіб для 
з’ясування причин розбіжностей у їхніх по-
казаннях [2, с.126]. Одночасний допит має 
спільні та відмінні ознаки із передбаченою 
у попередньому КПК України слідчою дією 
– очною ставкою (ст. 172–173 КПК України 
1960 року).
На відміну від очної ставки, законода-

вець не виділив одночасний допит в окре-
му статтю. Отже, загальний порядок допи-
ту, регламентований ст. 224 КПК України, 
має суттєве значення й для проведення 
одночасного допиту. Кодекс також містить 
положення, що стосуються ситуацій, коли 
допит, у тому числі й одночасний допит 
двох та більше раніше вже допитаних осіб, 
набуває певних особливостей, відмінних 
від звичайних. Ситуації включають: допит 
свідка (статті 225, 352 КПК України), допит 
потерпілого (статті 225, 353 КПК України); 
допит підозрюваного (ст. 224 КПК Укра-
їни); допит обвинуваченого (ст. 351 КПК 
України); допит експерта в суді (ст. 356 
КПК України); допит малолітньої або не-
повнолітньої особи (статті 226, 354 КПК 
України). Отже, закономірний вплив вказа-
них статей на правову регламентацію й на 
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практичну реалізацію одночасного допиту 
у випадку також має місце. 
Враховуючи те, що одночасний допит, 

як і будь-яка інша слідча (розшукова) дія, 
має проводитись з урахуванням загальних 
вимог, регламентованих ст.223 КПК Укра-
їни, одним з принципових питань є під-
стави його проведення, а саме: наявність 
достатніх відомостей, що вказують на мож-
ливість досягнення її мети (ч. 2 ст.223 КПК 
України). 
Метою одночасного допиту, що визна-

чена законодавством, є «з’ясування причин 
розбіжностей у показаннях двох чи більше 
вже допитаних осіб» (ч. 9 ст. 224 КПК Укра-
їни). Зміст ключового у цьому визначенні 
терміну «розбіжності» досить по-різному 
сприймається практиками, що знаходить 
відображення в матеріалах слідчої та судо-
вої діяльності. Зокрема, судова практика 
посилається до цього поняття під час ви-
рішення питання щодо ухвали про прове-
дення одночасного допиту. 
Серед науковців також немає єдиного 

бачення терміну «розбіжності». Більшість 
не вбачає це як існуючу проблему. Інша 
певна частина науковців намагається ви-
світлити дане питання й запропонувати 
рішення. Зокрема, Карпушин С.Ю. робить 
висновок, що вказані «розбіжності» мають 
бути «істотними», й інакше проведений од-
ночасний допит «матиме формальний ха-
рактер», що, на перший погляд, має ценз. 
У якості критеріїв істотності розбіжностей 
Карпушин С.Ю. вказує, що «розбіжності є 
істотними тоді, коли вони, по-перше, міс-
тять взаємовиключні відомості про одні й ті 
самі обставини, а по-друге, самі ці обстави-
ни є такими, що підлягають доказуванню й 
мають значення для кримінального прова-
дження» [3, с. 241]. 
Крім загальної мети одночасного допи-

ту, яка визначена у законодавстві, не менш 
важливими є його спеціальні завдання, на 
які наголошують науковці, зокрема:

- з’ясування причин розбіжностей в 
показа раніше допитаних осіб та їх усунен-
ня;

- викриття одного із допитаних в 
умисному або помилковому наданні не-
правдивих показів;

- посилення тактико-психологічного 
впливу на несумлінного учасника слідчої 
(розшукової) дії з метою схиляння його до 
дачі правдивих показів;

- зміцнення вольових якостей і пози-
ції сумлінного учасника (учасників) одно-
часного допиту;

- виявлення й встановлення нових 
обставин розслідуваної події;

- додаткова перевірка й закріплення 
показів свідків, потерпілих, підозрюваних;

- мінімізація тактичних ризиків, які 
полягають в унеможливлюванні неправо-
мірного психологічного впливу на учасни-
ка (учасників), зміни показів добросовісних 
(правдивих) учасників, розголошення та-
ємниці слідства тощо [4, с.368]. 
Втім, даний перелік також може бути 

розширеним. Не менш важливими, крім 
визначених, завданнями одночасного допи-
ту, на нашу думку, є: 

- допомога в подоланні добросовісної 
помилки, допущеної у раніше наданих по-
казах; 

- перевірка правдивості даних на по-
передніх допитах показань її учасників; 

- перевірка та оцінка слідчих версій. 
Змістовний аналіз вказаних завдань 

призводить до висновку, що не кожне за-
вдання одночасного допиту потребує на-
явності розбіжності, що має ознаки «істот-
ної». 
Крім того, за результатами проведено-

го нами аналізу кримінальних проваджень, 
у яких проводився одночасний допит, до-
сить часто зустрічались ситуації, коли роз-
біжності не були істотними або їх там взагалі 
не було. Припустимо, що частина з опрацьо-
ваного переліку одночасних допитів була 
проведена формально, для умовного «ви-
черпання» всіх можливостей слідства. Але, 
на нашу думку, у більшості таких дій була 
інша практична мета, яка потребує встанов-
лення та обговорення. 
Якщо виходити з потреб розвитку кри-

міналістичної тактики та слідчої практики 
й не займати позицію виключно на захист 
закріпленої в законодавстві букви закону, 
стає зрозумілим, що, у  першу чергу, потрі-
бен аналіз механізмів та закономірностей, 
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які лежать в основі даної слідчої (розшуко-
вої) дії. 
Насамперед, потрібно посвідчити, 

що одночасний допит носить вторинний 
характер, тобто для його проведення є 
обов’язковим попередній допит осіб-учас-
ників. З огляду на вищесказане, не слід 
сумніватися в тому, що одночасний допит 
завжди є принаймні другим допитом кон-
кретної людини, що має на меті насампе-
ред уточнення, коригування, перевірку пока-
зів, які вже отримані. 
Варто підкреслити, що кримінальний 

процесуальний закон не випадково не міс-
тить вимоги обов’язкового проведення одно-
часного допиту щодо осіб, які мають розбіж-
ності у своїх показах. Ця форма допиту, згід-
но з ч. 9 ст. 224 КПК України, має викорис-
товуватися на розсуд слідчого, прокурора, 
із врахуванням ними слідчої ситуації, так-
тичних ризиків, та якщо вона може спри-
яти, за переконанням слідства, перевірці 
наявних фактів щодо розслідуваної події, 
їх уточненню та закріпленню. Таким чи-
ном, складається думка, що законодавець 
не є категоричним щодо обов’язкового 
з’ясування причин розбіжностей показань 
уже допитаних осіб. Більш ймовірним, на 
наш погляд, є те, що сформульований в за-
коні вислів містить привід до даної слідчої 
(розшукової) дії, а не її мету.
Крім того, закон не визначає, яким чи-

ном з’ясовуються розбіжності у пока заннях 
осіб під час одночасного допиту. Більшість 
вчених наполягає на негайному усуненню 
розбіжностей у показаннях, зокрема, на 
думку О.О. Алєксєєва, «загальну мету одно-
часного допиту слід визначити як процес 
безперервного порівняння показів осіб, що 
одночасно допитуються з негайним вико-
ристанням слідчим результатів такого по-
рівняння для усунення протиріч в інфор-
мації, що виходить з цих джерел» [5, с.367]. 
Вищезгадана позиція є дещо ідеалізова-

ною, якщо розглянути реальні результати 
практичного провадження даної слідчої 
(розшукової) дії. Опитані слідчі, відповіда-
ючи на запитання «Чи завжди є можливим 
негайне використання слідчим порівняння 
показань осіб, що одночасно допитуються, 
для з’ясування протиріч в інформації, яка 

виходить з цих джерел?», тільки 27,3% від-
повіли ствердно, 34,2% заперечили, 38,5% 
- утримались від відповіді. Чи свідчить це 
про те, що мета одночасного допиту, ви-
значена законодавством, завідомо може бути 
практично недосяжною? Можливо, це відпо-
відає дійсному стану питання. 
Подальші спроби вирішення цієї про-

блеми, на нашу думку, значно залежать від 
типових слідчих ситуацій одночасного допи-
ту, серед яких слід виділити наступні:

1. Особи, у показаннях яких є розбіж-
ності, надають правдиву, але неповну інформа-
цію.

2. Особа (особи), у показаннях якої є 
розбіжності, добросовісно помиляється.

3. Особа (особи), у показаннях якої є 
розбіжності, свідомо надає неправдиву інфор-
мацію [6, с.29-30].
Відносно безконфліктними будуть дві 

перші типові слідчі ситуації, у яких свідки, 
потерпілі й інколи навіть підозрювані згод-
ні співпрацювати зі слідством та викласти 
все, що відоме їм про подію. 
Однак завдання слідства не завжди є 

простим: для свідка й особливо потерпілого 
ситуація злочину завжди є екстремальною, 
загрозливою щодо особистої безпеки й тому 
викликає сплеск емоцій. Це, у свою чергу, 
несприятливо позначається не тільки на 
сприйнятті події, але й на їх подальшому 
пригадуванні. Свідок або потерпілий, який 
надає свідчення, змушений внутрішньо по-
новому переживати те, що трапилось. Крім 
того, сам контакт з представником право-
охоронних органів, незвичний для біль-
шості допитуваних, посилює їх емоційний 
дискомфорт і хвилювання (психологи нази-
вають такий стан тривожністю). 
Враховуючи вказані психологічні осо-

бливості, достатньо ймовірно, що перший 
допит особи може бути недостатньо інфор-
мативним й містить викривлення подання 
інформації внаслідок хвилювання, емоцій-
ності тощо; і слідчий, прокурор відповідно 
можуть провести повторний допит. Однак, 
особа, зазвичай, буде вже наполягати на 
первинних свідченнях, щоби не визнава-
ти допущені нею неточності. В подальшо-
му - психологічні механізми захисту особи 
щодо переживання травматичних ситуа-
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цій будуть сприяти поступовому витіснен-
ню спогадів про деталі події. У даному разі, 
логічним буде використати саме придатні 
механізми одночасного допиту й із залу-
ченням, припустимо, іншого свідка, який 
менш емоційно й більш об’єктивно сприй-
няв подію. Мета такого одночасного допи-
ту буде полягати в перевірці та уточненні 
отриманих на первинному допиті свідчень, 
використання психологічних механізмів 
діяльного співчуття, методичних прийо-
мів когнітивної психології для активізації 
пам’яті особи, щоб допомогти особі згада-
ти важливі факти, обставини, деталі події 
та ознаки, яким він не придав значення на 
першому допиті. Без сумніву, таким чином 
буде більша ймовірність, що особа згадає та 
визнає свої помилки чи неточності перших 
свідчень. 
Вбачається, що дії слідства у першій та 

другій типовій слідчій ситуації одночасного 
допиту, насамперед, мають на меті – пере-
вірку, уточнення отриманих свідчень, а усу-
нення розбіжностей свідчень виступає дру-
горядним завданням. 
Розглянемо третю типову слідчу ситу-

ацію одночасного допиту, яку характери-
зують як конфліктну, в якій особа умисно 
надає неправдиві свідчення за будь-яких 
причин. Саме завдяки цієї ситуації у біль-
шості науковців склалося загальне бачен-
ня одночасного допиту, адже зіткнення й 
протистояння правдивого та неправдиво-
го учасника яскраво ілюструє одночасний 
допит. І хоча дійсно існує вірогідність, що 
злочинця буде психологічно схилено до зі-
знання, на жаль, така ситуація зустрічаєть-
ся у мізерному відсотку справ. Здебільшо-
го моральний рівень, цинічність осіб, що 
вчинили умисний злочин та намагаються 
це приховати або викривити інформацію у 
свою користь, логічно знаходить своє відо-
браження у поведінці й під час одночасно-
го допиту. Отже, слідчому в цій ситуації, як 
правило, доводиться констатувати ті ж самі 
свідчення, адже кожен учасник наполягає 
на своїй правоті. Тобто мета одночасного 
допиту не була досягнута? Якщо говорити 
про з’ясування причин розбіжностей пока-
зів уже допитаних осіб - слід визнати, що 
так. Але ми категорично не погоджуємось, 

що дія була безрезультатною. Слідство 
впевнилось, що позиції сумлінного учасни-
ка (учасників) одночасного допиту залиши-
лись непорушними; отримало додаткову 
перевірку й закріплення показань учас-
ників; посилило тактико-психологічний 
вплив на несумлінного учасника тощо. На 
нашу думку, це є вагомий результат слідчої 
(розшукової) дії, що має знайти справедли-
ве відображення у законодавчому визна-
ченні мети одночасного допиту. 

Висновки
Значення одночасного допиту двох чи 

більше вже допитаних осіб не слід хибно 
переоцінювати. Віра в те, що людина, яка 
налаштована на обман слідства, змінить 
свою позицію й розкаже правду, часто є 
примарною. На практиці більшість одно-
часних допитів за об’єктивних причин, що 
не залежить від слідства, не досягають ба-
жаної мети щодо з’ясування причин розбіж-
ностей у показах двох чи більше вже допитаних 
осіб. 
Одночасний допит двох чи більше вже 

допитаних осіб, без сумніву є слідчою (роз-
шуковою) дією, що має на меті контроль 
якості доказів, отриманих із показів. Його 
можна вважати одним з найважливіших та 
найбільш часто використовуваних засобів 
такого контролю. 
Для впорядкування законодавства, зо-

крема дефініції мети одночасного допиту, 
пропонується викласти ч. 9 ст. 224 КПК 
України в такій редакції: «Слідчий, про-
курор має право провести одночасний до-
пит двох чи більше вже допитаних осіб для 
встановлення достовірності їх отриманих 
від них показів», що, на нашу думку, буде 
слугувати гармонізації судової практики 
призначення даної слідчої (розшукової) 
дії, дозволить слідчим, прокурорам краще 
встановити пріоритетні завдання конкрет-
ного одночасного допиту, правільно обра-
ти методологію й тактичні прийоми прове-
дення даної слідчої (розшукової) дії.
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АНОТАЦІЯ 
Мета проведення одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб, що перед-
бачений ч. 9 ст. 224 КПК України, зазнала 
детального дослідження та тлумачення у 
зв’язку із суперечливою судовою практикою 
призначення даної слідчої (розшукової) дії, ши-
роким діапазоном розбіжностей у трактуван-
ні слідчими, прокурорами підстав, завдань, 
сутності даної дії, що відповідно позначається 
на методології проведення та результатив-
ності. У дослідженні відбулася спроба винай-
дення рішень підвищення ефективності цієї 
слідчої (розшукової) дії, особливу увагу зосеред-
жено на з’ясування змісту «розбіжностей», що 
зазначається законодавцем у якості однієї з 
підстав проведення одночасного допиту, ана-
лізу типових слідчих ситуацій даної слідчої 
(розшукової) дії та її завдань.
Ключові слова: слідчі (розшукові) дії, одно-

часний допит двох чи більше вже допитаних 
осіб, підстави проведення одночасного допиту, 
завдання одночасного допиту, мета одночас-
ного допиту.

SUMMARY 
The purpose of conducting simultaneous 

interrogation of two or more persons already 
questioned, provided for in Part 9 of Art. 224 
of the Criminal Procedure Code of Ukraine, 
was investigated in detail in connection with 
the contradictory judicial practice of assigning 
this investigative action, a wide range of 
disagreements in the interpretation of the grounds, 
tasks, and essence of this action by investigators 
and prosecutors, which, accordingly, affects the 
methodology of implementation and effectiveness. 
The author investigates possible solutions aimed 
at increasing the effectiveness of this investigative 
action, special attention is focused on the content of 
“disagreements”, which are noted by the legislator as 
the basis for simultaneous interrogation, analysis of 
typical investigative situations of this investigative 
action and its tasks.

Key words: investigation actions, simultaneous 
interrogation of two or more persons questioned, 
grounds for simultaneous interrogation, tasks 
of simultaneous interrogation, objectives of 
simultaneous interrogation.
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Одной из стержневых социальных и поли-
тических проблем конца XX начала XXI века 
стала коррупция. Коррупция представляет 
собой использование лицом законодательства 
или публичной власти в ущерб своим ближ-
ним. Коррумпированные отношения сегодня 
все интенсивнее вытесняют правовые, эти-
ческие отношения между людьми. Коррупция 
является угрозой для национальной безопас-
ности Украины. Масштабность коррупцион-
ных проявлений во властных и управленческих 
структурах негативно сказывается на между-
народном имидже Украины. На международ-
ном уровне Украина имеет репутацию одной 
из самых коррумпированных стран. Негатив-
ные тенденции в распространении этого явле-
ния прослеживаются на протяжении послед-
них лет, обусловливают дальнейшее ухудшение 
ситуации. В то же время коррупцию лучше 
предотвращать, а также вести с ней борьбу в 
условиях народовластия, плюрализма, терпи-
мости, приоритета прав и свобод человека и 
гражданина.
Ключевые слова: коррупция, общественная 

опасность коррупции, правонарушения, борьба, 
политика, экономика.
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На сучасному етапі формування і ста-
новлення України як незалежної, демо-
кратичної і правової держави корупція 
являє собою особливо небезпечне явище. 
Вона підриває авторитет демократичних 
інститутів держави, гальмує хід економіч-
них реформ і при цьому ущімлює права і 
свободу громадян. 
Актуальність теми зумовлена багатьма 

чинниками, серед яких – курс на євроін-
теграцію, що на сьогодні є неодмінною 
умовою розвитку держави. Вибір теми 
дослідження обумовлений необхідністю 
вивчення комплексного феномену коруп-
ції як соціально-політичного явища і по-
требою визначення механізмів протидії 
йому.

Стан дослідження
Проблемам корупції присвячено чи-

мало робіт , у яких детально досліджува-
лися сутність, поняття корупції, окремі 
склади злочинів та заходи протидії. Зва-
жаючи на актуальність питання поши-
рення корупційної злочинності в Україні, 
воно було об’єктом дослідження багатьох 
учених, із-поміж яких слід виокремити: 
С. М. Алфьорова, А. М. Бойка, В. М. Га-
ращука, О. М. Литвинова, М. І. Мель-
ника, В. Я. Настюка, М. І. Хавронюка, 
О. Ю. Шостко, О.К. Засторожну, Л.А. Ка-
лініна, А.Н. Крамника, О. В. Кузьменка, 
О.Є. Луньова, В.М. Манахіна та ін. Вод-
ночас зазначена проблематика на тепе-
рішній час не вичерпала себе з огляду 

Постановка проблеми
Корупція є однією з найактуальніших 

проблем сучасності, розв’язання якої для 
багатьох країн – нагальна і вкрай необхід-
на справа. Тому питання протидії коруп-
ції є предметом підвищеної уваги міжна-
родних організацій, які об’єднують зусил-
ля для боротьби з нею. 
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на потребу дослідження сучасного стану 
корупційної злочинності та надання до-
даткових пропозицій щодо її запобігання 
із застосуванням інноваційних підходів і 
нестандартних стратегій.

Мета статті полягає у вивченні ре-
ального стану корупції в Україні та виро-
бленні системи боротьби з цим правопо-
рушенням.

Виклад основних положень
Однією зі стрижневих соціальних і 

політичних проблем кінця XX-початку 
XXI століття стала корупція. Саме слово 
«корупція» означає зловживання, яке по-
лягає у використанні законодавства чи 
публічної влади в приватних інтересах 
одних на шкоду приватним інтересам ін-
ших. Корупція – це завжди використання 
особою законодавства чи публічної влади 
на шкоду своїм ближнім. Вона є не лише 
порушенням правопорядку, а й амораль-
ним вчинком. Безперечним є те, що ко-
рупція становить проблему, розв’язання 
якої для багатьох країн є надзвичайно ак-
туальним питанням. Нема сумніву, що це 
повною мірою стосується України, висо-
кий рівень корумпованості якої визнано її 
політичним керівництвом, законодавчим 
органом, вітчизняними та зарубіжними 
аналітиками, відповідними міжнародни-
ми інституціями.
Корупція в Україні сьогодні носить у 

собі ознаки корупції кризового типу, яка 
породжується кризою сучасного україн-
ського суспільства; вона здатна погли-
блювати цю кризу, маючи властивість 
зводити нанівець будь-які політичні, 
економічні, правові, моральні реформи в 
Україні. Корумповані відносини сьогодні 
дедалі інтенсивніше витісняють правові, 
етичні відносини між людьми, з аномалії 
поступово перетворюються на правило 
поведінки, що є недопустимим у правовій 
державі.
Корупція стала доволі звичним яви-

щем у всіх сферах суспільного життя. 
Основними чинниками існування такого 
рівня корупції є суспільний менталітет, 
що сприяє пошуку корупційних шляхів 

для вирішення особистих проблем, та ме-
ханізми функціонування державних ін-
ституцій, які сприяють існуванню таких 
шляхів і створюють певний пріоритет по-
рівняно з легальними процедурами отри-
мання певних благ, задоволення суспіль-
них інтересів.
Корупція є загрозою для національної 

безпеки України. Масштабність коруп-
ційних проявів у владних і управлінських 
структурах негативно позначається на 
міжнародному іміджі України, підриває 
економічні основи держави, блокує над-
ходження іноземних інвестицій, нівелює 
довіру населення до державних інститу-
тів, зменшує консолідацію українського 
суспільства.
На міжнародному рівні Україна має ре-

путацію однієї з найбільш корумпованих 
країн. За результатами досліджень світо-
вої корупції, яку проводить міжнародна 
організація Transparency International, у 
2017 році Україна зайняла 130-те місце зі 
180 позицій у світовому рейтингу сприй-
няття корупції, опинившись поруч із Не-
палом та Іраном. На сьогодні індекс CPI 
країни становить 30 балів зі 100 можли-
вих. Таке підвищення рейтингу у 2017 
році вдалося здобути завдяки першим 
результатам діяльності САП та НАБУ, ді-
яльності Реєстру електронних декларацій 
та завдяки використанню системи дер-
жавних закупівель ProZorro [1]. 
Загальні збитки, cпричинені корупці-

єю у 2017 році, становили 6,39 млрд. грн., 
у 2016 році – 4,86 млрд. грн.. Це свідчить 
про негативну складову – більше хабарів 
вимагають та більше намагаються дати.
Негативні тенденції у поширенні цьо-

го явища, що простежуються впродовж 
останніх років, обумовлюють подальше 
погіршення ситуації, а у разі невжиття 
невідкладних адекватних заходів можуть 
призвести до повної компрометації дер-
жавних структур влади й руйнації основ 
суспільної моралі.
Таке негативне явище, як корупція, 

вражає дуже широке коло суспільних 
відносин, які існують у державі. Переду-
сім – це комплекс економічних відносин. 
Так, корупція призводить до розширен-
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ня сфери тіньової економіки. Це насам-
перед спричиняє зменшення надходжень 
до бюджету держави у вигляді податків, 
зборів (обов’язкових платежів). Як на-
слідок, держава втрачає важелі управлін-
ня економікою, загострюються соціальні 
проблеми через неможливість виконання 
зобов’язань щодо фінансування соціаль-
ної сфери.
Надзвичайно негативний вплив має 

корупція на процеси приватизації. Не-
рідко трапляється, що, втягуючи у коруп-
ційну діяльність державних службовців, 
деякі ділки скуповують величезні підпри-
ємства, нерухомість за мізерні суми. Тому 
саме у сфері приватизації необхідні глас-
ність, прозорість, контроль. Через непра-
вомірну приватизацію різко збільшується 
майнова нерівність, що призводить до зу-
божіння значної частини населення.
Проникнення корупції в органи ви-

конавчої влади призводить до надання 
незаконних переваг та підтримки моно-
польного становища на ринку суб’єктів 
підприємницької діяльності.
У сфері політичного життя держави 

поширення корупції може призвести до 
зміщення цілей політики від загально-
національного розвитку до забезпечення 
володарювання олігархічних угрупувань. 
При цьому, з урахуванням інших умов, 
здійснюється плавний перехід від напів-
легітимного лобізму до відвертої корупції 
[2, с. 125].
Це негативне явище не могло не вра-

зити й судові органи влади. Слід зазна-
чити, що вказана тенденція є однією із 
найгостріших загроз розбудови демокра-
тичного суспільства в Україні. Мають міс-
це порушення окремими представниками 
органів судової влади норм і процедур, 
вчиненням злочинів у сферах службової 
діяльності та правосуддя, а також лобі-
юванням інтересів окремих фінансових 
груп та злочинних організацій. Також 
непоодинокими є вимагання хабарів за 
винесення того чи іншого рішення по 
суті справи, постановлень завідомо не-
правосудних ухвал і вироків, участі у не-
законному розподілі корпоративних прав 
(«рейдерство»).

Серед чинників, що негативно впли-
вають на ситуацію у цій сфері, можна від-
значити низький рівень правової освіти 
та фахової підготовки кандидатів на по-
сади суддів, наявність механізмів та опо-
середкованих шляхів впливу на суддів під 
час прийняття ними судових рішень. Ці 
прояви вкрай негативно позначаються 
на ефективності функціонування судової 
системи, викликають поглиблення кризи 
довіри громадян до судових інстанцій та в 
цілому знижують ефективність боротьби з 
корупцією.
З правової точки зору, у разі поши-

рення корупції в державі дискредитуєть-
ся право як основний інструмент регулю-
вання життя держави і суспільства. У сус-
пільній свідомості формується думка про 
беззахисність громадян і перед злочин-
ністю, і перед владою. Існування корупції 
в правоохоронних органах призводить 
до зміцнення організованої злочиннос-
ті, яка, об’єднуючись із корумпованими 
групами чиновників і підприємців, поси-
люється все більше, оскільки має доступ 
до політичної влади і можливості для від-
мивання грошей. Як наслідок – громадя-
ни зневірюються у цінностях демократії, 
руйнуються демократичні інститути, ста-
виться під загрозу існування громадян-
ського суспільства [3, с. 128].
Серед причин корупції можна назва-

ти: 
- невдале проведення економічних 

реформ; 
- закритість, келійність, непрозо-

рість у прийнятті рішень державними ор-
ганами;

- вкоріненість негативних чинов-
ницьких традицій; 

- низький рівень управлінської 
культури в органах державної влади; 

- падіння життєвого рівня населен-
ня.
Водночас корупції краще запобігати, 

а також вести з нею боротьбу в умовах 
народовладдя,плюралізму, терпимості, 
пріоритету прав та свобод людини і гро-
мадянина, свободи слова та особистої без-
пеки – середовища, яке гарантує тільки 
демократія [4].
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 Основними напрямами протидії ко-
рупції виступають:

- подальше вдосконалення законо-
давчої бази; 

- запобігання корупції; 
- виявлення, припинення та розслі-

дування корупційних правопорушень; 
- забезпечення покарання осіб, ви-

нних у вчиненні корупційних правопору-
шень; 

- поновлення порушених корупцій-
ними діяннями законних прав та інте-
ресів осіб; 

- усунення наслідків корупційних 
діянь.
Одним із найважливіших заходів за-

побігання корупції є суворе дотримання 
встановлених правил добору кадрів на 
посади державних службовців в органах 
виконавчої влади України. Необхідно 
ретельно перевіряти ділові та мораль-
ні якості кожного кандидата, який пре-
тендує на таку посаду, щоб виключити 
саму можливість призначення на посади, 
пов’язані з виконанням функцій держави, 
людей нечесних, корисливих, безвідпо-
відальних, забезпечити постійний конт-
роль за виконанням державним службов-
цем покладених на нього обов’язків з точ-
ки зору доброчесності, відданості справі 
та компетенції, зміцнити дисципліну пра-
ці [5].
Головною складовою протидії поши-

ренню корупції є зміцнення інституту 
державної служби. Особливою незахище-
ністю перед корупцією вирізняються нові 
структури влади, в яких внутрішні меха-
нізми блокування корупційних проявів 
слабкі або навіть зовсім відсутні. Робота 
посадових осіб має бути відкрита через 
систему обов’язкових звітів, інформуван-
ня та спілкування, зокрема через засоби 
масової інформації. Необхідно визначити 
перелік посад, які потенційно найбільше 
можуть зазнати корозії хабарництва, про-
текціонізму, незаконного лобізму та ін-
ших проявів корупції. Слід максимально 
розвантажити ці посади від таких розпо-
рядчих функцій, які можна здійснити че-
рез інші механізми і структури. 

Висновки
Рівень корупції в Україні залишається 

на надвисокому рівні.
Цілеспрямована боротьба з корупцією 

потребує тривалих соціально-економіч-
них, політичних і правових перетворень.
На сьогоднішній час ми бачимо прин-

ципово нове ставлення суспільства до 
проблеми корупції та активізацію роботи 
правоохоронних органів із виявлення ко-
рупційних діянь.
Безумовно, всі заходи, здійснювані 

державою в межах антикорупційної ре-
форми, є великим кроком уперед. 
Задля зменшення рівня корупції до 

мінімального доцільно вивчати міжна-
родний досвід боротьби з цим негатив-
ним явищем, насамперед, у країнах, які 
на практиці довели ефективність запро-
понованих ними механізмів.
Як показує світова практика, для вирі-

шення проблеми корупції в Україні конче 
потрібно забезпечити:

- прозорість діяльності органів дер-
жавної влади;

- створення сприятливих умов для 
розвитку економічного добробуту;

- залучення громадськості до прове-
дення моніторингу та контролю діяльнос-
ті державних органів під час прийняття 
політично важливих рішень;

- застосування міжнародних стан-
дартів у роботі всіх державних органів.
Державі необхідні реформи, які пови-

нні максимально знизити рівень корупції.
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АНОТАЦІЯ 
Однією зі стрижневих соціальних і полі-

тичних проблем кінця XX-початку XXI сто-
ліття стала корупція. Корупція являє собою 
використання особою законодавства чи пу-
блічної влади на шкоду своїм ближнім. Корум-
повані відносини сьогодні дедалі інтенсивніше 
витісняють правові, етичні відносини між 
людьми. Корупція є загрозою для національної 
безпеки України. Масштабність корупційних 
проявів у владних і управлінських структурах 
негативно позначається на міжнародному 
іміджі України. На міжнародному рівні Укра-
їна має репутацію однієї з найбільш корумпо-
ваних країн. Негативні тенденції у поширенні 
цього явища, що простежуються впродовж 
останніх років, обумовлюють подальше погір-
шення ситуації. Водночас корупції краще запо-
бігати, а також вести з нею боротьбу в умовах 
народовладдя,плюралізму, терпимості, пріо-
ритету прав та свобод людини і громадянина.
Ключові слова: корупція, суспільна небез-

пека корупції, правопорушення,боротьба, по-
літика, економіка.

SUMMARY 
Corruption has become one of the pivotal social 

and political problems of the end of XX century 
of the XXI century. Corruption is the use of a 
person of law or public authority at the expense 
of his neighbor. Corrupt relations are increasingly 
eroding the legal, ethical relations between people. 
Corruption is a threat to Ukraine’s national security. 
The magnitude of corruption manifestations 
in power and governance structures negatively 
affects the international image of Ukraine. At the 
international level, Ukraine has a reputation as 
one of the most corrupt countries. Negative trends 
in the spread of this phenomenon, which have been 
traced in recent years, cause further deterioration of 
the situation. At the same time, it is better to prevent 
corruption, and to fi ght with it in the conditions 
of democracy, pluralism, tolerance, the priority of 
human and civil rights and freedoms.

Key words: corruption, public danger of 
corruption, offenses, struggle, politics, economy.
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В статье рассматриваются основные про-
блемы, возникающие на практике при лишении 
несовершеннолетних свободы. Автор обращает 
особое внимание на возможность в отдельных 
случаях применять к несовершеннолетним 
лицам пожизненное лишение свободы и приво-
дит аргументы в пользу своего мнения. Также 
в статье обосновывается необходимость улуч-
шения организации работы персонала учреж-
дений исполнения наказаний.
Ключевые слова: несовершеннолетний, на-

казание, лишение свободы, пожизненное лише-
ние свободы, преступление небольшой тяже-
сти, уголовное законодательство.
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основним інструментом боротьби зі злочин-
ністю визнав саме покарання, передбачив-
ши перевиховання злочинця як кінцевий 
результат кримінально-правового впливу. 
Свого часу видатний вчений-криміналіст 

М.І. Бажанов зазначив, що, надаючи серйоз-
ного значення проблемам покарання, зако-
нодавець виходить з того, що ефективність 
покарання багато в чому сприяє подальшо-
му укріпленню законності та правопорядку, 
вдалій боротьбі зі злочинністю. Призначен-
ня покарання – важливий етап у діяльності 
суду, до нього повинна бути прикута осо-
блива увага. При цьому варто також мати 
на увазі, що необхідною та обов’язковою 
підставою застосування покарання є вста-
новлення в діях особи ознак певного складу 
злочину, правильна кваліфікація діяння, у 
вчиненні якого було визнано винним під-
судного. Злочин та покарання знаходяться 
в єдності…[2, с. 71]. 
Таким чином, злочин та покарання є вза-

ємозалежними, законодавчо пов’язаними 
явищами. Цей факт підтверджується тим, 
що всі свої функції кримінальне законодав-
ство здійснює саме крізь призму покарання: 
охоронна (так само як і превентивна) функ-
ція здійснюється через встановлення факту 
існування покарання як неминучого кри-
мінально-правового заходу впливу, який 
застосовується у разі вчинення дій проти 
певних суспільних відносин, що знаходять-
ся під охороною Кримінального кодексу; 
виховна функція – через формування у гро-
мадян правосвідомості, яка є наслідком за-

Кримінальне законодавство з момен-
ту свого зародження завжди сприймалося 
як засіб здійснення карального впливу на 
злочинця, завдання йому страждань, спів-
розмірних вчиненому діянню. Однак, із 
ґенезою суспільства змінювалося й законо-
давство, – кара відійшла на другий план, 
віддавши своє місце перевихованню зло-
чинця. Тим не менше, покарання завжди 
було і залишається однією з найголовніших 
складових кримінального закону, адже сам 
факт існування цього феномену є передумо-
вою превентивної функції. Зазначену тезу 
підтверджує й ч. 2 ст. 1 Кримінального ко-
дексу України (далі – КК України), в якій за-
значено, що для здійснення свого завдання 
Кримінальний кодекс України визначає, які 
суспільно небезпечні діяння є злочинами та 
які покарання застосовуються до осіб, що 
їх вчинили [1]. Таким чином, законодавець 
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борони певної поведінки, котра визначена 
кримінальним законодавством як небажана 
та злочинна, а отже – кримінально карана. 
Тобто усвідомлення протиправності такої 
поведінки вбачається законодавством через 
встановлення за неї певного роду покаран-
ня; регулятивна функція є свого роду уза-
гальнюючою для попередніх, оскільки саме 
вона забезпечує своєчасну правильну реак-
цію держави на вчинений злочин та обран-
ня певної міри покарання.
Отже, виходячи з вищенаведеного, 

можна підсумувати, що покарання, як кри-
мінально-правове явище, покликане не-
сти в собі певного роду позбавлення, які є 
елементами перевиховання, котре, у свою 
чергу, надає можливість кримінальному за-
конодавству здійснювати одне зі своїх осно-
вних завдань – запобігати злочинам. Варто 
зазначити, що такі позбавлення часто поля-
гають в ізоляції засудженого від суспільства 
та, відповідно, суспільства від засудженого. 
На сьогоднішній день думки вчених 

щодо актуальності, доцільності та дієвос-
ті ізоляції неповнолітніх злочинців є нео-
днозначними. Не дивлячись на те, що док-
трина кримінального права має достатньо 
ґрунтовні розробки щодо зазначеної про-
блематики (Н.Л. Березовська, Т.О. Гончар,-
С.Ф. Влад, Д.В. Казначеєва, Є.С. Назимко 
тощо), окремі не вирішені вченими питання 
співвідношення теорії та практики застосу-
вання до неповнолітніх кримінально-пра-
вових заходів, пов’язаних із позбавленням 
волі, призводять до відсутності одностайнос-
ті під час досудового та судового розсліду-
вання, а отже, часто стають причиною пору-
шення конституційних прав неповнолітніх. 
З метою покращення стану справ (внесення 
власних пропозицій щодо удосконалення 
кримінального законодавства в частині осо-
бливостей кримінальної відповідальності та 
покарання неповнолітніх) пропонуємо роз-
глянути покарання у вигляді позбавлення 
неповнолітніх волі на певний строк більш 
детально.

Так, розмірковуючи над сутністю пока-
рання у вигляді позбавлення волі, Є.С. На-
зимко зазначив, що останнє є найбільш 
поширеним, але малоефективним, стигма-
тичним, навіть руйнівним. За результата-

ми компаративного аналізу вченим було 
з’ясовано, що у зарубіжному законодавстві 
існують такі особливості кримінально-пра-
вової регламентації цього виду покарання: 
у більшості має назву «ув’язнення», в осно-
вному призначається особам від 16 років, 
термін відбування покарання, як правило, 
обмежено 5 роками (у певних випадках – 10 
років), призначається за «серйозні» право-
порушення (аналог вітчизняних тяжких 
злочинів) [3, с. 20].
Ми погоджуємося зі вченим та зі свого 

боку додамо, що, дійсно, на практиці непо-
одинокими є випадки рецидиву з боку не-
повнолітніх осіб, які відбували (-ють) пока-
рання у вигляді позбавлення волі. Однією з 
причин може бути те, що розповсюдженими 
є випадки застосування до неповнолітніх, 
засуджених до позбавлення волі, звільнен-
ня від покарання з випробуванням, – дово-
лі часто такі неповнолітні особи вчиняють 
новий (інколи більш тяжкий) злочин ще 
протягом іспитового строку. Останнє може 
пояснюватися надмірною довірою до підліт-
ків, які лише удавано стали на шлях виправ-
лення. Зазначене підтверджує й приклад із 
судової практики.
Так, відповідно до вироку Сосницько-

го районного суду Чернігівської області 
від 05.08.2010 року по справі № 1-38/10 не-
повнолітнього, раніше судимого 17.12.2009 
року Сосницьким райсудом за ч. 3 ст. 185 КК 
України до 3 років позбавлення волі з іспитовим 
строком в 1 рік, було визнано винним у скоєнні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст.115 КК України, 
за наступних обставин. 11 квітня 2010 року в 
будинку, де тимчасово проживає підсудний, що 
розташований в с. Ганнівка Сосницького ра-
йону Чернігівської області, між ним та іншим 
неповнолітнім виникла сварка. Під час свар-
ки, на ґрунті особистих неприязних відносин, 
підсудний, перебуваючи в стані алкогольного 
сп’яніння, в період часу з 01.00 години по 02.00 
годину ночі наніс близько трьох ударів руками 
по голові неповнолітньому, який впав на підлогу 
та втратив свідомість. Після падіння неповно-
літнього на підлогу підсудний, продовжуючи своє 
злочинне діяння, з метою умисного вбивства, 
одягнув два поліетиленових пакети на голову 
потерпілому та зав’язав їх мотузкою в області 
шиї, в результаті чого останній помер на місці 
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події. Смерть наступила в результаті механіч-
ної асфіксії через закриття зовнішніх дихальних 
шляхів, що обґрунтовується висновком судово-
медичної експертизи № 63 від 24.04.2010 року. 
Після вбивства підсудний, викопавши яму біля 
власного господарчого сараю, перетягнув тіло 
потерпілого до неї та закопав його [4]. 
Ще однією причиною є те, що не завжди 

цілі, які передбачені кримінальним зако-
нодавством, збігаються із цілями осіб, які 
працюють із неповнолітніми, позбавленими 
волі. Л.П. Оніка зазначає, що останніми ро-
ками кримінально-виконавче законодавство 
України зазнало чималих змін, переважна 
частина з яких, за визначенням законодав-
ця та правозастосувачів, спрямовані на за-
провадження в практику виконання кримі-
нальних покарань прогресивних європей-
ських стандартів. Саме результатом гумані-
зації кримінальної та кримінально-виконав-
чої політики називається значне зменшення 
числа засуджених неповнолітніх: якщо в 
2004 році в Україні в 11 виховних колоніях 
трималось 2 882 засуджених, то в 2014 році 
скоротилось як число колоній – до 67, так і 
кількість утримуваних у них – до 484 осіб. 
Однак, як показує практика, кардинальних 
зрушень у забезпеченні прав засуджених, 
у тому числі й неповнолітніх, не відбулося. 
Значне число положень, що відображають 
права засуджених у виховних колоніях, ма-
ють декларативний характер, механізм їх 
реалізації невідпрацьований і складний у 
застосуванні. Мають місце й непоодинокі 
випадки, коли законодавець, проголошую-
чи турботу про дітей у місцях позбавлення 
волі, фактично безпідставно обмежує їх пра-
ва і законні інтереси порівняно з доросли-
ми засудженими, а також дітьми на свободі. 
Більшість із таких обмежень не зумовлені 
ізоляцією в колонії та не має під собою необ-
хідного раціонального підґрунтя [5, с. 272].
Відповідно до судової статистики, у 

2008 році було позбавлено волі 1977 непо-
внолітніх (1353 особи за вчинення тяжких 
злочинів, 295 – особливо тяжких); 4 особи 
вчинили злочин (3 – тяжкий), знаходячись 
в установі виконання покарань, під вартою; 
у 2009 році було позбавлено волі 1886 непо-
внолітніх (1341 – вчинили тяжких злочин, 
283 – особливо тяжкий); 9 осіб вчинили зло-

чин (7 – тяжкий), знаходячись в установі ви-
конання покарань, під вартою; у 2010 році 
позбавлено волі 2030 осіб (1405 – тяжкий 
злочин, 243 – особливо тяжкий); 5 неповно-
літніх вчинили злочин (4 – тяжкий, 1 – осо-
бливо тяжкий), знаходячись в установі ви-
конання покарань, під вартою; у 2011 році 
покарання у вигляді позбавлення волі було 
призначено 1915 неповнолітнім (1306 – вчи-
нили тяжкий злочин; 120 – особливо тяж-
кий); 1 особа вчинила злочин, знаходячись в 
установі виконання покарань, під вартою; у 
2012 році позбавлено волі 1496 неповноліт-
ніх (1016 – тяжкий злочин, 130 – особливо 
тяжкий); 5 осіб вчинили злочин (4 – тяжкий, 
1 – особливо тяжкий), знаходячись в устано-
ві виконання покарань, під вартою; у 2013 
призначено покарання у вигляді позбавлен-
ня волі 1153 неповнолітнім (з них 808 вчини-
ли тяжкий злочин, 82 – особливо тяжкий); 2 
особи вчинили злочин (1 – тяжкий), знахо-
дячись в установі виконання покарань, під 
вартою; у 2014 – 725 осіб засуджені до по-
збавлення волі (531 – за тяжкий злочин, 57 – 
особливо тяжкий); 1 особа вчинила тяжкий 
злочин, знаходячись в установі виконання 
покарань, під вартою; у 2015 році позбав-
лено волі 585 неповнолітніх (426 – тяжкий 
злочин, 45 – особливо тяжкий); 2 особи вчи-
нили злочин, знаходячись в установі ви-
конання покарань, під вартою; у 2016 році 
позбавлено волі 495 осіб (328 – тяжкий зло-
чин, 41 – особливо тяжкий); станом на пер-
ше півріччя 2017 року було позбавлено волі 
217 неповнолітніх осіб (140 з яких вчинили 
тяжкий злочин, 21 – особливо тяжкий) [6]. 
Зазначена статистична інформація, навіть 
не дивлячись на зниження рівня злочиннос-
ті неповнолітніх (що виходить зі зниження 
кількості осіб, яким призначено покарання 
у вигляді позбавлення волі), що може бути 
наслідком латентності окремих злочинів та 
недостатньо якісною роботою поліції, свід-
чить про низьку ефективність діяльності 
установ системи виконання покарань.
Так, І.С. Яковець зазначає, що при ви-

значенні й оцінці ефективності покарання 
слід виходити з об’єктивних закономірнос-
тей, що визначають його оптимальні мож-
ливості. Призначене покарання має бути 
ефективним. Визначення ефективності по-
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карання полягає у порівнянні досягнутого 
і поставленої мети. Вчена, спираючись на 
думку В.П. Ревіна, вказує, що зміст само-
го поняття «ефективність» здається досить 
простим: це результативність, досягнення 
мети в діяльності, порівняння результату з 
витратами… Ефективність покарання у виді 
позбавлення волі, а значить й установ, які 
виконують даний вид покарання, тією чи 
іншою мірою може визначатися за цілим 
рядом напрямів [7, с. 63]. Вчена також за-
значає, що всього Департаментом пенітен-
ціарної служби України визначено п’ять 
основних критеріїв оцінки ефективності 
діяльності установ системи виконання по-
карань [7, с. 74], які ми використаємо для 
аналізу наведеної нами статистики.

- рівень безпеки засуджених і осіб, взя-
тих під варту, заходи щодо запобігання вчинен-
ню злочинів та дисциплінарних проступків в ор-
ганах і установах виконання покарань та слід-
чих ізоляторах; ступінь виявлення та розкрит-
тя злочинів, вчинених в установах виконання 
покарань та слідчих ізоляторах. Зазначений 
критерій, на нашу думку, є одним із осно-
вних, оскільки сам факт вчинення злочину 
в установі виконання покарань свідчить не 
тільки про неякісну роботу із засудженими 
та відсутність у них прагнення до виправ-
лення, а й, у першу чергу, про індиферент-
ність працівників установи виконання по-
карань, що є недопустимим. Рівень безпеки 
засуджених має досягатися саме через ви-
ключення можливості рецидиву або само-
губства з їх боку, шляхом систематичних 
бесід, тренінгів тощо. Неповнолітні, які ще 
мають гнучку свідомість, є тією категорією 
суб’єктів кримінального законодавства, чия 
поведінка може піддаватися майже стовід-
сотковій корекції. Зворотна ситуація, в якій 
особи, котрі мають працювати з неповно-
літніми злочинцями, матимуть нігілістичне 
відношення до своїх обов’язків, є згубною. 

– забезпечення правопорядку, дотримання 
вимог режиму, правил внутрішнього розпорядку 
в установах виконання покарань, слідчих ізоля-
торах; ефективність застосування передбаче-
них законом засобів виправлення і ресоціалізації 
засуджених. Як ми вже зазначали, виправ-
лення засудженого – головне завдання кри-
мінального законодавства України, адже 

саме воно є передумовою загальної та спе-
ціальної превенції. Однак, на сьогоднішній 
день в Україні склалася ситуація, в якій саме 
поняття «виправлення» є неоднозначним, а 
його оцінка є суб’єктивним явищем. Вважа-
ємо, що саме відсутність чітко визначених 
критеріїв оцінки ступеню виправлення не-
повнолітніх є причиною зниження ефектив-
ності роботи з останніми. 
З цього приводу Є.С. Назимко, С.В. Ло-

сич та Т.І. Пономарьова зазначають, що 
під виправленням необхідно розуміти су-
купність заходів, спрямованих на зміну 
помилкових уявлень особи про нормальні 
взаємовідносини у суспільстві. Виправлен-
ня, на думку вчених, полягає у вихованні та 
перевихованні злочинця. Науковці також 
вважають, що феномену виправлення при-
таманна певна ступневість, яка полягає, в 
першу чергу, в усвідомленні неповнолітнім 
своєї провини, пошуку причини вчинен-
ня суспільно небезпечного діяння, виник-
ненні почуття жалю до потерпілої особи та 
бажанні відшкодувати завдану шкоду. На-
ступний ступінь – бажання займатися само-
вихованням, шукати нові захоплення, роз-
виватися. Третій – позбавлення шкідливих 
звичок, аморальних поглядів, припинення 
спілкування із маргінальними представни-
ками суспільства, лікування (якщо це по-
трібно), приділення уваги своїм близьким. 
Четвертий, останній ступінь – пошук місця 
навчання/роботи, нове коло спілкування, 
прагнення до створення в майбутньому 
родини, здорове судження про майбутнє, 
бачення себе як правослухняної особи-
[8, с. 51]. 
Дійсно, ухилення неповнолітніх від ви-

конання правил внутрішнього розпорядку, 
недотримання ними вимог режиму є без-
заперечним доведенням відсутності в них 
бажання ставати на шлях виправлення та 
свідчить про стійку антигромадську пози-
цію, яку необхідно викорінювати шляхом 
застосування більш репресивних засобів. 
Розповсюдженість фактів вчинення непо-
внолітніми тяжких та особливо тяжких зло-
чинів під час позбавлення волі – найсуворі-
шого для них виду покарання, свідчить про 
недосконалість та часткову рудиментність 
вітчизняного кримінального законодавства. 
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Відповідно до статистики, у 2008 році 51 
неповнолітній вчинив злочин, не відбувши 
до кінця покарання у вигляді позбавлення 
волі та арешту, у 2009 – 50 неповнолітніх 
вчинили злочин, не відбувши покарання у 
вигляді позбавлення волі та арешту, у 2010 
році – 60, у 2011 – 57, у 2012 – 67, у 2013 – 44, 
у 2014 – 34, у 2015 – 27, у 2016 – 27, станом 
на перше півріччя 2017 року 11 неповноліт-
ніх вчинили злочин, не відбувши покарання 
у вигляді позбавлення волі та арешту. При 
цьому, у 2008 році кількість неповнолітніх, 
які мають три та більше непогашених і не-
знятих судимостей дорівнювала 23 особам, у 
2009 – 19 особам, у 2010 – 27 особам, у 2011 
– 24 особам, у 2012 – 28 особам, у 2013 – 27, 
у 2014 – 26, у 2015 – 41, у 2016 – 34, станом 
на перше півріччя 2017 року кількість непо-
внолітніх, які мають три та більше непога-
шених і не знятих судимостей, дорівнювала 
7 особам [6]. Зазначена інформація є нао-
чним підтвердженням слабкої ефективності 
покарання у вигляді позбавлення волі. На 
нашу думку, останнє пояснюється зниже-
ним терміном відбування зазначеного пока-
рання для неповнолітніх та відсутністю мак-
симально репресивного карального заходу у 
вигляді довічного позбавлення волі.
Одним із прикладів надмірної лояльнос-

ті законодавця щодо неповнолітніх злочин-
ців є його позиція щодо злочинів невеликої 
тяжкості – встановлення покарання у ви-
гляді позбавлення волі лише за повторний 
злочин, оскільки не завжди вчинення не-
тяжкого злочину вперше свідчить про від-
сутність у особи сталої девіантної поведінки. 
Наприклад, неповнолітній може вчинити 
крадіжку, передбачену ч. 1 ст. 185 КК Укра-
їни щодо вагітної жінки, яка знаходиться у 
скрутному матеріальному становищі, про 
що заздалегідь було відомо неповнолітньо-
му. В такому випадку наочним є факт на-
явності обтяжуючих обставин, що свідчить 
про те, що особа потребує в негайній ко-
рекції поведінки та контролі. Тому при ви-
рішенні питання щодо застосування пока-
рання у вигляді позбавлення волі, в першу 
чергу, мають враховуватися всі обставини 
вчиненого злочину, а вже потім – неповно-
літній вік особи. Отже, враховуючи вищеви-
кладене, пропонуємо редагувати ч. 2 ст. 102 

КК України наступним чином: Позбавлення 
волі не може бути призначено неповнолітньому, 
який вперше вчинив необережний злочин неве-
ликої тяжкості; та позбавити п. 1 ч. 3 ст. 102 
КК України ознаки повторності, та викласти 
його в такій редакції: Покарання у вигляді по-
збавлення волі призначається неповнолітньому: 
1) за вчинений злочин невеликої тяжкості – на 
строк не більше одного року шести місяців…
Запропонована редакція дозволить роз-

ширити перелік можливих видів покарання 
для неповнолітніх, диференціювати остан-
нє в залежності від особливостей вчиненого 
злочину, при цьому надасть законодавцеві 
можливість гуманізувати підхід до підлітків, 
які вчинили вперше необережний нетяж-
кий злочин або умисний нетяжкий злочин 
без обтяжуючих обставин. 
Інше цікаве питання – позиція законо-

давця, викладена в ч. 2 ст. 64 КК України, де 
зазначено, що довічне позбавлення волі не 
застосовується до осіб, що вчинили злочини 
у віці до 18 років…[1]. Відтак, таке рішен-
ня зумовлене, виходячи із психологічної 
характеристики осіб цього віку: нестійкості 
психічних процесів, відсутності достатнього 
життєвого досвіду, знань, навичок соціаль-
ної поведінки тощо. Дійсно, така психофі-
зична незавершеність процесу формування 
особи неповнолітніх призводить до нездат-
ності повною мірою (на рівні психофізичного 
розвитку повнолітньої особи) усвідомлюва-
ти суспільну небезпечність такого складно-
го соціального явища, як злочин, адекватно 
оцінювати свої вчинки [9, с. 416]. Однак, 
навряд чи між психофізичним розвитком 
особи, якій виповнилося сімнадцять ро-
ків, та розвитком вісімнадцятирічної особи 
є велика різниця. На нашу думку, в цьому 
випадку місце повинен мати не вік злочин-
ця, а його психологічний розвиток, ступінь 
якого може визначити судово-психологічна 
експертиза. Ми наполягаємо на тому, що у 
випадку вчинення неповнолітнім умисного, 
зухвалого, особливо жорстокого злочину вік 
не повинен бути пом’якшувальною обста-
виною. Відповідно до статистичних даних, 
у 2008 році 74 неповнолітніх (12 – у віці від 
14 до 16 років; 62 – у віці від 16 до 18 років) 
було засуджено за вчинення злочинів, пе-
редбачених ч. 2 ст. 115 КК України; у 2009 
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за вчинення злочинів, передбачених ч. 2-
ст. 115 КК України було засуджено 60 (12 – у 
віці від 14 до 16 років; 48 – у віці від 16 до 18 
років) неповнолітніх; у 2010 році – 66 осіб 
(20 – у віці від 14 до 16 років; 46 – у віці від 
16 до 18 років); у 2011 – 12 (4 – у віці від 14 
до 16 років; 8 – у віці від 16 до 18 років); у 
2012 – 20 (3 – у віці від 14 до 16 років; 17 – у 
віці від 16 до 18 років); у 2013 – 18 (2 – у віці 
від 14 до 16 років; 16 – у віці від 16 до 18 
років); у 2014 – 10 (3 – у віці від 14 до 16 ро-
ків; 7 – у віці від 16 до 18 років); у 2015 – 16 
(3 – у віці від 14 до 16 років; 13 – у віці від 16 
до 18 років); у 2016 – 15 (5 – у віці від 14 до 
16 років; 10 – у віці від 16 до 18 років); ста-
ном на перше півріччя 2017 року злочини, 
передбачені ч. 2 ст. 115 КК України, було 
вчинено 7 неповнолітніми (1 – у віці від 14 
до 16 років; 6 – у віці від 16 до 18 років) [6]. 
При цьому, звертаємо увагу на те, що санк-
ція ч. 2 ст. 115 передбачає як найвищу міру 
покарання – довічне позбавлення волі. Під-
тверджує нашу позицію й судова практика.
Так, вироком Славутського міськра-

йонного суду Хмельницької області від 
15.12.2011 року по справі № 1-174/11, про-
вадження № 1/2214/2361/11 повнолітнього 
підсудного та неповнолітнього підсудного 
(якому на час розгляду справи виповнилося 
18 років), було визнано винними за вчинен-
ня злочину за наступних обставин: 08 травня 
2011 року близько 22 години неповнолітні, про-
вівши однокласниць, поверталися додому. Про-
ходячи вулицею Молодіжною в селі Перемишель, 
неповнолітніх зупинив підсудний. Нецензурно 
висловлюючись, підсудний зав’язав суперечку. 
Уникаючи конфлікту, неповнолітні вдалися до 
втечі. Біля будинку № 2 по вулиці Молодіжній 
підсудний наздогнав одного з неповнолітніх, слі-
дом підбіг неповнолітній підсудний. Утримуючи 
потерпілого за руки, демонструючи грубу силу 
та жорстокість, явну неповагу до суспільства, 
нехтуючи загальнолюдськими правилами спів-
життя і нормами моралі, без будь-якої причи-
ни, діючи узгоджено, з метою вбивства, підсудні 
почали наносити удари кулаками рук та нога-
ми у життєво важливі центри людини у голову, 
шию та тулуб потерпілого. Внаслідок отрима-
них побоїв, потерпілий, втративши рівновагу, 
впав на проїжджу частину дороги. Отримуючи 
побої, лежачий неповнолітній благав підсудних 

припинити побиття, просив допомогти підня-
тися, гукав про допомогу. Підсудні, доводячи свій 
злочинний намір, направлений на вбивство, про-
довжували наносити удари руками та ногами у 
життєво важливі центри людини у голову, шию, 
тулуб, спричинивши закриту черепно-мозкову 
травму з крововиливами в шлуночки і під обо-
лонки головного мозку, яка потягла за собою на-
стання смерті неповнолітнього через короткий 
проміжок часу. Допитаний у судовому засіданні 
підсудний своєї вини не визнав, показавши на те, 
що він перебував у стані алкогольного сп’яніння, 
тому не пам’ятає події вбивства, вчиненого гру-
пою осіб з хуліганських спонукань, та втягнення 
неповнолітнього у злочинну діяльність та пия-
цтво. Допитаний у судовому засіданні неповно-
літній підсудний частково визнав вину, показав-
ши, що наніс кілька ударів потерпілому на вимо-
гу підсудного, разом з тим, не визнав попередньої 
змови та хуліганських спонукань, наполягаючи 
на тому, що не мав наміру позбавляти життя 
потерпілого. 
Виходячи із зазначених обставин, судом було 

прийняте рішення повнолітнього підсудного ви-
знати винним і призначити покарання за п. 7 
та п. 12 ч.2 ст. 115 КК України у виді довічно-
го позбавлення волі, а за ч.1 ст. 304 КК Укра-
їни виправдати. Неповнолітнього визнати ви-
нним і призначити покарання за п. 7 та п. 12 
ч.2 ст. 115 КК України у виді дванадцяти років 
позбавлення волі [4].
Вищенаведений приклад свідчить про 

те, що дві раніше не судимі особи, які скоїли 
один злочин за тотожних обставин, вчиня-
ючи однакові дії із єдиним злочинним намі-
ром, а отже, маючи однакову суспільну не-
безпечність, отримали різну міру покарання 
лише через те, що одному зі злочинців, як 
виходить з контексту вироку, на момент вчи-
нення злочину було сімнадцять років. За-
значений стан справ, як видається із судової 
статистики та судової практики, призводить 
до нехтування неповнолітніми вимог кри-
мінального законодавства та виникнення у 
їх свідомості впевненості щодо недоторкан-
ності та привілейованості у зв’язку із непо-
внолітнім віком. Однак, ми не говоримо про 
надмірну актуалізацію покарання у вигляді 
довічного позбавлення волі для неповноліт-
ніх, але вважаємо за доцільне передбачити у 
кримінальному законодавстві окремі випад-
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ки призначення останнім зазначеного виду 
покарання. Відтак, видається за можливе 
внести до КК України норму під номером 
102-1 та викласти її в наступній редакції:
Стаття 102-1. Довічне позбавлення волі.
1. Особі, яка до досягнення вісімнадцяти-

річного віку вчинила умисний особливо тяжкий 
злочин, пов’язаний із надмірною жорстокістю, 
може бути призначене покарання у вигляді дові-
чного позбавлення волі. 

2. Покарання у вигляді довічного позбавлен-
ня волі не призначається особам, які на момент 
вчинення злочину не досягли шістнадцяти ро-
ків.
У цьому контексті редакції потребує та-

кож ч. 1 ст. 98 КК України, яку пропонуємо 
викласти наступним чином:
Стаття 98. Види покарань.
1. До неповнолітніх, визнаних винними у 

вчиненні злочину, судом можуть бути застосо-
вані такі основні види покарань:

…довічне позбавлення волі.
ч. 2 ст. 103, яка може бути викладена в 

наступній редакції:
Стаття 103. Призначення покарання.
…2. При призначенні покарання неповно-

літньому за сукупністю злочинів або вироків 
(окрім випадків, передбачених ст. 102-1 цього 
Кодексу) остаточне покарання у вигляді позбав-
лення волі не може перевищувати п’ятнадцяти 
років. 
а також ч. 2 ст. 64:
Стаття 64. Довічне позбавлення волі.
…2. Довічне позбавлення волі не застосову-

ється до осіб, що вчинили злочини у віці до 18 
років (окрім випадків, передбачених ст. 102-1 
цього Кодексу) і до осіб у віці понад 65 років…
Зазначена пропозиція, на нашу думку, 

дозволить зменшити кількість кваліфікова-
них злочинів, вчинюваних неповнолітніми 
особами зокрема та знизити рівень злочин-
ності взагалі. Частина друга запропонова-
ної норми під номером 102-1, заснована на 
статистичних даних, відповідно до яких 
більший відсоток неповнолітніх вчинили 
злочин, передбачений ч. 2 ст. 115 КК Укра-
їни (який було відібрано за зразок особливо 
тяжкого) у віці від 16 років, надасть можли-
вість зберегти привілейовану позицію осіб, 
які не досягли фізіологічної та психологіч-

ної зрілості – неповнолітніх від чотирнадця-
ти до шістнадцяти років.
Розглядаючи два останніх, з п’яти крите-

ріїв оцінки ефективності діяльності установ 
системи виконання покарань, зазначимо, 
що рівень забезпечення встановлених законом 
та іншими нормативно-правовими актами 
умов для тримання засуджених і осіб, взятих 
під варту, їх комунально-побутового і медико-
санітарного забезпечення, забезпечення осно-
вними видами продуктів харчування до вста-
новлених норм; зниження рівня захворюваності 
та стан санітарно-епідеміологічного нагляду в 
установах системи виконання покарань визна-
чає матеріальну складову організації роботи 
зазначених установ. Для прикладу, за пер-
ший квартал 2016 року, відповідно до звіту 
Державної пенітенціарної служби України, 
на оплату праці і нарахування на заробіт-
ну плату на звітний рік було затверджено 
688 609 30 грн., на предмети, матеріали та 
інвентар – 3 182 573 грн., на медикаменти 
та перев’язувальні матеріали – 9 395 764, 89 
грн., на продукти харчування – 895 669, 39 
грн. [10] тощо. При цьому як загальний рі-
вень злочинності, так і рівень злочинності 
неповнолітніх залишається стабільно висо-
ким, що свідчить про невідповідність мате-
ріальним збиткам, які щорічно несе держава 
досягнутим цілям. Вважаємо, що для вирі-
шення зазначеної ситуації необхідно збіль-
шити кількість планових та позапланових 
перевірок установ системи виконання пока-
рань, забезпечити регулярне відвідування 
персоналом курсів підвищення кваліфікації, 
боротьбу із латентністю злочинів (особливо 
– корупційних), які вчиняються працівни-
ками установ системи виконання покаран-
ня. Запропоновані пункти також дозволять 
покращити рівень роботи з персоналом – 
останнього з розглядуваних критеріїв. 
Таким чином, високий рівень злочин-

ності неповнолітніх як тих, що відбули по-
карання, пов’язані з позбавленням волі, 
так і тих, що відбувають зазначений вид 
покарання, є наслідком низки упущень: 
по-перше, це відсутність якісної організа-
ції роботи персоналу установ виконання 
покарань, що призводить до нівелювання 
ними обов’язку проводити виховну роботу 
з неповнолітніми злочинцями; по-друге – 
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надмірна, невиправдана лояльність законо-
давця по відношенню до неповнолітніх, що 
призводить до виникнення в них стійкого 
відчуття безкарності; по-третє – відсутність 
чітко виробленої системи призначення не-
повнолітнім покарань, пов’язаних із позбав-
ленням волі, що призводить до надмірного 
суддівського суб’єктивізму під час обрання 
міри покарання. Зазначений стан справ по-
требує нагального врегулювання, оскільки 
ігнорування фактичної відсутності позитив-
ного виховного впливу кримінального зако-
нодавства на неповнолітніх в майбутньому 
може призвести до зростання ювенальної 
злочинності та повної втрати дієвості нор-
мами КК України.
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FEATURES OF THE APPLICATION 
TO MINORS OF PUNISHMENT IN THE 

FORM OF IMPRISONMENT IN THE 
CRIMINAL LAW OF UKRAINE

ANNOTATION
The article deals with the main problems 

that arise in practice during the deprivation 
of juvenile will. The author pays special atten-
tion to the possibility, in certain cases, of juve-
nile life imprisonment and arguments in favor 
of his opinion. The author emphasizes that the 
decision not to apply to the juvenile life impris-
onment is due to the psychological character-
istics of persons of this age: instability of men-
tal processes, lack of suffi cient life experience, 
knowledge, skills of social behavior, etc. Such 
a psychophysical incompleteness of the forma-
tion of a juvenile person leads to the inability 
to fully realize (at the level of psychophysical 
development of an adult) awareness of the so-
cial danger of a crime. The article also doubts 
that there is a big difference between the psy-
chophysical development of a person who has 
turned seventeen years and the development 
of an eighteen years person. The author insists 
that in the case of juvenile offense, the place 
should have no age of the offender, but his psy-
chological development have to be considered, 
the degree of which can be determined by fo-
rensic psychological examination, in the case 
of juvenile willful, deliberate, especially cruel 
crime, age should not be a mitigating circum-
stance. Particular attention is paid to the issue 
of the use of juvenile offenders of a minor na-
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ture, punishment in the form of imprisonment. 
The author argues that not always committing 
a non-serious crime for the fi rst time testifi es to 
the absence of permanent deviant behavior in 
a person, and notes that when deciding on the 
use of punishment in the form of deprivation 
of liberty, fi rst of all, all circumstances of the of-
fender must be taken into account, but already 
then - the minor age of the person.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглядаються основні пробле-

ми, які виникають на практиці під час по-
збавлення неповнолітніх волі. Автор звертає 
особливу увагу на можливість в окремих ви-
падках застосовувати до неповнолітніх осіб 
довічного позбавлення волі та наводить аргу-
менти на користь своєї думки. Також у стат-
ті обґрунтовується необхідність покращення 
організації роботи персоналу установ виконан-
ня покарань.
Ключові слова: неповнолітній, покарання, 

позбавлення волі, довічне позбавлення волі, не-
тяжкий злочин, кримінальне законодавство.

SUMMARY 
The article is deals with the main problems 

that arise in practice during the deprivation of 
juvenile will. The author pays special attention to 
the possibility, in certain cases, of the use of life 
imprisonment by minors and gives arguments in 
favor of their opinion. The article also substantiates 
the need to improve the organization of work of the 
personnel of penitentiary institutions.

Key words: juvenile, punishment, deprivation 
of liberty, life imprisonment, non-serious crime, 
criminal law.

The article also substantiates the need to 
improve the organization of work of the per-
sonnel of penitentiary institutions.

Key words: juvenile, punishment, im-
prisonment, life imprisonment, non-serious 
crime, criminal law, penitentiary institutions, 
criminal law, deviant behavior, social danger, 
psychophysical development, application of 
punishment, criminal law phenomenon.
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Статья посвящена анализу особенностей 
введения института условно-досрочного ос-
вобождения от отбывания наказания в виде 
пожизненного лишения свободы. Определены 
особенности его законодательного закрепления. 
Предложено собственное решение проблемы.
Ключевые слова: наказание, пожизненное 

лишение свободы, условно-досрочное освобожде-
ние.
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відмовитися від цього покарання; до того 
ж, умови членства в Раді Європи вельми ка-
тегорично вимагали цього. З іншого боку, 
особливості соціально-економічного ста-
новища, несприятлива кримінальна обста-
новка в країні тягнуть за собою несхвален-
ня ідеї відмови від застосування смертної 
кари з боку більшої частини населення. 
У багатьох державах починається процес 
відмови не тільки від смертної кари, але й 
від довічного позбавлення волі, що також 
вимагає детального розгляду і вивчення з 
наукової точки зору.
У сучасній Україні поява такого виду по-

карання, як довічне позбавлення волі, зу-
мовлене багатьма причинами. По-перше, 
відмова від застосування смертної кари була 
покликана сприяти застосуванню довічного 
позбавлення волі. По-друге, включен-
ня довічного позбавлення волі в систему 
покарань було обумовлено посиленням 
найбільш небезпечних проявів злочинності, 
переважанням у ній тяжких і особливо тяж-
ких злочинів корисливого і насильницького 
характеру.
Не можна не відзначити, що застосуван-

ня довічного позбавлення волі викликає 
безліч питань: чи здатне це покарання стати 
на заміну смертній карі, чи може воно зупи-
нити злочинність, чи достатньо ефективно 
виконання цього покарання запобігає реци-
диву злочинів, чи коректно використовува-
ти умовно-дострокове звільнення для таких 
категорій злочинців і чи гуманне насправді 
таке покарання.

Постановка проблеми
У теорії і на практиці в українському 

кримінальному законодавстві велика увага 
приділяється смертній карі і довічному по-
збавленню волі. Право на життя є найви-
щою цінністю сучасної цивілізації, утворю-
ючи першооснову всіх інших прав і свобод. 
У зв’язку з нестабільною кримінальною об-
становкою часто піднімається питання про 
необхідність існування в кримінальному 
праві України покарання у вигляді смертної 
кари, хоча б за окремі види особливо тяж-
ких злочинів. Проте, чи може дане покаран-
ня суттєво вплинути на зниження кількості 
злочинів, і чи буде здатне довічне позбав-
лення волі виконувати цілі покарання, з 
якими справляється смертна кара – ці та 
багато інших питань стоять сьогодні перед 
вченими-правознацями.
У даний час більшість країн світу, в 

тому числі і Україна, відмовилася від за-
стосування смертної кари. З одного боку, 
прагнення побудувати цивілізовану дер-
жаву зобов’язує суспільство звернути-
ся до ідей гуманізму, справедливості і 
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Варто також додати, що поява 
кримінального покарання у виді довічного 
позбавлення волі, що передбачене ст. 64 
Кримінального кодексу України (далі – 
КК України) [1], містить у собі відповідні 
протиріччя при застосуванні цього інституту 
на практиці, у тому числі в питаннях пер-
спектив звільнення від відбування покаран-
ня осіб засудженних на довічне ув’язнення. 
Необхідно зазначити той факт, що дане 
покарання є найменш дослідженим серед 
усіх інших покарань і потребує ґрунтовного 
вивчення задля уникнення протиріч серед 
науковців.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Поки що лише звільненню від відбу-
вання покарання приділено належну ува-
гу. Його дослідженню присвячено безліч 
наукових публікацій вітчизняних дослід-
ників, зокрема П. П. Андрушка, В. П. Єме-
льянова, Д. В. Казначеєвої, О. О. Кваші, 
О. О. Книженко, В. А. Ломако, В. Т. Ма-
ляренка, М. І. Мельника, А. А. Музики, 
О. В. Наден, В. О. Навроцького, Є. Д. Ску-
лиша, В. П. Тихого, І. С. Яковець та інших. 
Що ж стосується звільнення від відбуван-
ня покарання осіб, засуджених на довічне 
ув’язнення, то у наукових працях переваж-
но розглядаються лише окремі його поло-
ження. Проблематика довічного позбав-
лення волі розглядалася у роботах таких 
дослідників, як В. І. Анісімов, Ю. В. Баулін, 
О. В. Беца, М. Г. Вербенський, С. П. Головатий, 
І. М. Даньшин, О. Ф. Кістяківський, М. Й. Кор-
жанський, В. В. Костицький, А. М. Лит-
виненко, В. А. Льовочкін, П. П. Михай-
ленко, М. І. Мельник, Л. О. Мостепанюк, 
М. І. Панов, В. І. Панфілов, С. М. Скоков, 
В. В. Сташис, А. Х. Степанюк, В. Я. Тацій, 
В. М. Трубніков, О. І. Фролов, В. І. Ша-
кун, О. Т. Шевченко, В. О. Шевчук та ін.

Метою дослідження є проблемати-
ка можливості звільнення від відбуван-
ня покарання осіб, засуджених на довічне 
ув’язнення.

Виклад основного матеріалу 
дослідження

Людині властиво не лише додержува-
тись певних правил життєдіяльності, відо-
бражених у законах, але й порушувати їх. До 
правопорушників спочатку застосовуються 
засоби переконання, але там, де переконати 
особу в необхідності додержуватись визна-
чених правил не вдається, застосовуються 
відповідні засоби примусу [2, с.33]. Наве-
дене висловлювання повністю відображає 
вітчизняну політику у сфері протидії зло-
чинності. Дійсно, застосування державного 
репресивного потенціалу слід обмежувати в 
усіх випадках, де наявна можливість обме-
житись переконанням чи заохоченням.
Науковими дослідженнями доведено, 

що ідея, згідно з якою не за кожним зло-
чином повинна слідувати кримінальна кара 
або кара може слідувати не в повній мірі, 
з’явилася досить давно. Соціальна практика 
свідчить, що реалізація завдань криміналь-
ного законодавства й досягнення цілей по-
карання в ряді випадків можлива з менши-
ми соціальними витратами й з менш інтен-
сивним застосуванням державного примусу, 
тобто без відбування покарання чи без пока-
рання взагалі. М.О. Бєляєв писав: «1) якщо 
при притягненні винного до кримінальної 
відповідальності і його засудженні виявить-
ся, що в даному випадку можна обійтися без 
застосування покарання і закон дозволяє це 
зробити, – покарання не повинне застосову-
ватися; 2) при призначенні покарання суд 
повинен виходити з того, що як покарання 
повинен бути обраний передбачений для 
даного випадку законом засіб, якому власти-
ва найменша репресивність. Єдина вимога, 
яку завжди повинен задовольняти цей засіб, 
полягає в тому, що він має забезпечувати в 
конкретному випадку досягнення всіх цілей 
покарання [3, с. 52-53]».
У цьому зв’язку заслуговує на увагу пози-

ція К.К. Вавілова, який наголошує, що дер-
жава не розглядає покарання як неминучу 
та обов’язкову реакцію на абсолютно кожен 
випадок порушення заборони, встановленої 
кримінально-правовою нормою. Тому за-
конодавець вважає можливим за наявності 
певних умов відмовитися від застосування 
покарання до осіб, які вчинили злочини, 
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та вважає доцільним створення норм, що 
передбачають виняток із загального пра-
вила караності злочинних діянь [4, с.10].-
О.М. Тарбагаєв, визнаючи кару як першо-
чергову мету кримінальної відповідальності, 
не ототожнюючи її з покаранням, вказує, що 
кара є засобом реалізації інших цілей. Чим 
вище громадське визнання й вищі особисті 
якості особи, тим вразливішою вона буде 
для кримінальної відповідальності. Тому за 
таких умов сам факт засудження є важливим 
заходом для досягнення інших цілей відпо-
відальності, а саме:  одним з головних засо-
бів досягнення виправлення особи, яка вчи-
нила злочин. Виправлення визначається за 
об’єктивним критерієм невчинення нового 
злочину. Навіть якщо поведінку засудже-
ного не можна назвати зразковою, але вона 
є бездоганною з точки зору кримінального 
закону, то ціль виправлення вважається до-
сягнутою [5, c. 103, 104]. 
Як вказує В.А. Ломако, кара, подібно до 

інших цілей покарання, починає здійснюва-
тися ще задовго до його виконання, тобто 
досягається не тільки покаранням [6, с. 10]. 
Зазначене повністю узгоджується з сучасни-
ми уявленнями щодо засобів реагування на 
прояви злочинності, відповідно до яких по-
карання не має бути нормою, а його засто-
сування та завдання потрібно чітко регла-
ментувати. Дійсно, вітчизняне кримінальне 
законодавство містить широкий асортимент 
засобів кримінально-правового реагування 
на злочинні прояви, що не пов’язані із за-
стосуванням покарання. Окрім, власне, від-
мови від застосування до порушника закону 
кримінальної відповідальності, у Розділі XII 
Загальної частини Кримінального кодексу 
України міститься низка заохочувальних 
норм про звільнення особи від покарання 
та його відбування. 
Соціально-правову зумовленість звіль-

нення від покарання й звільнення від відбу-
вання покарання науковці зазвичай вбача-
ють або в фізичній неможливості його при-
значення конкретній особі, або відбування 
нею призначеного покарання, чи недо-
цільністю його призначення або відбуван-
ня. Сьогодні покарання перестало бути ви-
ключним і безальтернативним криміналь-
но-правовим засобом реагування на злочин-

ні прояви. Застосування заохочувальних 
кримінально-правових норм перетворилось 
із винятку в правило, а сукупний обсяг ви-
користання альтернативних покаранню за-
собів кримінально-правового характеру у ві-
тчизняній судовій практиці сягає майже по-
ловини всіх ухвалених вироків. Звільнення 
особи від покарання чи від його відбування 
стало повсякденним явищем і тенденція 
щодо застосування судами саме такого виду 
реагування на вчинення злочину залиша-
ється незмінною.
Проголосивши курс на євроінтеграцію, 

Україна здійснює активну діяльність з при-
ведення національного кримінального 
законодавства у відповідність із вимога-
ми міжнародних норм. З урахуванням 
нових об’єктивних реалій змінюється й 
зміст української кримінально-правової 
політики. Окрім іншого, в національному 
кримінальному законодавстві відображено 
сучасний принцип протидії злочинності 
– невідворотність кримінально-правового 
реагування на вчинене кримінальне право-
порушення, що замінив собою принципи 
невідворотності покарання. 
Про це, зокрема, свідчить розвиток 

інституту звільнення від покарання, яко-
му разом зі спорідненими інститутами 
звільнення від відбування покарання та 
корегування призначеного покарання 
присвячено Розділ ХІІ Загальної части-
ни Кримінального кодексу України (КК 
України). Зазначене відповідає існуючій 
тенденції якомога ширшого використан-
ня у механізмі правового реагування на 
кримінальні правопорушення засобів, за-
снованих не на покаранні, а на заохоченні 
(стимулюванні) позитивної поведінки, що 
є об’єктивним процесом, зумовленим не 
лише складністю та неоднорідністю предме-
та кримінально-правового регулювання, але 
й гуманізацією всіх сфер суспільного життя.
Відомо, що практика застосування 

звільнення від покарання за КК України 
є нестабільною та суперечливою. Це 
зумовлюється недостатньо чіткою позицією 
законодавця щодо кримінально-правового 
регулювання такого звільнення та про-
цесуального порядку його здійснення. Не 
відрізняється досконалістю й учення про 
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звільнення від покарання: воно не набуло 
сталого виду і шукати відповіді на питання 
кримінально-правової природи, сутності та 
змісту такого звільнення, а також його видів 
у ньому марно. Зусиллями коментаторів 
Розділу ХІІ Загальної частини КК України 
та авторів інших публікацій за цією тема-
тикою вчення про звільнення від пока-
рання переплелося із спорідненими вчен-
нями про звільнення від відбування пока-
рання, заміну покарання більш м’яким та 
пом’якшення покарання, тому правозасто-
совцю розібратися у цьому хитросплетінні 
непросто.
Довічне позбавлення волі є одним 

із видів кримінального покарання. Це 
найвища міра покарання в Україні, що 
прийшла на заміну смертній карі та є 
найсуворішим видом покарання, яке 
полягає у примусовій безстроковій ізоляції 
засудженого від суспільства шляхом три-
мання його у спеціально призначених 
для цього кримінально-виконавчих уста-
новах. Відповідно до ст. 64 Кримінально-
виконавчого кодексу України покаран-
ня у виді довічного позбавлення волі 
встановлюється за вчинення особливо тяж-
ких злочинів і застосовується лише у перед-
бачених випадках, якщо суд не вважає за 
можливе призначити позбавлення волі на 
певний строк. Довічне позбавлення волі не 
застосовується до осіб, які вчинили злочи-
ни у віці до 18 років і до осіб у віці понад 
65 років, а також до жінок, які були у стані 
вагітності під час вчинення злочину або на 
момент постановлення вироку [1].
Особи, засуджені до довічного позбав-

лення волі, не підлягають умовно-достро-
ковому чи достроковому звільненню від 
цього покарання. На підставі ч. 2 ст. 87 КК 
України актом про помилування може бути 
здійснена лише заміна цього покарання по-
збавленням волі на строк не менше двадця-
ти п’яти років. 
Варто зазначити, що станом на 1 вересня 

2016 року в установах виконання покарань 
та слідчих ізоляторах, розташованих на 
території, що контролюється українською 
владою, тримається усього 60 771 особа. Се-
ред засуджених 1552 особи відбувають по-
карання у вигляді довічного позбавлення 

волі [7], і ця обставина, очевидно, свідчить 
про затребуваність зазначеного інструменту 
вирішення соціальних конфліктів.
Зазначимо, що жорсткість судової прак-

тики і боротьба за «справедливість в по-
карання» призвели до того, що кількість 
осіб, засуджених довічно і які не мають 
можливостей для звільнення або умов-
но-дострокового звільнення, значно зрос-
ла. Також це спостерігається в країнах, 
які скасовують смертну кару. Довічне 
ув’язнення, яке не передбачає умовно-до-
строкове звільнення (УДЗ), у даний час 
застосовується у всіх регіонах світу, вклю-
чаючи Болгарію, Естонію, Нідерланди, Ту-
реччину, Великобританію, США і В’єтнам. 
Але якщо у В’єтнамі до осіб, які відбули від 
20 до 30 років позбавлення волі, зазвичай 
застосовується амністія, то політика інших 
країн залишається більш жорсткою. У 
Туреччині, наприклад, довічне позбавлен-
ня волі без права на УДЗ призначається 
відповідно до закону про боротьбу з теро-
ризмом, який не передбачає можливості 
звільнення ні за яких обставин. У 
Нідерландах ув’язнені мають можливість 
звернутися з клопотанням про УДЗ, яке 
може бути надано тільки за королівським 
указом і, як правило, рідко застосовується. 
Таким же чином в Естонії право помилу-
вання злочинця має президент, але з часу 
отримання країною незалежності він жод-
ного разу не скористався цим правом.
Так, у Швеції засуджені до довічного по-

збавлення волі мають право звернутися до 
уряду з проханням скоротити термін пока-
рання з урахуванням їх каяття та позитивної 
характеристики. Уряд, спираючись на дум-
ку адміністрації тюрем Швеції, бюро по на-
гляду Міністерства юстиції, може змінити 
такому засудженому довічне позбавлення 
волі на фіксований строк позбавлення волі, 
що в подальшому дає підстави для достро-
кового звільнення після відбуття половини 
або двох третин остаточного терміну по-
карання під п’ятирічний нагляд служби 
пробації. У результаті цього середній термін 
перебування осіб, засуджених до довічного 
позбавлення волі, в установах виконання 
покарань кримінально-виконавчої системи 
Швеції становить 9 років [8].



101

×îðíà Ò.Ë. - Ïðîáëåìè ìîæëèâîñò³ çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ îñ³á...

У відповідності з параграфом 57 «а» КК 
Німеччини суд має право умовно відстрочити 
виконання невідбутої частини довічного по-
збавлення волі, якщо: 1) відбуто не менше 15 
років призначеного покарання; 2) відсутня 
особлива тяжкість вини засудженого, яка б 
вимагала подальшого виконання покаран-
ня; 3) можна певним чином перевірити, чи 
не буде засуджений поза місцем виконан-
ня покарання скоювати злочинні діяння; 
4) засуджений погоджується на умовну 
відстрочку невідбутої частини довічного по-
збавлення волі [9, c. 8].
Таким чином, як видно з наведених 

матеріалів, не в усіх країнах світу особи, 
засуджені до довічного позбавлення волі, 
мають реальну можливість звільнитися від 
відбування покарання. 
Проте варто відзначити, що помилуван-

ня осіб, засуджених до довічного позбав-
лення волі, має свою специфіку порівняно 
з помилуванням щодо осіб, засуджених до 
інших видів покарання. І саме надія на по-
милування є важливим стимулом для ви-
правлення осіб, засуджених до найтяжчого 
виду покарання. 
Відповідно до п. 27 ст. 106 Конституції 

України Президент України здійснює поми-
лування [10]. Для засуджених до довічного 
позбавлення волі існує можливість заміни 
цього виду покарання позбавленням волі на 
певний строк у порядку помилування. Але 
клопотання про помилування згідно зі ст. 4 
«Положення про порядок здійснення по-
милування», затвердженого Указом Прези-
дента України від 21.04.2015 р. № 223/2015, 
може бути подане лише після відбуття нею 
не менше двадцяти років призначеного по-
карання [11].
Тут можна зробити висновок, що акт 

помилування не розрахований на невизна-
чену кількість випадків використання і є 
персоніфікованим актом одноразового за-
стосування права щодо конкретної особи 
або групи індивідуально зазначених в указі 
Президента України осіб.
Отже, з уведенням довічного позбав-

лення волі до системи покарань законо-
давець встановив більш суворі умови для 
можливості подання клопотання особи, 
засудженої до вказаного виду покаран-

ня, про помилування. На нашу думку, це 
є адекватною реакцією держави на стан 
злочинності у вигляді ужорсточення бага-
тьох санкцій КК 2001 р. у порівнянні з КК 
1960 р.
Для науки кримінального права 

представляє науковий інтерес законодавче 
вирішення питання умовно-дострокового 
звільнення засуджених до довічного по-
збавлення волі в зарубіжних країнах. На-
приклад, за англійським законодавством, 
особи, засуджені до довічного позбавлен-
ня волі, в тому числі ті, яким смертна кара 
була замінена довічним позбавленням волі, 
відбувають приблизно 9-12 років, після 
чого звільняються. Призначаючи в якості 
покарання довічне позбавлення волі, суд 
може одночасно рекомендувати міністру 
внутрішніх справ мінімальний термін, 
протягом якого засуджений не підлягає 
звільненню. Вироки до довічного позбав-
лення волі періодично переглядаються.
За Кримінальним кодексом Франції 

при засудженні до довічного позбавлен-
ня волі продовження так званого «терміну 
надійності» складає 18 років. Упродовж цьо-
го часу засуджений не може користуватися 
положеннями закону, що стосуються призу-
пинення чи дроблення покарання, дозволу 
виходу та умовно-дострокового звільнення. 
Але суд присяжних або трибунал можуть 
особливим рішенням збільшити цей термін 
до 22 років. «Термін надійності» може бути 
збільшений до 30 років при скоєнні умисно-
го вбивства, якщо жертвою є неповнолітня 
особа у віці не більше 15 років і умисному 
вбивству передували або супроводжували 
зґвалтування, тортури або жорстокість.
Варто зазначити, що в КК України 

прямої вказівки стосовно можливості умов-
но-дострокового звільнення від відбування 
довічного позбавлення волі немає. Ч. 2 
ст. 87 встановлює, що актом помилування 
може бути здійснена заміна засудженому 
призначеного судом покарання у вигляді 
довічного позбавлення волі на позбавлення 
волі на строк не менше 25 років. Паралель-
но в законі діє норма, яка передбачає, що 
при фактичному відбутті не менше ¾ стро-
ку покарання, призначеного за умисний 
тяжкий злочин, до засудженого може бути 
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застосовано умовно-дострокове звільнення 
(за умови, що він зразковою поведінкою та 
добросовісним ставленням до праці довів 
своє виправлення – п. 3 ч. 3 ст. 81 КК). Але 
законодавець у ч. 2 ст. 87 КК веде мову про 
осіб, які відбувають позбавлення волі. Осо-
би ж, засуджені до довічного позбавлення 
волі і яким в порядку помилування був при-
значений визначений термін позбавлення 
волі, не згадуються. Також відповідно до 
ч. 2 статті 84 КК України особа, яка після 
вчинення злочину або постановлення ви-
року захворіла на іншу тяжку хворобу, що 
перешкоджає відбуванню покарання, може 
бути звільнена від покарання або від по-
дальшого його відбування. При вирішенні 
цього питання суд враховує тяжкість вчине-
ного злочину, характер захворювання, осо-
бу засудженого та інші обставини справи. 
Особи, засуджені до довічного позбавлення 
волі і яким в порядку помилування був при-
значений визначений термін позбавлення 
волі тут також не згадуються. Дана норма 
носить загальний характер і вже була засто-
вана на практиці саме до осіб, засуджених 
на довічне ув’язнення.
Так, 03 листопада 2017 року було винесе-

но безпрецедентне рішення про звільнення 
від довічного позбавлення волі. Безпосе-
редньо суд посилався на положення ч.2 
ст.84 КК України. Вирішуючи питання про 
можливість звільнення засудженого від по-
дальшого відбування покарання у зв’язку 
із захворюванням на тяжку хворобу, окрім 
норм ст.84 КК України та рекомендацій, ви-
кладених в Постанові Пленуму Верховного 
Суду України №8 від 28.09.1973 року «Про 
практику застосування судами законодав-
ства про звільнення від відбування покаран-
ня засуджених, які захворіли на тяжку хво-
робу», суд апеляційної інстанції зазначив, що 
відповідно до ч.2 ст.8 КПК України прин-
цип верховенства права у кримінальному 
провадженні застосовується з урахуванням 
практики Європейського суду з прав люди-
ни. Таким чином, судом було установлено, 
що під час перебування ОСОБА_3 під вар-
тою останній захворів на тяжку хворобу, яка 
відповідно до додатку №12 п.7, розділу 6 
«Переліку захворювань, які є підставою для 
подання до суду матеріалів про звільнення 

засуджених від подальшого відбування 
покарання», затвердженого Наказом 
Міністерства Юстиції і Міністерства охо-
рони здоров’я України від 15.08.2014 року 
№1348/5/572 «Про затвердження порядку 
організації надання медичної допомоги за-
судженим до позбавлення волі», може бути 
підставою для звільнення засудженого від 
подальшого відбування покарання [12].
Таким чином, можна спостерігати 

неоднакове тлумачення судами норм 
кримінального закону, і тому слід обов’язково 
на законодавчому рівні вирішити це питан-
ня. Оптимальним варіантом, на нашу дум-
ку, має стати поетапне умовно-дострокове 
звільнення довічно засуджених. По відбуттю 
25 років позбавлення волі особі, засудженій 
до довічного позбавлення волі, необхідно 
надати можливість для звільнення при 
виконанні нею ряду умов. До них можна 
віднести обставини, які характеризують 
особу засудженого: втрата ним суспільної 
небезпеки, досягнення певного віку, тяжка 
хронічна хвороба, а також при відсутності  
протягом останніх п’яти років злісних пору-
шень встановленого порядку відбування по-
карання. Якщо ці умови виконані, слід при-
значати обмеження волі терміном від 3 до 5 
років і вже після цього вирішувати питання 
про повне звільнення.

Висновки
Таким чином, правове регулюван-

ня інституту умовного звільнення від 
відбування довічного позбавлення волі 
– складний процес, тому що цей інститут 
у сучасних умовах не застосовувався і пи-
тань для наукового опрацювання досить 
багато. Неодноразові за останні роки зміни 
норм кримінального законодавства, які ре-
гулюють умовно-дострокове звільнення, 
підкреслюють актуальність проблеми пошу-
ку оптимальних правових форм звільнення 
від покарання, у тому числі і для довічного 
позбавлення волі.
Для того, щоб відбування довічного по-

збавлення волі відповідало міжнародним 
вимогам, які стосуються позбавлення волі 
і прав людини, та було спрямоване дійсно 
на виправлення й перевиховання засуд-
жених до найтяжчого виду покарання, 
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вітчизняному законодавцю слід докорінно 
змінити законодавчі акти, що стосують-
ся вказаної проблеми. Не виникають 
сумніви, що необхідно враховувати досвід 
зарубіжних країн щодо умов та порядку 
відбування довічного позбавлення волі, а 
також застосування помилування та умов-
но-дострокового звільнення від відбування 
найтяжчого виду покарання. Пропонується 
поетапне введення умовно-дострокового 
звільнення довічно засуджених і внесення 
відповідних змін у кримінальне законодав-
ство України.
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена аналізу особливостей 

запровадження інституту умовно-достроко-
вого звільнення від відбування покарання у 
вигляді довічного позбавлення волі. Визначено 
особливості його законодавчого закріплення. 
Запропоновано власне вирішення проблеми.
Ключові слова: покарання, довічне позбав-

лення волі, умовно-дострокове звільнення.

SUMMARY 
The article is dedicated to the analysis of the 

peculiarities of current discussion on amending 
criminal lawwith option of conditional release 
(parole) for persons sentenced to life imprisonment. 
Determined specifi c features of its legislative 
consolidation. A proper solution.

Keywords: penalty, life imprisonment, 
conditional release (parole).
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ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ-ÏÐÎÖÅÑÓÀËÜÍÀ 
ÔÓÍÊÖ²ß ÑË²Ä×ÎÃÎ Ó 

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÌÓ ÏÐÎÖÅÑ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Стаття присвячена дослідженню пи-
тання кримінально-процесуальної функції 
слідчого України у системі кримінального про-
цесу України. У статті акцентується увага 
на відсутності чіткого законодавчого підходу у 
визначенні кримінально-процесуальної функції 
слідчого. Обґрунтовується, що слідчий за КПК 
України виконує нетипові та не притаманні 
йому повноваження, поєднуючи одночасно 
функції з обвинувачення та розслідування. 
На підставі аналізу теорії кримінально-
процесуальних функцій автор приходить до вис-
новку, що слідчий має виконувати кримінально-
процесуальну функцію з розслідування.
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ня ефективного та неупередженого досудо-
вого розслідування. 

Аналіз останніх досліджень і                      
публікацій

Питання кримінально-процесуальних 
функцій слідчого та його функціонально-
го призначення ставили переметом до-
слідження таких вчених: Д.М. Берова, 
Ю.М. Грошевий, В.П. Гуляєв, О.М. Ларін, 
О.О. Квачевський, М.А. Погорецький, 
В.М. Савицький, М.С. Строгович, М.І. Сі-
рий, Л.Д. Удалова, С.А. Шейфер, М.Є. Шу-
мило, О.Г. Яновська та інші. Незважаючи 
на вагомий внесок вчених у питання дослі-
дження кримінально-процесуальних функ-
цій, проблема кримінально-процесуальної 
функції слідчого залишається актуальною, 
невирішеною та потребує подальших на-
укових розвідок. 

Мета дослідження
Полягає у з’ясуванні юридично-право-

вої функції слідчого у кримінальному про-
цесі України, визначенні його місця у сис-
темі учасників кримінального процесу. За-
вдячуючи чіткому та послідовному розме-
жуванню кримінальних функцій, сформу-
вати окрему функцію слідчого для успішно-
го виконання ним завдань кримінального 
провадження та досягання дієвості досудо-
вого розслідування. 

Постановка проблеми
Проблематика процесуальних функцій 

залишається однією з ключових, проблем-
них, складних та дискусійних, що потребує 
постійної та прискіпливої уваги у кримі-
нальному процесі України з боку науков-
ців, законодавців та практиків. Саме від 
якісного визначення та виконання проце-
суальних функцій залежить ефективність 
досудового розслідування, забезпечення 
у сфері захисту і дотримання прав та за-
конних інтересів учасників кримінально-
го провадження на стадіях кримінального 
провадження. Невизначеність криміналь-
но-процесуальної функції слідчого у Кри-
мінальному процесі України з поєднан-
ням нетипових та несумісних повноважень 
слідчого з розслідування та обвинувачення 
перешкоджає створенню умов для існуван-



105

Ìèõàéëþê À.Ì. - Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíà ôóíêö³ÿ ñë³ä÷îãî...

Виклад основного матеріалу
Для початку необхідно визначитись 

з дефініцією поняття кримінально-про-
цесуальних функцій, адже у науці кримі-
нального процесу існують різні думки та 
погляди. Для прикладу В.М. Савицький 
вважав, що під процесуальними функціями 
слід розуміти конкретизоване відображен-
ня місця і ролі учасників процесу для ви-
конання задач кримінального судочинства. 
О.Г. Яновська поняття кримінальна про-
цесуальна функція визначає, як виражені 
в законі основні напрямки процесуальної 
діяльності, що здійснюються з метою реа-
лізації завдань кримінального проваджен-
ня суб’єктами, уповноваженими на веден-
ня процесу або наділеними правами для 
активної участі у справах з метою захисту 
своїх законних прав»[14;23]. На думку З.З. 
Зинатуллін і Т.З. Зинатуллін, під кримі-
нально-процесуальними функціями по-
трібно вважати напрямки процесуальної 
діяльності учасників, які діють задля до-
сягнення його призначення. На їх думку, 
кримінально-процесуальні функції мають 
наступні властивості: функція є врегульова-
на законом процесуальна діяльність; функ-
цією здійснюється стороною обвинувачен-
ня, або стороною захисту від обвинувачен-
ня; діяльність спрямована на досягнення 
та виконання цілей та завдань криміналь-
ного судочинства [4;120]. Для прикладу 
Д.М. Берова розглядає функції окремих 
учасників кримінального процесу як види 
їх кримінально-процесуальної діяльності, 
що здійснюються у відповідності до постав-
лених перед ними завдань, відповідно до 
закріпленого в кримінально-процесуально-
му законі процесуального статусу, правам 
та обов’язкам, що визначають спеціальне 
призначення та роль кожного учасника 
процесу [1;14]. В.М. Савицький зазначав, 
що процесуальна функція – це констатація 
відображення місця та ролі учасника про-
цесу у виконанні задач кримінального судо-
чинства [11;28]. На думку Г.В. Остафійчука 
під кримінально процесуальними функція-
ми слід розуміти врегульовані законом на-
прямки діяльності учасників кримінально-
го судочинства, які об’єднані в різні проце-
дурні групи на основі спільності інтересів у 

кримінальному провадженні для виконан-
ня завдань та мети, які стоять перед ними 
[10;110].
Залишається вкрай доречним та акту-

альним висловлювання А.П. Гуляєва, який 
слушно зазначав, що «сенс використання 
поняття процесуальних функцій полягає у 
тому, щоб виділити та розкрити всі основні 
сторони процесуальної діяльності, позначи-
ти її структуру. Якщо при цій аналітичній 
операції направлення процесуальної діяль-
ності виявляється за межами процесуальних 
функцій, то це свідчить про те, що система 
функцій визначена неправильно» [3;19]. 
Саме тому необхідно визначитись з наяв-
ними кримінально-процесуальними функ-
ціями у кримінальному процесі України та 
з’ясувати, яку саме функцію виконує слід-
чий на стадії досудового розслідування. 
Виходячи з засади – змагальності кри-

мінального провадження (ч. 3 ст. 22 КПК 
України), законодавець виокремлює три 
основні процесуальні функції: державного 
обвинувачення, захисту та судового роз-
гляду, які не можуть покладатись на один і 
той самий орган чи службову особу. Таким 
чином, логічно поставити питання, яку з 
трьох функцій, зазначених у ч. 3 ст. 22 КПК 
України, виконує слідчий на стадії досудо-
вого розслідування. У сучасних реаліях по-
стає реальна необхідність законодавчо ви-
значення істинної процесуальної функції 
слідчого у кримінальному процесі. Визна-
чаючи кримінально-процесуальну функцію 
слідчого, можливо закласти фундамент для 
побудови концепції всього кримінального 
судочинства. Адже виконання учасниками 
кримінального процесу властивих, нор-
мативно визначених функцій обумовлює 
успішне виконання завдань кримінального 
провадження. 
Можливо припустити, що в криміналь-

ному процесі існують і інші кримінально-
процесуальні функції, окрім тих, що норма-
тивно визначені у ч. 3 ст. 22 КПК України. 
Саме до такої думки схиляються та є при-
хильниками вчені З.З. Зінатуллін та Т.З. Зі-
натуллін, які вважать, що виокремлення 
основних процесуальних функції вказує 
лише тільки на неможливість їх поєднання, 
а тому неможливо стверджувати про від-
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мову від існування інших процесуальних 
функцій [5].
У сучасних умовах постає необхідність 

виділити головну функцію слідчого у Кри-
мінальному процесі України. Справедли-
во наголосити на тому, що процесуальна 
функція слідчого тривалий час серед нау-
ковців викликала та продовжує викликати 
небезпідставні дискусії. Найбільш суттєвим 
недоліком побудови теорії трьох функцій 
полягає у тому, що залишається поза ви-
значенням така важлива функція як дослі-
дження обставини справи (розслідування). 
У кримінальному процесі цілком просте-
жується очевидний та явний дисбаланс, 
адже нормативно визначена функція роз-
слідування відсутня, а процесуальна функція 
з дослідження обставин справи (ч.2 ст. 9 КПК 
України) та доказуванню присутня (ст. 91 
КПК України). Слушно зауважував А.П. 
Гуляєв, що обвинувачення, захист та вирі-
шення справи немислимі без встановлення 
істини у справі, та наполягав на тому, що 
дослідження обставини справи є однією 
з ключових кримінально-процесуальних 
функцій слідчого [3;25]. Слід звернути ува-
гу, що процесуальною функцією слідчого 
є дослідження обставин справи, яка є не-
сумісною зі здійсненням кримінального 
переслідування. Неправильне визначення 
функції слідчого поставило його в умови 
тиску відомчого контролю та прокурор-
ського нагляду, що негативно позначаєть-
ся на ефективності його роботи в цілому. 
Наша думка повною мірою погоджується з 
думкою В.В. Колодко, який вважає, що «ви-
ділення в діяльності слідчого протилежних 
функцій: обвинувачення, захисту, вирішен-
ня кримінальної справи суперечить логіці 
та психології людини» [7;17].
Потрібно визначитись, які криміналь-

но-процесуальні функції виокремлюються 
у науці кримінального процесу. А.П. Гуляєв 
запропонував класифікувати кримінальні 
функцій слідчого (за КПК УРСР 1960 року) 
на: 1) розгляд заяв та повідомлень про зло-
чини; 2) дослідження обставин справи;-
3) обвинувачення в вчиненні злочинів;-
4)огородження громадян від безпідстав-
ного обвинувачення у вчиненні злочину;-
5) забезпечення відшкодування шкоди вна-

слідок вчинення злочину, виконання виро-
ку у частині конфіскування майна; 6) при-
пинення злочинів, вжиття заходів з метою 
усунення обставин, сприяючих вчиненню 
злочину; 7) розшук обвинувачених, місце-
знаходження яких невідоме; 8) вирішен-
ня кримінальних справ [3;21]. А.М. Ларін 
наполягав на тому, що слідчий виконує 
наступні кримінально-процесуальні функ-
ції: 1) дослідження обставини справи;-
2) кримінальне переслідування; 3) захист; 
4) усунення та відшкодування шкоди; 5) за-
перечення проти цивільного позову; 6) за-
безпечення прав та законних інтересів осіб, 
що беруть участь у кримінальній справі;-
7) попередження злочинів; процесуальне 
керівництво та вирішення справи [9;5-14]. 
Досить авторитетно вказував Ю.М. Гро-

шевий, що до кола кримінальних процесу-
альних функцій, окрім основних (обвинува-
чення, захисту, вирішення справи), відно-
ситься функція досудового розслідування, 
судового контролю, нагляд за додержан-
ням законів органами, які проводять опе-
ративно-розшукову діяльність, а також при 
виконанні судових рішень у кримінальних 
справах (прокурорський нагляд), підтри-
мання цивільного позову, заперечення 
проти цивільного позову [2; 18]. 
На думку Л.Д. Удалової, до основних 

кримінально-процесуальних функцій вхо-
дить: 1) функція обвинувачення; 2) функ-
ція захисту; 3) функція вирішення справи 
по суті. До додаткових функцій належать: 
1) функція розслідування; 2) функція на-
гляду за додержанням законності 3) функ-
ція кримінального переслідування 4) функ-
ція судового контролю, профілактична 
функція [8;13]. 

Таким чином, класифікація процесуаль-
них функцій проходить на засадах визна-
ння трьох базових функцій: обвинувачен-
ня, захисту та вирішення справи. Однак, 
вчені зовсім не спростовують, а навпаки 
зазначають існування функції розслідуван-
ня, як однієї з основоположних і фундамен-
тальних у кримінальному процесі. 
Важливість виділення та нормативного 

закріплення функції слідчого у законі обу-
мовлена необхідністю подолання й уни-
кання психологічних конфліктів, які мо-
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жуть виникати у ході діяльності, внаслідок 
службових інтересів відомства. Сторонні не 
властиві функції слідчого мають бути закрі-
плені за іншими учасниками. Для чіткого 
та послідовного визначання кримінально-
процесуальної функції слідчого треба ви-
значитись, яке місце обіймає слідчий у кри-
мінальному процесі України. 

 Передусім, віднесення слідчого до учас-
ників кримінального процесу зі сторони 
обвинувачення завідомо налаштовує його 
на обвинувальних ухил під час проведен-
ня досудового розслідування. Не втрачає 
актуальності висловлювання відомого до-
революційного вченого О.О. Квачевського, 
який з абсолютною точністю висловлював-
ся: «Поєднання в одній особі переслідувача 
та слідчого є небезпечним, тому що пер-
ший не може мати неупередженості, що не-
обхідна останньому» [6;97]. Приймаючи до 
уваги те, що слідчий самостійно вносить ві-
домості до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань, проводить досудове розслідуван-
ня, повідомляє особі про підозру, складає 
обвинувальний акт та тим самим формулює 
обвинувачення, не викликає жодних сум-
нів у тому, що слідчий виконує протилежні 
за своєю природою кримінально-процесу-
альні функції з обвинувачення та розсліду-
вання. Наділення слідчого такими повно-
важеннями свідчить про обвинувальний 
ухил його діяльності та, як наслідок, ста-
виться під сумнів його неупередженість та 
об’єктивність у ході проведення досудово-
го розслідування. З цілковитою обґрунто-
ваністю доводив В.М. Савицький наявність 
у слідчого обвинувального ухилу на стадії 
досудового розслідування, пишучи: «Про-
ти чого скеровані зусилля обвинуваченого 
на захист, чому саме протидіє виконувана 
нам функція захисту, якщо вважати, що 
на попередньому розслідуванні відсутня 
функція обвинувачення» [11;43]. Як свід-
чить практика, закриття справи слідчим за 
будь-якої підстави передбачуваної ст. 284 
КПК України, вважається скоріше браком 
у діяльності, аніж эффективною формою за-
кінчення кримінального провадження.
Окрім того, суперечливим є положення 

ч. 3 ст. 22 КПК України про заборону поєд-
нання захисту, обвинувачення, вирішення 

справи в одній особі або органі, у той час 
коли на слідчого покладається обв’язок з 
доказування обставин, зазначених у ст. 91 
КПК України, а саме: винуватість обви-
нуваченого (викривальні та виправдову-
вальні обставини), що вливають на ступінь 
тяжкості вчиненого кримінального право-
порушення, характеризують особу обви-
нуваченого, обтяжують чи пом’якшують 
покарання, які виключають кримінальну 
відповідальність, обставин, які є підставою 
для звільнення від кримінальної відпові-
дальності або закриття кримінального про-
вадження. Отже, на підставі аналізу норм 
КПК України, випливає висновок, що 
слідчий перебуває на стику між обвинува-
ченням та захистом. Виходячи з логіки за-
конодавця, слідчий має встановлювати од-
ночасно обставини, що викривають та ви-
правдовують особу. Важко не погодитись зі 
справедливим висловлюванням С.А. Шей-
фера: «Слідчий не може не відчувати стан 
роздвоєння, усвідомлюючи себе, з одного 
боку, суб’єктом кримінального пересліду-
вання, зобов’язаним збирати викривальні 
докази для підтвердження вини підозрю-
ваного, а з іншого – досліджувачем, виму-
шеним спростовувати самого себе, встанов-
ляючи обставини несумісні з обвинувачен-
ням» [13;35].
Окрім того, неправильне віднесення 

слідчого до сторони обвинувачення при-
водить за собою до ряду негативних на-
слідків, як обвинувальний ухил, уперед-
женість, незацікавленість у встановленні 
реальної події злочину, що є протиправ-
ним, протиприродним та суперечливим. 
Законодавцем вжита цілком невдала спро-
ба з розмежування процесуальних повно-
важень слідчого та прокурора. Вітчизняне 
кримінально-процесуальне законодавство 
не проводить чіткого розмежування між 
функціями поліції, прокуратури та судових 
органів, замість того законодавець намага-
ється розділити непроцесуальну (оператив-
но-розшукову) та процесуальну діяльність. 
При цьому обвинувальне за своєю приро-
дою повноваження про початок досудового 
розслідування закріплено за слідчим. Вна-
слідок цього досудове розслідування ще 
далі відійшло від концепції попереднього 
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судового слідства. На жаль, наведене свід-
чить про те, що у кримінальному процесу-
альному законі простежується змішування 
протилежних за своєю природою кримі-
нально-процесуальних функцій з розсліду-
вання та кримінального переслідування. 
Перебування слідчого в одному органі 

з підрозділами, що здійснюють оператив-
но-розшукову діяльність (далі-ОРД), ціл-
ком очевидно породжує бажання слідчого 
підттвердити результати ОРД, піддатись 
намірам обвинувального переслідування, 
внаслідок відомственної належності до од-
ного органу, наявного спільного керівни-
цтва. Досить переконливо стверджував 
М.С. Строгович, говорячи, що попереднє 
розслідування – це функція юстиції, а роз-
слідування та розшук не можуть знаходи-
тись в одному органі, адже реалізація функ-
цій кримінального переслідування та роз-
слідування несумісні [12;22]. Перебування 
органу досудового розслідування у системі 
правоохоронного органу, а тим більше упо-
вноваженим здійснювати ОРД, перешко-
джає реалізації функції розслідування, що 
є неприйнятним. 
Таким чином, цілком очевидно мож-

ливо прийти до висновку, що єдина кри-
мінально-процесуальна функція слідчого 
повинна полягати у неупередженому роз-
слідуванні,  що в повній мірі сприяє успіш-
ному виконанню завдань кримінального 
провадження. Слідчого необхідно звільни-
ти від обвинувальних повноважень на ста-
дії досудового розслідування, визначаючи 
процесуальну незалежність, позбавляючи 
прокуратуру здійснювати процесуальне 
керівництво, залишивши за слідчим одну 
процесуальну функцію – розслідування. 
При вирішенні подальшого місця слід-

чого в системі державних органів необхід-
но визначити ті умови, які будуть сприяти 
ефективному, неупередженому та якісному 
досудовому розслідуванню. За своєю пра-
вовою природою слідча влада є похідною 
від судової влади, у зв’язку з чим досудове 
розслідування є функцією юстиції. Функція 
попереднього розслідування більшою мі-
рою притаманна функції вирішення спра-
ви, є функцією суб’єкта, що уповноважений 
судовими повноваженнями. Віднесення 

слідчого до судового відомства є запорукою 
ефективної форми реалізації функції роз-
слідування. Важливим кроком для досяг-
нення дієвості досудового розслідування 
є визначення його мети, оскільки мета до-
судового розслідування залишається неви-
значеною, а чинний КПК не регламентує 
жодної згадки, залишаючи слідчого керува-
тись відчуттям її абстрактного досягнення. 
Необхідно визнати, що у сучасних умо-

вах функціональна роль слідчого у кримі-
нальному процесі залишається викривле-
ною, який одночасно реалізує на стадії до-
судового розслідування несумісні та вкрай 
протилежні функції з обвинувачення, роз-
слідування, захисту та вирішення справи, 
що негативно позначається та нівелює при-
значення кримінального процесу в цілому. 
На підставі викладеного, вбачається за не-
обхідне залишити за слідчим тільки єдину 
функцію з розслідування, передавши всі 
обвинувальні повноваження прокуратурі. 
Такий підхід можливо реалізувати шляхом 
відокремлення досудового розслідування 
від правоохоронного органу, передаючи 
право на слідство до судового відомства. 
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SUMMARY 
 The article is devoted to the study of the issue of 

the criminal-procedural function of the investigator 
in the system of the criminal process of Ukraine. 
The author draws attention to the uncertainty of 
the problem of the criminal-procedural function of 
the investigator. The problem of criminal procedure 
functions investigator affect the effi ciency of pre-
trial investigation in general. The uncertainty of 
the criminal-procedural function of the investigator 
prevents the achievement of the objectives of 
criminal proceedings.

The purpose of the study is to clarify the legal 
role of the investigator in the criminal process of 
Ukraine, determining his place in the system of 
participants in the criminal process. With the 
help of clear and consistent delimitation criminal 
features, we can form a separate function 
investigator for the successful implementation of 
the tasks of the criminal proceedings and reaching 
the effi cacy of pre-trial investigation. The author 
comes to the conclusion that the investigator 
performs incompatible function with the charges 
and investigation, which has a negative impact on 
the effectiveness of pre-trial investigation. The only 
criminal procedural investigator function should 
be to impartial investigation, which facilitates the 
successful execution of the criminal proceedings. 
The investigator must get rid of accusatory powers 
at the stage of pre-trial investigation, 

In addition, the author notes that classifi cation 
of the investigator to the prosecution leads to 
negative consequences, such as indictment bias, lack 
of interest in establishing the real event of a crime. 
On the basis of the above, the author emphasizes the 
necessity of performing the investigation function, 
passing all indictments to the prosecutor’s offi ce.
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ÒÈÌ×ÀÑÎÂÈÉ ÄÎÑÒÓÏ ÄÎ ÐÅ×ÅÉ ² 
ÄÎÊÓÌÅÍÒ²Â Ó ÑÈÑÒÅÌ² ÏÐÎÖÅÑÓÀËÜÍÈÕ Ä²É, 

ÐÅÃËÀÌÅÍÒÎÂÀÍÈÕ ÊÏÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

В статье проведен сравнительный ана-
лиз процессуального порядка применения вре-
менного доступа к вещам и документам с ос-
мотром, обыском, а также истребованием 
вещей, документов, информации (ст. 93 УПК 
Украины), копированием документов во время 
проведения других процессуальных действий 
(ч. 1, п. 1, 4 ч. 2, ч. 3 ст. 105, ч. 2 ст. 106 
УПК Украины). Указано на недостатки про-
цессуальной формы временного доступа к ве-
щам и документам, которые в практической 
деятельности предопределяют подмену этого 
правового института другими процессуальны-
ми действиями. Предложено решение очерчен-
ных проблемных аспектов путем комплексного 
внесения изменений в УПК Украины.
Ключевые слова: меры обеспечения уголов-

ного производства, временный доступ к вещам 
и документам, следственные (розыскные) дей-
ствия, осмотр, обыск, сторона обвинения, сто-
рона защиты.
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дить до затягування процесу доказування 
у кримінальному провадженні та різному 
тлумаченню положень цієї процесуальної 
дії особами, що його застосовують, та осо-
бами, інтереси яких він зачіпає. До того ж, 
визначення місця тимчасового доступу до 
речей і документів у системі процесуаль-
них дій дотепер залишається дискусійним. 
Адже його складовими є огляд, який пе-
редбачено у чинному КПК України[1], та 
виїмка, що була регламентована у КПК 
України 1960 р.[2]. Усталена теорія кри-
мінального процесу відносить вказані про-
цесуальні дії до слідчих (розшукових) дій. 
Натомість, тимчасовий доступ до речей 
і документів входить до системи заходів 
забезпечення кримінального проваджен-
ня та застосовується не тільки стороною 
обвинувачення, але й стороною захисту. 
Крім того, тимчасовий доступ до речей і 
документів має спільні риси за метою та 
очікуваним результатом застосування з 
такими слідчими (розшуковими) діями, 
як: огляд (ст. 237 КПК України) та обшук-
(ст. 234-236 КПК України), а також такими 
процесуальними діями, як: витребування 
речей, документів, інформації (ст. 93 КПК 
України) та копіювання документів під 
час здійснення інших процесуальних дій 
(ч.1, п.1, 4 ч. 2, ч.3 ст. 105, ч. 2 ст. 106 КПК 
України).
Таким чином, необхідне чітке розу-

міння основних відмінностей між тимча-
совим доступом до речей і документів й 
наведеними процесуальними діями, що 

Постановка проблеми
З огляду на багатовікову історію фор-

мування та розвитку кримінального про-
цесу, тимчасовий доступ до речей і доку-
ментів є новим правовим інститутом. Май-
же шестирічна практика його застосуван-
ня свідчить про наявні недоліки його про-
цесуальної форми, а також про низький 
техніко-юридичний рівень його регламен-
тації. Процесуальна форма цього право-
вого інституту передбачає багатоетапну, 
тривалу та заформалізовану процедури 
застосування. Вказане, безумовно, призво-
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забезпечить коректне та безпомилкове за-
стосування кожної з них. Більше того, таке 
порівняння також виступатиме обґрунту-
ванням вибору напрямів усунення зако-
нодавчих прогалин регламентації тим-
часового доступу до речей і документів з 
урахуванням практики його застосування 
та реалій сьогодення. 

Стан дослідження
Загальну проблематику тимчасового до-

ступу до речей і документів як заходу за-
безпечення кримінального провадження 
досліджували такі вчені: А.П. Бущенко, 
Ю.М. Грошевий, О.М. Гумін, М.П. Клим-
чук, О.І. Коровайко, М.А. Погорецький, 
В.В. Рожнова, С.М. Смоков, О.Ю. Та-
таров, Л.Д. Удалова, В.І. Фаринник,-
В.О. Фінагеєв, С.С. Чернявський, О.Г. Шило,-
А.В. Чуб та ін. Проте, незважаючи на зна-
чний інтерес до цього питання, приклад-
ні проблеми застосування положень КПК 
України 2012 року свідчать про необхід-
ність їх комплексного вивчення з метою 
розробки пропозицій і рекомендацій щодо 
їх усунення. 

Метою статті є дослідження проблем-
них аспектів застосування тимчасового до-
ступу до речей і документів через призму 
його співставлення з іншими процесуаль-
ним діями, на підставі чого сформувати і 
надати пропозиції щодо вдосконалення 
КПК України. 

Виклад основного матеріалу
Наше дослідження доречно розпочати 

з порівняльного аналізу тимчасового до-
ступу до речей і документів з тими проце-
суальними діями, які є його складовими, а 
саме огляду та копіювання документів. 
Так, огляд, регламентований ст. 237 - 

239 КПК України, відрізняється від тим-
часового доступу до речей і документів 
такими основними правилами, як: 1) може 
бути застосований лише стороною обвину-
вачення; 2) огляд проводиться за усним рі-
шенням слідчого, прокурора, крім огляду 
житла чи іншого володіння особи, що про-
водиться на підставі ухвали слідчого судді, 
суду; 3) основною метою огляду є виявлен-

ня та фіксація у протоколі відомостей щодо 
обставин вчинення кримінального право-
порушення, при цьому вилучення речей і 
документів виступає його необов’язковою 
складовою; 4) вилучені речі і документи 
набувають статуту тимчасово вилученого 
майна, а подальше їх законне знаходжен-
ня у сторони обвинувачення повинно бути 
підтверджено ухвалою слідчого судді, суду 
про їх арешт; 5) за результатами проведен-
ня огляду складається протокол.
У контексті наведеного порівняння 

слід зазначити, що слідча практика піш-
ла шляхом застосування огляду місця по-
дії, який можливо провести без дозволу 
слідчого судді, суду, замість тимчасового 
доступу до речей і документів у випадках, 
коли необхідно негайно вилучити речі і 
документи, що не знаходяться на місці 
вчинення кримінального правопорушен-
ня, але їх перебування у фізичної або юри-
дичної особи встановлено по «гарячих слі-
дах». Наприклад, огляди неогородженої 
території пункту приймання металобрух-
ту, зовнішньої вітрини комісійного мага-
зину, торгівельних столиків та площадок 
на ринку, приміщень з вільним доступом 
здійснюються з метою вилучення викраде-
них речей, знарядь вчинення криміналь-
ного правопорушення, або речей, що збе-
регли на собі його сліди. Ще гірше, коли 
за рішенням слідчого, прокурора оформ-
люється огляд місця події будь-якої тери-
торії, яка фактично не є місцем вчинення 
злочину, з метою вилучення у фізичної або 
юридичної особи викрадених речей або 
речових доказів. При тому, в протоколі 
такого огляду вказується, що особа вине-
сла із свого домоволодіння або квартири 
речі, предмети та надала їх для огляду, 
після чого вони були вилучені [3; 4; 5; 6; 
7]. Вказане нібито не суперечить законо-
давству, але руйнує усталену систему одно-
манітного та коректного застосування пев-
них процесуальних дій у типових слідчих 
ситуаціях. Все це, у свою чергу, негатив-
но впливає на якість, безпомилковість та 
ефективність досудового розслідування. 
Далі звернемось до копіювання доку-

ментів, що передбачене ч. 1, п. 1, 4 ч. 2,-
ч. 3 ст. 105, ч. 2 ст. 106 КПК України. Таке 
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копіювання, на відміну від зняття копій 
на підставі ухвали слідчого судді, суду про 
тимчасовий доступ до речей і документів, 
по-перше, не є самостійною процесуаль-
ною дією; по-друге, здійснюється лише 
стороною обвинувачення в ході проведен-
ня інших процесуальних дій. При тому 
такі копії є додатками до протоколу осно-
вної процесуальної дії, під час проведення 
якої вони зроблені. Доречно зазначити, що 
поширеною практикою стало отримання 
слідчими та прокурорам копій документів, 
що мають доказове значення (наприклад: 
копій договорів, платіжних доручень, че-
ків, прибуткових ордерів), або копій таких 
документів, що можуть бути використані 
як зразки для проведення судово-почер-
кознавчої експертизи (наприклад: копії 
паспорту, воєнного квитка, пенсійного по-
свідчення та інших ідентифікуючих осо-
бу документів, у яких міститься її підпис), 
шляхом оформлення їх додатками до про-
токолу допиту особи в якості свідка. При 
тому нерідко призначенням такого допиту 
виступає саме отримання копій докумен-
тів, а не змістовних свідчень. 
Продовжуючи порівняльний аналіз 

між тимчасовим доступом до речей і доку-
ментів та іншими процесуальними діями, 
зупинимось на обшуку. Порядок прове-
дення обшуку, регламентований положен-
нями ст. 233-236 КПК України, відрізня-
ється від тимчасового доступу до речей і 
документів низкою правил та ознак. Від-
мітимо найсуттєвіші з них. 
По-перше, за загальним правилом 

звертатися до слідчого судді, суду з клопо-
танням про дозвіл на обшук та проводити 
його має право лише сторона обвинувачен-
ня. У свою чергу, відповідно до положень 
ст. 166 КПК України сторона захисту на-
буває право безпосереднього ініціювання 
обшуку перед слідчим суддею, судом тіль-
ки у випадку невиконання зобов’язаною 
особою ухвали слідчого судді, суду про 
тимчасовий доступ до речей і документів, 
постановленої за клопотанням сторони за-
хисту. Однак, такий обшук проводиться 
слідчим або прокурором за місцем прове-
дення цієї дії з обов’язковою участю особи, 
яка його ініціювала. 

По-друге, на відміну від тимчасового 
доступу до речей і документів у положен-
нях ч. 4 ст. 234 КПК України встановле-
но строк розгляду слідчим суддею, судом 
клопотання про надання дозволу на про-
ведення обшуку, а саме воно має бути роз-
глянуто в день його надходження. 
По-третє, клопотання про обшук на 

відміну від тимчасового доступу до речей 
і документів слідчий суддя, суд розглядає 
без виклику особи, до якої планується його 
застосування, що є цілком логічно. 
По-четверте, у клопотанні про обшук 

слідчий, прокурор повинен зазначити не 
тільки перелік речей і документів, які пла-
нується відшукати і вилучити, а й відомос-
ті як про власника, так і про володільця 
житла чи іншого володіння особи, де пла-
нується проведення обшуку.
По-п’яте, обшук на відміну від тимча-

сового доступу до речей і документів пе-
редбачає етап примусового пошуку речей, 
документів, майна, що підлягають вилу-
ченню. 
По-шосте, обшук має більший ступінь 

примусу та обмеження прав, свобод і за-
конних інтересів особи, до якої він засто-
совується. На користь цього твердження 
наведемо такі обґрунтування та життєві 
приклади, як: 1) особам, щодо яких за-
стосовується ця слідча (розшукова) дія, 
як правило, забороняється під час її про-
ведення вільно користуватись телефонами 
та іншими засобами зв’язку, а також зали-
шати приміщення, де проводиться обшук; 
2) особи, що беруть участь при проведенні 
цієї дії, в тому числі поняті, можуть стати 
свідками інтимних подробиць життя об-
шукуваної особи або його співмешканців; 
3) учасники обшуку, в тому числі родичі 
та члени сім’ї обшукуваного, можуть поба-
чити документи, що не стосуються кримі-
нального провадження, але були з-поміж 
документів, що цікавлять слідство, та збе-
рігались обшукуваним у таємниці, навіть 
від своїх родичів та членів сім’ї. 
По-сьоме, за результатами обшуку 

складається протокол. До того ж, відповід-
но до абз. 3 ч. 2 ст. 104, п. 3 ч. 2 ст. 105, ч. 1, 
3 ст. 107, ч. 10 ст. 236 КПК України про-
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ведення обшуку в обов’язковому порядку 
фіксується звуко- та відеозаписом.
По-восьме, відповідно до положень ч. 

7 ст. 236 КПК України всі вилучені речі та 
документи, що безпосередньо не вказані 
в ухвалі слідчого судді, суду про надання 
дозволу на обшук, набувають статусу тим-
часово вилученого майна, та для подаль-
шого їх законного знаходження у сторони 
обвинувачення потребують накладення на 
них арешту. 

 Далі слід звернути увагу на поло-
ження ст. 93 КПК України. На відміну від 
тимчасового доступу до речей і докумен-
тів витребування та отримання сторонами 
кримінального провадження речей, доку-
ментів та їх копій, інформації, що перед-
бачене положеннями ст. 93 КПК України, 
має фактично декларативний характер. 
Пояснюється це тим, що процесуальний 
порядок такого витребування стороною 
обвинувачення взагалі не передбачений у 
КПК України. Означене на практиці при-
зводить до того, що вимога слідчого, про-
курора на адресу органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, під-
приємств, установ, організацій, службових 
та фізичних осіб не сприймається ними як 
законна, що є цілком обґрунтованим з їх 
точки зору. У таких випадках замість ін-
формації, речей, документів або їх копій 
сторона обвинувачення отримує на свою 
вимогу лист про згоду видати вказане, 
але лише на підставі ухвали слідчого суд-
ді, суду про тимчасовий доступ до речей і 
документів. Також нерідко в таких листах 
міститься «принизливе» для слідчого, про-
курора роз’яснення положень ст. 159 – 165 
КПК України та вказівка на не відповід-
ність законодавству вимоги слідчого, про-
курора в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України. 
Такої ж думки щодо застосування сторо-
ною обвинувачення витребування речей, 
документів або їх копій та інформації в по-
рядку ч. 2 ст. 93 КПК України дотримуєть-
ся більшість загальнопрофільних юристів 
та адвокатів [8; 9]. Отже, як свідчить до-
свід роботи автора у слідчих підрозділах і 
вивчення матеріалів кримінальних прова-
джень, у порядку ч. 2 ст. 93 КПК України 
надають інформацію, документи та їх копії 

лише деякі державні та комунальні під-
приємства, які постійно протягом остан-
ніх десятиріч стикаються з однотипними 
вимогами сторони обвинувачення про 
надання інформації або копій документів. 
Наприклад, наркологічні та психіатричні 
диспансери і лікарні надають довідки про 
перебування у них на обліку осіб, а терито-
ріальні підрозділи Державної міграційної 
служби України надають копії документу 
«Заява про видачу паспорта» [10]. Отже, 
на практиці нібито надана положеннями 
ч. 2 ст. 93 КПК України можливість отри-
мувати стороною обвинувачення речі, до-
кументи, інформацію без ухвали слідчого 
судді, суду у випадку згоди на це володіль-
ця речей і документів не реалізується. 
Що стосується сторони захисту з цього 

питання, то законодавством більш менш 
унормовано витребування речей, копій 
документів, інформації лише адвокатом. 
Положення ч. 3 ст. 93 КПК України коре-
люються зі змістом п. 1, 7 ч. 1 ст. 20, ст. 24 
Закону України «Про адвокатуру та адво-
катську діяльність» [11]. Цими статтями 
передбачено адвокатський запит, на під-
ставі якого адвокат має право отримувати 
від органів державної влади та місцевого 
самоврядування, їх посадових та службо-
вих осіб, підприємств, установ і організа-
цій незалежно від форми власності та під-
порядкування, громадських об’єднань, а 
також від фізичних осіб за їх згодою ін-
формацію та копії документів, які необхід-
ні для надання правової допомоги клієнту. 
Більш того, відповідно до ч. 3 ст. 24 За-
кону України «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність» та ч. 5 ст. 212-3 Кодексу 
України про адміністративні правопору-
шення за неправомірну відмову в надан-
ні інформації на адвокатський запит, не-
своєчасне або неповне надання інформа-
ції, надання інформації, що не відповідає 
дійсності, крім випадків відмови в наданні 
інформації з обмеженим доступом, перед-
бачене покарання у вигляду штрафу від 
двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян, який 
накладається на відповідних посадових 
осіб [11; 12].
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Співставленням виокремлених відмін-
ностей між тимчасовим доступом до речей 
і документів та дослідженими процесуаль-
ними діями, спрямованими на отримання 
доказів у вигляді речей, документів, інфор-
мації, а також зразків для проведення екс-
пертизи, приходимо до наступних висно-
вків: 1) на відміну від обшуку тимчасовий 
доступ до речей і документів характеризу-
ється меншим ступенем обмеження прав, 
свобод та законних інтересів особи, від-
носно якої він застосовується; 2) на відмі-
ну від витребування речей, документів та 
інформації, яке в положеннях ст. 93 КПК 
України має лише декларативний харак-
тер, тимчасовий доступ до речей і доку-
ментів завжди сприймається зобов’язаною 
особою як законна дія сторони криміналь-
ного провадження; 3) на відміну від огля-
ду, тимчасовий доступ до речей і докумен-
тів застосовується виключно на підставі 
ухвали слідчого судді, суду; 4) безальтер-
нативний судовий контроль при застосу-
ванні тимчасового доступу до речей і до-
кументів вимушує сторону обвинувачення 
відшукувати у КПК України інші процесу-
альні дії, які можливо застосувати замість 
нього. Так, при необхідності негайного 
вилучення речей і документів як з метою 
досягнення ефективності кримінального 
провадження, так і з метою швидкого від-
новлення прав потерпілого проводиться 
огляд місця події у місцях, де кримінальне 
правопорушення не було вчинено. Вилу-
чення зразків для експертного досліджен-
ня оформлюється додатками до протоколу 
допиту; 5) відсутність вимоги щодо фікса-
ції проведення тимчасового доступу до ре-
чей і документів, а також його результатів 
зводить до мінімуму надане стороні захис-
ту право збирати докази. 

Висновки
Узагальнюючи викладене, можна кон-

статувати, що в КПК України не перед-
бачено процесуальної дії, яка б одночас-
но забезпечувала: 1) своєчасне отримання 
сторонами кримінального провадження 
допустимих доказів у вигляді речей і до-
кументів або їх копій, а також зразків для 
проведення судової експертизи; 2) наймен-

ший ступень обмеження прав, свобод та за-
конних інтересів особи, відносно якої вона 
застосовується.
На нашу думку, вирішення означених 

аспектів можливе лише шляхом комплек-
сного внесення змін до КПК України. По-
перше, необхідно замінити у КПК України 
тимчасовий доступ до речей і документів 
такою слідчою (розшуковою) дією як ви-
їмка з правом її застосування обома сто-
ронами кримінального провадження та 
вимогою про обов’язкове складання кож-
ною з них процесуального документу за 
результатами її проведення. При тому, як 
ми вважаємо, судовий контроль за прове-
денням виїмки необхідно диференціюва-
ти в залежності від сторони кримінально-
го провадження, а також виду предметів і 
документів, що підлягають вилученню, та 
типових слідчих ситуацій. По – друге, є до-
речним надати право стороні захисту на 
підставі ухвали слідчого судді, суду прово-
дити огляд речей і документів, що знахо-
дяться у володінні юридичних та фізичних 
осіб, щоб закріпити в положеннях нових 
статей КПК України. По-третє, необхід-
но регламентувати в положеннях окремої 
статті КПК України процесуальний поря-
док отримання сторонам кримінального 
провадження інформації, речей, докумен-
тів, копій документів у юридичної або фі-
зичної особи за їх згодою. 
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SUMMARY
Temporary Access to Items and Docu-

ments in the System of Procedural Actions 
Regulated by the Criminal Procedural Code 

of Ukraine

Kuzubova T.O. – postgraduate student 
of Criminal Procedure and Organization of 
Pre-Trial Investigation Department of the 
Faculty No. 1 of Kharkiv National University 
of Internal Affairs 

The author of the article has emphasized 
the novelty for criminal procedural legislation 
of Ukraine of such a measure of providing 
criminal proceedings as the temporary access 
to items and documents. It has been empha-
sized that its procedural form involves two 
investigative (search) actions: an examination 
and a seizure. It has been noted that tempo-
ral access to items and documents has com-
mon features for the purpose of using with 
such investigative actions as: an examination 
(the Art. 237 of the Criminal Procedural Code 
of Ukraine) and a search (Articles 234-236 of 
the Criminal Procedural Code of Ukraine), as 
well as such procedural actions as the vindi-
cation of items, documents, information (the 
Art. 93 of the Criminal Procedural Code of 
Ukraine) and copying of documents during 
other procedural actions (Part 1, Clauses 1, 
4, Part 2, Part 3 of the Art. 105, Part 2 of the 
Art. 106 of the Criminal Procedural Code of 
Ukraine). The author has carried out a com-
parative analysis between the procedure for 
applying the temporary access to items and 
documents and procedures for the application 
of the above mentioned procedural actions. It 
has been established that non-alternative ju-
dicial control, while applying temporary ac-
cess to items and documents, forces the pros-
ecution party to fi nd other procedural actions 
in the Criminal Procedural Code of Ukraine 
that may be applied instead of it, if there is 
a necessity to immediately seize items and 
documents. It has been proved that tempo-
rary access to items and documents is always 
perceived by the obligated person as the legal 
action of the party to the criminal proceed-
ings, in contrast to the vindication for items, 
documents and information, which is only de-
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АНОТАЦІЯ 
У статті здійснено порівняльний аналіз 

між процесуальними порядками застосування 
тимчасового доступу до речей і документів та 
огляду, обшуку, а також витребування речей, 
документів, інформації (ст. 93 КПК України) 
та копіювання документів під час здійснення 
інших процесуальних дій (ч.1, п.1, 4 ч. 2, ч. 3 
ст. 105, ч. 2 ст. 106 КПК України). Вказано 
на недоліки процесуальної форми тимчасово-
го доступу до речей і документів, що у прак-
тичній діяльності зумовлюють підміну цього 
правового інституту іншими процесуальними 
діями. Запропоновано вирішення означених 
проблемних аспектів шляхом комплексного 
внесення змін до КПК України. 
Ключові слова: заходи забезпечення кримі-

нального провадження, тимчасовий доступ до 
речей і документів, слідчі (розшукові) дії, огляд, 
обшук, сторона обвинувачення, сторона захис-
ту. 

clarative in the provisions of the Art. 93 of the 
Criminal Procedural Code of Ukraine. It has 
been indicated that the absence of a require-
ment to record the conduction of temporal 
access to items and documents, as well as its 
results, minimizes the right of the defense 
party to collect evidence. It has been substan-
tiated that the Criminal Procedural Code of 
Ukraine does not provide a procedural ac-
tion that would simultaneously ensure: 1) the 
timely receipt of admissible evidence by the 
parties of criminal proceedings in the form of 
items and documents or their copies, as well 
as samples for conducting forensic examina-
tion; 2) the smallest degree of restriction of 
the rights, freedoms and legitimate interests 
of a person in respect of whom it is applied. 
The author has suggested the solution of the 
stated problematic aspects through a compre-
hensive introduction of amendments to the 
Criminal Procedural Code of Ukraine.

Key words: measures to ensure criminal 
proceedings, temporary access to items and 
documents, investigative (search) action, ex-
amination, search, prosecution, defense team.
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ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÀ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ ÇÀ 
ÑÅÏÀÐÀÒÈÇÌ Ó ÏÀÌ’ßÒÊÀÕ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ 

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

Анализируются вопросы уголовной ответ-
ственности за сепаратизм в истории уголовно-
го законодательства; исследуются тенденции 
применения указания на термин «сепара-
тизм» в памятниках уголовного законодатель-
ства; установлено, что уголовно-правовой за-
прет сепаратизма был обеспечен почти на всех 
этапах развития общества.
Ключевые слова: история, сепаратизм, 

преступления против государства, террито-
риальная целостность, уголовно-правовая ох-
рана.

 ÑÒÈÐÀÍÊÀ Ìèõàéëî Áîãäàíîâè÷ - àñï³ðàíò êàôåäðè êðèì³íàëüíî-
ïðàâîâèõ äèñöèïë³í Ëüâ³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

Стан дослідження
Питання генезису кримінального за-

конодавства щодо злочинів, які посягають 
на основи національної безпеки України, 
досліджувались у працях О.Ф. Бантишева, 
І.В. Діордіци, В.С. Картавцева, В.А. Ліп-
кан, П.С. Матишевського, Є.Д. Скулиша та 
інших. Що стосується регламентації відпо-
відальності за сепаратизм в історії кримі-
нального права, то це питання стало пред-
метом розгляду лише поодиноких авторів 
[2; 3]. Проте, доводиться констатувати, що 
у цих дослідженнях висвітлюються фраг-
ментарно окремі питання щодо історично-
го розвитку кримінально-правової протидії 
сепаратизму, що зумовлює потребу продо-
вжити та розвинути дослідження у цьому 
напрямку.

Таким чином, основною метою цієї стат-
ті є з’ясування особливостей кримінальної 
відповідальності за сепаратизм у пам’ятках 
українського кримінального права.

Виклад основних положень
Особливу роль серед джерел права в 

Україні відіграла Руська Правда, яка мала 
значний вплив на розвиток правових сис-
тем Ве ликого князівства Литовського і 
Польського королівства, у складі яких пе-
ребувала більшість українських земель [4]. 
Цей кодифікований збірник містив багато 
статей, які свідчили про достатньо високий 
рівень розвитку у Київській Русі криміналь-

Постановка проблеми
Становлення і розвиток кримінальної 

відповідальності за сепаратизм не можна 
розглянути у відриві від історичного мину-
лого, оскільки тільки історія може дати по-
яснення причин як сучасного стану кримі-
нального права, так і стану його в попередні 
періоди». Метою такого вивчення має бути 
не лише догматичне з’ясування і описання 
витоків чинного кримінального права, але 
й критична їх оцінка на підставі відомостей 
практики, начал науки і положень вітчиз-
няної історії права [1, с. 30]. Власне здій-
снення історико-правового аналізу кри-
мінальної відповідальності за сепаратизм 
дозволить відстежити появу перших кримі-
нально-правових норм, структуру суспіль-
них відносин цього періоду та ефективність 
їх кримінально-правової охорони, виявити 
переваги і недоліки окремих законодавчих 
конструкцій, а також визначити неузгодже-
ності, які існували в минулому.
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но-правового регулювання [5, с.4]. Слід від-
значити, що у вказаній пам’ятці права не ві-
дображено ні самого терміну «сепаратизм», 
ні його проявів, а відповідно не передба-
чалась відповідальність за вчинення відпо-
відних злочинних дій. Водночас навряд чи 
можна говорити про те, що Київська Русь 
не стикалась з проблемою подолання сепа-
ратизму, оскільки була об’єднанням пле-
мен та племінних союзів. Відсутність норм, 
які б регламентували відповідальність за 
такі антидержавні злочини можна пояс-
нити тим, що заходи, які в той час засто-
совувались для укріплення меж території, 
носили, скоріш за все, характер війн або ре-
форм, за наслідками яких ліквідовувались 
племінні княжіння і влада правителів була 
практично безмежною.
Посилення ролі держави, зосереджен-

ня влади в руках великого князя, необ-
хідність придушення опору закріпачено-
го селянства та проявів сепаратизму фео-
дальної знаті зумовили прийняття перших 
російських загальнодержавних збірників 
законів – Судебників 1497  та 1550 років 
[6, с.10]. Саме в цих кодифікованих актах 
вперше появляються поняття «крамоли» 
(антидержавне діяння) та «традского здав-
ца» (такий, що здав ворогу місто (фортецю). 
Так, у ст.61 Судебника 1550 р. вказувалось, 
що «…традскому здавцу, и коромолнику…, 
жывота не дата, казнит ево смертною каз-
ною» [7, с.64]. Мабуть, в цьому випадку 
не можна вести мову про те, що має міс-
це сепаратизм, так би мовити, у «чистому 
вигляді», оскільки з аналізу вказаних по-
ложень незрозумілі обставини вчинення 
відповідних діянь, оскільки не виключено, 
що здача ворогові міста могла бути виму-
шеним кроком, здійсненим у стані крайньої 
необхідності (особовий склад, потрапивши 
в оточення, не має необхідних засобів для 
ведення бою). Однак у протилежному ви-
падку, якщо діяння, яке полягає у здачі во-
рогу міста, було умисно направлене на те, 
щоб приєднати частину території до іншої 
держави, то в такому випадку можна гово-
рити про прояви сепаратизму.
З ХVІ ст. на частині українських земель 

починають діяти Литовські статути 1529, 
1566 та 1588 рр., які були основними збір-

никами права в Україні з XVI ст. до 40-х 
років XIX ст. Так, у ст.  2  розділу III (О 
свободах шляхты и о размноженью Вели-
кого княжства Литовского) Литовського 
cтатуту 1529 року вказується про обов’язок 
збільшувати Велике князівство Литовське 
та зберігати його добро: «Теж добра Княз-
ства того Великого Литовского не вмен-
шим, але што будет несправедливе отдано 
и неслушне разобрано и упрохано, (у) влас-
ности того Князства приведем и привести 
хочем». Схоже положення також передба-
чене в артикулі 3 Розділу 3 «О вольностяхъ 
шляхецкихъ и розмноженью Великого 
Князства Литовского» Литовського cтатуту 
1566 р. [8, с.94, с.114]. Окрім того, в арти-
кулі 3 Розділу І кримінально-караними вва-
жалися наступні дії: «колибы хто змову албо 
спикненье албо бунтъ учинилъ на здоровье 
наше господарско…». Водночас, і в цьому 
випадку не слід стверджувати, що має місце 
сепаратизм, оскільки під ознаки вказаної 
норми може підпадати широке коло діянь.
У 80-х р. ХVІІ ст. на територію Гетьман-

щини починає поступово поширюватися 
російське імперське законодавство, осно-
вним джерелом якого було Соборне Уло-
ження царя Олексія Михайловича 1649 р., 
в якому вперше була здійснена класифіка-
ція злочинів в залежності від об’єкта по-
сягання [9, с.76]. Це був перший правовий 
акт про політичні злочини, у якому було 
значно посилено кримінально-правову охо-
рону відносин щодо захисту державної вла-
ди. В ньому вже достатньо чітко державні, 
політичні злочини були відділені від інших 
злочинів [10, с.50]. У ст.1 Глави ІІ ст.2 Уло-
ження передбачалась заборона «мыслить 
на государьское здоровье злое дело… и 
делать хотеть». Однак і ця норма мала аб-
страктний (неокреслений) характер. На 
охорону територіальної цілісності держави, 
були направлені норми, які регламентува-
ли кримінальну відповідальність за «сда-
чу города врагу» (ст. 3) і «поджег города 
с целью сдачи его врагу» (ст. 4) [11, с.76]. 
Вказані злочини розглядались як найбільш 
небезпечні діяння, які спричиняли шкоду 
територіальній цілісності держави, сприя-
ли розв’язанню війн та збройних конфлік-
тів в середині країни [3, с.50]. З огляду на 
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«скупий» виклад змісту диспозиції статті, 
видається, що в цьому випадку, скоріш за 
все, мова йде не про сепаратизм, а про одну 
із форм вчинення державної зради (перехід 
на бік ворога або надання допомоги в про-
веденні підривної діяльності проти Украї-
ни).
Наприкінці першої половини ХІХ ст. 

було прийнято Уложення про покарання 
кримінальні і виправні 1845 р., яке стало 
основним джерелом кримінального пра-
ва. У цій пам’ятці права в ст. 271 Глави ІІ 
(«Про бунт проти влади верховної і про 
державну зраду») Розділу ІІІ Уложення  
за «возстаніе скопомь и заговоромь про-
тивь Государя и государства, а равно и за 
умысель испровергнуть правительство во 
всемь государстве или вь некоторой онаго 
части, или же переменить образь правле-
нія, и за составленіе на сей конець загово-
ра…» передбачено покарання у виді смерт-
ної кари з позбавленням прав власності 
[12, с.242]. Виходячи із вищенаведеного, 
закінченим злочином визнавалось навіть 
готування до його вчинення. Винними вва-
жались не лише організатори змови, але й 
ті, які не донесли про таку змову надавали 
чи допомогу у будь-якій формі. Окрім того, 
кримінально-караним було складення й по-
ширення матеріалів із метою спонукати до 
бунту чи явному непідкоренню верховній 
владі, а також виголошення публічних про-
мов із вищезазначеними  цілями (ст. 273).
Водночас, у цій, так як і у попередніх 

пам’ятках права, не передбачено прямих 
заборон здійснення злочинної діяльності, 
спрямованої на відокремлення частини те-
риторії держави. Однак навряд чи можна 
зробити висновок, що забезпечення без-
пеки держави у різних її сферах, не було 
найважливішим завданням на будь-якому 
етапі її історичного розвитку. Відсутність 
чіткої регламентації кримінальної відпові-
дальності за прояви сепаратизму можна по-
яснити тим, що переважно норми про дер-
жавні злочини мали дещо узагальнений ха-
рактер, під ознаки яких підпадало широке 
коло суспільно-небезпечних діянь, в тому 
числі і ті, які містили заборону відокрем-
лення частини території держави. Такий 
стан речей був зумовлений прагненням в 

разі необхідності забезпечити широту і сво-
боду судово-адміністративних репресій.
Значний внесок у розвиток криміналь-

ного законодавства здійснило Криміналь-
не уложення 1903 р., яке було чинним за 
часи Російської імперії, законодавство якої 
поширювалось на більшість земель, що на-
лежать до території України. Однак воно 
повністю в дію так і не ввійшло (виняток 
становить розділ про державні злочини та 
дея кі окремі статті Кримінального уложен-
ня). Слід відзначити, що цьому документі 
вперше була чітко регламентована відпові-
дальність за сепаратизм. Так, у ст.100 Гла-
ви 3 «О бунте против Верховной Власти и 
о преступных деяниях против Священной 
Особы Императора и Членов император-
ского Дома» містився наступний припис: 
«виновный в насильственном посягатель-
стве на изменение в России или в какой-
либо ее части установленных Законами 
Основными образа правления или порядка 
наследия Престола или на отторжение от 
России какой-либо ея части наказывается 
смертною казнью». Окрім того, криміналь-
но-караним вважалось саме приготуван-
ня до бунту (ст.101) або підбурювання чи 
участь у співтоваристві, діяльність якого 
спрямована на організацію бунту (ст.102). 
За вказані злочинні дії призначалось по-
карання у виді каторги на строк не більше 
десяти років [13, с.34-35]. З аналізу диспо-
зицій вказаних статей випливає, що пока-
рання за прояви сепаратизму застосовува-
лось у випадку, якщо вони здійснювались у 
насильницький спосіб.
На початковому етапі розбудови ра-

дянської імперії вперше на законодавчому 
рівні була передбачена кримінально-пра-
вова охорона контрреволюційного устрою 
та влади. Кримінальне законодавство того 
періоду мало яскраво виражений класовий 
репресивний характер. Такий стан речей 
пояснювався складністю політичної та соці-
ально-економічної ситуації перших місяців 
радянської влади. Так, відповідно до По-
станови Касаційного відділу ВЦВК «Про 
підсудність революційним трибуналам» 
від 6 жовтня 1918 р. кримінальній відпо-
відальності підлягав кожний, хто організує 
контрреволюційні виступи, беручи участь 
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у них безпосередньо чи на підготовчій до 
них стадії; чи бере участь у різноманітних 
контрреволюційних змовах і організаціях, 
що мають на меті повалення Радянського 
уряду [14, с. 112–120]. Виходячи з вищена-
веденого можна констатувати, що спеціаль-
них приписів щодо охорони територіаль-
ної цілісності держави в той час не існува-
ло. Це пояснювалось тим, що чітко визна-
чених територіальних меж не було, оскіль-
ки держава лише формувалася. Відповідно 
територія в цих межах не відразу і не вся 
опинилася під владою нових органів вла-
ди. В силу цього після революції основне 
завдання нової влади полягало не в тому, 
щоб захистити територіальне верховенство 
(його просто ще не було), а в тому, щоб це 
верховенство встановити в колишніх меж-
ах імперії, з урахуванням розпочатого про-
цесу її розпаду в силу реалізації народами 
офіційно наданого їм права на самовизна-
чення аж до відокремлення [3, с.61].

26 травня 1922 року на 3-й сесії IX З’їзду 
Рад було прийнято КК УРСР, який набув 
чинності з 1 червня 1922 року. У Главі 1 
Особливої частини  кодексу було передба-
чено кримінальну відповідальність за дер-
жавні злочини, які поділялася на дві час-
тини («Про контрреволюційні злочини» і 
«Про злочини проти порядку управління»). 
Контрреволюційним визнавалось будь-яке 
діяння, яке спрямоване на повалення заво-
йованої пролетарською Революцією влади 
Робочо-Селянських Рад й існуючого на під-
ставі Конституції СРСР Робочо-Селянсько-
го Уряду, а також дії в напрямку допомоги 
тій частині міжнародної буржуазії, що не 
визнає рівноправності влади, яка прийшла 
на зміну капіталізму, комуністичної систе-
ми власності й прагне до її повалення шля-
хом інтервенції чи блокади, шпигунства, 
фінансування преси й тому подібними за-
собами (ст.57) [15, с.462-464]. До одного з 
таких злочинних посягань відносили орга-
нізацію в контрреволюційних цілях зброй-
них повстань або вторгнення на радянську 
територію збройних загонів, а рівно участь 
у всякій спробі з цією ж метою захопити 
владу в центрі й на місцях або насильно 
відторгнути від РРФСР будь-яку частину те-
риторії (ст.58). Навіть при встановленні су-

дом необізнаності учасника про кінцеві цілі 
зазначеного злочину, участь в ньому кара-
лася позбавленням волі на строк не менше 
трьох років.
Кримінально-правова норма зі схожим 

змістом також була передбачена у Поло-
женні про злочини державні (контррево-
люційні та особливо небезпечні для Союзу 
РСР, злочини проти порядку управління) 
від 25 лютого 1927 р. у якому регламенту-
валась заборона насильницьким способом 
відокремлювати від Союзу ССР і окремої 
союзної республіки будь-яку частину її те-
риторії.  За вказане діяння була передба-
чена відповідальність у виді найвищої міри 
покарання – розстрілу або оголошенням 
ворогом трудящих з конфіскацією майна і 
позбавленням громадянства союзної респу-
бліки і тим самим громадянства Союзу РСР 
і вигнанням за межі Союзу РСР назавжди 
[16]. 
Норми Положення від 25 лютого 1927 

р. лягли в основу прийняття КК  УРСР 
1927 р. Однак норми цього кодексу, як і 
попереднього, були сформульовані нечітко 
для можливості розширеного тлумачення 
та подальшого застосування різного роду 
репресій щодо осіб, які визнані винувати-
ми у  вчиненні так званих контрреволюцій-
них злочинів [17, с.293]. Так, у ст. 54-2 КК 
1927 р. була передбачена відповідальність 
за збройне повстання в контрреволюцій-
них цілях з метою насильно відторгнути від 
СРСР і окремої союзної республіки яку-не-
будь частину її території. Окрім того, кри-
мінально-караними вважалися дії особи 
за всякого роду організаційну діяльність, 
спрямовану до підготовку або здійснен-
ня контрреволюційних злочинів, а також 
участь в організації, утвореній для їх підго-
товки (ст.54-11).

25 грудня 1958 р. був прийнятий «За-
кон про кримінальну відповідальність за 
державні злочини», у якому вперше вста-
новлювалась відповідальність за публічні 
заклики до сепаратизму (Розділ І «Особли-
во небезпечні державні злочини»). Так, ст.7 
мала назву «Заклики до насильницьких по-
валення або зміни радянського державного 
і суспільного ладу або до насильницького 
порушення єдності території Союзу РСР». 



121

Ñòèðàíêà Ì.Á. - Êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñåïàðàòèçì ó ïàì’ÿòêàõ...

Відповідно до диспозиції статті: публічні 
заклики до насильницьких повалення або 
зміни радянського державного і суспільно-
го ладу або до насильницького порушення 
закріпленого Конституцією СРСР єдності 
території Союзу РСР, союзних і автономних 
республік, автономних областей і округів, а 
також поширення з цією метою матеріалів 
такого змісту - каралися позбавленням волі 
на строк до трьох років або штрафом до де-
сяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. Кваліфікованими видами цього 
злочину були вчинення його повторно чи 
організованою групою осіб, а особливо ква-
ліфікованими - за завданням іноземних ор-
ганізацій або їх представників  [18]. 
В подальшому був прийнятий КК 

Української РСР 1960  р., який був менш 
політизований. У ст. 62 КК УРСР 1960 р., 
була передбачена відповідальність за ан-
тирадянську агітацію і пропаганду, прова-
джену з метою підриву чи ослаблення Ра-
дянської влади або вчинення окремих осо-
бливо небезпечних державних злочинів. 
Однак вказана норма мала дещо загальний 
характер, під ознаки якої входило широке 
коло діянь. Окрім того, у ній не вказувалось 
про відповідальність за вчинення конкрет-
них злочинних діянь, направлених на по-
рушення єдності території держави.
Подальше удосконалення кримінально-

правових норм, що установлюють відпові-
дальність за прояви сепаратизму знайшло 
своє вираження в Законі СРСР «Про по-
силення відповідальності за зазіхання на 
національну рівноправність громадян і на-
сильницьке порушення єдності території 
Союзу РСР» від 2 квітня 1990 р. № 1403-1, 
у якому вказувалось на необхідність поси-
лити захист прав і свобод громадян, рішуче 
припиняти діяльність різноманітних наці-
оналістичних і сепаратистських об’єднань 
(політичних партій, громадських органі-
зацій і масових рухів), яка спрямована на 
насильницьке порушення закріпленої Кон-
ституцією єдності території Союзу РСР [19].
У зв’язку з цим на підставі Закону Укра-

їни «Про відповідальність за діяльність, 
спрямовану на порушення територіаль-
ної цілісності України» від 11 жовтня 1991 
року ст.62 КК УРСР зазнала певних змін. 

Зокрема, у ній передбачалась відповідаль-
ність за публічні заклики до насильниць-
кого повалення чи зміни державного і сус-
пільного ладу, а також заклики чи інші дії, 
спрямовані на порушення територіальної 
цілісності України [20]. Однак у такій ре-
дакції вона проіснувала недовго, оскільки 
в подальшому Законом України «Про по-
силення кримінальної відповідальності за 
деякі злочини проти держави» від 24 груд-
ня 1993 року були внесені істотні зміни до 
ст. 62 КК УРСР, яка одержала назву «Пося-
гання на територіальну цілісність України» 
[21]. Вказана стаття складалась із трьох час-
тин. Зокрема, кримінально-караними ви-
знавались умисні дії, вчинені з метою зміни 
території або державного кордону Украї-
ни на порушення порядку, встановленого 
Конституцією України, а так само публічні 
заклики чи розповсюдження матеріалів із 
закликами до вчинення таких дій. Квалі-
фікованими та особливо кваліфікованими 
видами цього злочину було вчинення його 
представником влади, або за попереднім 
зговором групою осіб, або поєднані з роз-
палюванням національної чи релігійної во-
рожнечі (ч.2 ст.62), а також загибель людей 
або настання інших тяжких наслідків (ч.3 
ст.62).

Висновки
Регламентація відповідальності за сепа-

ратизм в історії кримінального законодав-
ства пройшла тривалий та складний період 
становлення, який тісно пов’язаний з роз-
витком держави,  її завданнями та функція-
ми. Зміст відповідних кримінально-право-
вих норм в конкретний історичний період 
визначався потребами захисту внутрішньої 
безпеки держави, її територіальної ціліс-
ності та кримінально-правовою політикою  
у цій сфері.
Аналізуючи ґенезу розвитку законодав-

ства у сфері протидії кримінально-правови-
ми засобами проявам сепаратизму, можна 
констатувати, що відповідні правові норми 
протягом століть розвивались поступово 
з урахуванням загрозливих для держави 
процесів і явищ. Абстрактний характер 
формулювання норм про кримінально-пра-
вову охорону внутрішньої безпеки держа-
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ви (її територіальної цілісності) у пам’ятках 
кримінального права періоду XV-XIX ст. 
сприяв застосуванню різного роду репре-
сій, оскільки багато діянь могли підпадати 
під дію відповідних статей. Водночас дійсна 
кримінально-правова регламентація про-
явів сепаратизму була передбачена лише 
в Кримінальному уложенні 1903 р. Існую-
чі норми в процесі ґенези кримінального 
законодавства продовжують розвиватись і 
сьогодні, оскільки проблема створення їх 
оптимальної моделі залишається відкри-
тою.

Література
1. Таганцев Н.С. Русское уголовное пра-

во. [Лекции]. Часть общая: В 2-х т. - Т. 1 / 
Н.С. Таганцев. — М. : Наука, 1994. — 380 c.

2. Плецький С.Ю. Історичні основи 
формування кримінально-правової відпо-
відальності за фінансування дій, вчинених 
метою насильницької зміни чи повалення 
конституційного ладу або захоплення дер-
жавної влади, зміни меж території або дер-
жавного кордону України / С.Ю. Плецький 
//  Держава та регіони. Серія: Право. 2015 
р. - №4 (50). - С.75-81

3. Биккинин И. А. Обеспечение тер-
риториальной целостности и неприкосно-
венности Российского государства: срав-
нительно-правовые и уголовно-правовые 
аспекты. / И.А. Биккинин, С.А. Блинников, 
Ю.Е.Пудовочкин. Монография. – Ростов-
на-Дону: Ростовский юридический инсти-
тут Российской правовой академии Миню-
ста России, 2004. - 216 с.

4. Історія держави та права України. 
Підручник. — У 2-х т. / За ред. В. Я. Тація, 
А. Й. Рогожина, В. Д. Гончаренка. — 
Том 1. — Кол. авторів: В. Д. Гончарен-
ко, А. Й. Рогожин, О. Д. Святоцький та 
ін. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін 
Юре», 2003. — [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://www.vuzlib.org/beta3/
html/1/7637/7655/

5. Терлюк І.Я. Огляд історії криміналь-
ного права України / І.Я. Терлюк [Навчаль-
ний посібник]. - Львів: Ліга - Прес, 2007. 
– 92 с. 

6. Скулиш Є.Д. Злочини проти основ 
національної безпеки України: навч. посіб. 

/ Є.Д. Скулиш, О.Ю. Звонарьов. – К.: Наук.-
вид. відділ НА СБ України, 2011. – 217 с.

7. Ковальова С.Г. Судебник великого 
князя Казимира Ягайловича: [монографія] 
/ С.Г. Ковальова. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ 
ім. Петра Могили, 2009. –  112 с.

8. Хрестоматія з історії держави і права 
України: навч. посіб. / За ред. В.Д. Гонча-
ренка. К.: Видавничий дім «Ін Юре». – 2000 
р. – Т.1 – 472 с.

9. Лепісевич П.М. Державно-право-
вий устрій України в імперську добу. Навч. 
посібник / П.М. Лепісевич, І.Я. Терлюк. – 
Львів: Край, 2005. – 127с.

10. Тельберг Г.Г. Очерки политиче-
ского суда и политических преступлений 
в Московском государстве XVII века. - М., 
1912. – 342 с.

11. Соборное уложение 1649 года // Рос-
сийское законодательство Х-ХХ векав. В 
девяти томах.Т.3. Акты Земских соборов. – 
М.: Юрид. Лит., 1985. – 512 с. 

12. Уложение о наказаниях уголовных 
и исправительных. – СПб. Тип 2. – Отделе-
ние собств. император. канцелярии. – 1845. 
– ІІІ. – 646 с.

13. Уголовное уложение (Высочайше 
утвержденное 22 марта 1903 г.). – С. Пе-
тербург-Харьков: Южно-Русское книго-
издательство Ф.А. Иогансона – 232 с.

14. Пионтковский А. А. Курс советско-
го уголовного права. Особенная часть / А. 
А. Пионтковский, В. Д. Меньшагин. — М., 
1955. — Т. 1. — 800 с.

15. Михайленко П.П. Борьба с преступ-
ность в Украинской ССР.: в 2 т. / П.П. Ми-
хайленко. – К.: Высшая школа, 1966 . – Т.1. 
– 1917-1925 гг. – 832 с.

16. Положення про злочини державні 
(контрреволюційні та особливо небезпечні 
для Союзу РСР, злочини проти порядку 
управління), затверджене ЦБК СРСР (25 
лютого 1927 р.). [Електронний ресурс]. Ре-
жим доступу: http://textbooks.net.ua/content/
view/1066/17/

17. Ільницька С. Історія становлення 
законодавства про кримінально-правову 
охорону  конституційного ладу України / 
С.Ільницька // Вісник Львівського універ-
ситету. Серія юридична. 2013. – Випуск 58. 
- С.289-295



123

Ñòèðàíêà Ì.Á. - Êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñåïàðàòèçì ó ïàì’ÿòêàõ...

АНОТАЦІЯ 
Аналізуються питання кримінальної від-

повідальності за сепаратизм в історії кримі-
нального законодавства; досліджуються тен-
денції застосування вказівки на термін «сепа-
ратизм» в пам’ятках кримінального законо-
давства; встановлено, що кримінально-пра-
вова заборона сепаратизму була забезпечена 
майже на всіх етапах розвитку суспільства.
Ключові слова: історія, сепаратизм, зло-

чини проти держави, територіальна ціліс-
ність, кримінально-правова охорона.

SUMMARY 
The specifi c issues of criminal liability for 

separatism in the history of criminal law and 
the tendency to apply the term of a «separatism», 
are addressed; been found that criminal legal 
interdiction to the separatism was provided almost 
at stages of the society development.

Keywords: history, separatism, crimes against 
the state, territorial integrity, legal protection.
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ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ ÑÄÅËÊÈ ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÎÉ: 
ÊÎËËÈÇÈÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ 

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ È ÏÐÎÁËÅÌÛ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß 
ÐÅÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÛÕ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈÉ

Статья посвящена классическому спосо-
бу защиты субъективных гражданских прав и 
охраняемых законом интересов – признанию 
сделки недействительной. Автором исследуют-
ся коллизии национального законодательства 
в правовом регулировании недействительно-
сти сделок (в частности, особое внимание уде-
лено различным по своей правовой идеологии 
концепциям Гражданского кодекса Украины 
и Хозяйственного кодекса Украины). Конста-
тируется, что в судебной практике по мере 
применения статей 215 ГК и 207 ХК изме-
нился подход к соотношению указанных норм, 
содержащих противоположные правовые кон-
струкции. Сделан вывод об отсутствии долж-
ного теоретического обоснования фактическо-
го отождествления сделки и обязательства. 
Также в статье рассматривается проблема 
применения реституции в случае призна-
ния сделки недействительной. По результа-
там проведенного исследования сделан вывод 
о необходимости защиты интересов лиц, со-
вершивших действия, квалифицируемые как 
недействительные сделки, с помощью обще-
гражданских правовых средств – виндикации, 
кондикции и возмещения убытков.
Ключевые слова: недействительность, 

признание сделки недействительной, право-
отношение, хозяйственное обязательство, 
реституция, виндикация, кондикция, возме-
щение убытков.
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Òàðàñà Øåâ÷åíêî

ÓÄÊ 347.2

дексом частного права. Категория «сделка» 
является исконно частноправовой, и имен-
но цивилистикой были выработаны основ-
ные положения учения о недействительно-
сти сделок. ГК определяет понятие и виды 
сделок (ст. 202), общие требования, соблю-
дение которых необходимо для действи-
тельности сделки (ст. 203), форму сделки 
и способы волеизъявления (ст. 205), осно-
вания недействительности сделок (ст. 215), 
правовые последствия недействительности 
сделки (ст. 216) и ряд других вопросов, не-
посредственно касающихся недействитель-
ности.
Если же говорить о недействительности 

в актах специального законодательства, а 
именно в ХК, все намного сложнее.
Так, в соответствии со ст. 207 ХК недей-

ствительным признается хозяйственное обя-
зательство, а не основание его возникнове-
ния – договор. В этой связи возникает необ-
ходимость детального исследования катего-
рии «недействительность» в национальном 
законодательстве Украины. В частности, 
решение проблем, обусловленных наличи-
ем взаимоисключающих подходов ГК и ХК 
к институту недействительности.

Анализ последних публикаций по ис-
следуемой тематике

Проблематика исследования была пред-
метом научных трудов ряда отечественных и 
зарубежных цивилистов. В частности, таких, 
как М. М. Агарков, В. А. Белов, О. В. Гут-
ников, А. В. Дзера, А. А. Кот, В. И. Крат, 

Постановка проблемы
ГК является основным актом граждан-

ского законодательства и, безусловно, ко-
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Н. С. Кузнецова, М. А. Рожкова, М. Н. Сиби-
лев, Ю. Е. Туктаров и др.
Целью настоящей статьи является ис-

следование коллизий национального зако-
нодательства Украины в части признания 
сделки недействительной и проблем опре-
деления последствий, обусловленных при-
знанием сделки недействительной. В част-
ности, особый интерес составляют вопросы 
соотношения норм ГК и ХК, регулирующих 
недействительность сделок и хозяйственных 
обязательств, а также возможность примене-
ния реституционных последствий в случае 
признания сделки недействительной.

Изложение материала
В частном праве обязательство опре-

деляется как правоотношение, в котором 
одна сторона (должник) обязана совершить 
в пользу другой стороны (кредитора) опре-
деленное действие (передать имущество, 
выполнить работу, оказать услугу, уплатить 
деньги и т.п.) либо воздержаться от совер-
шения определенного действия (негативное 
обязательство), а кредитор имеет право тре-
бовать от должника исполнение его обязан-
ности. Данное определение содержится в-
ч. 1 ст. 509 ГК.
Определение хозяйственного обязатель-

ства содержится в ч. 1 ст. 173 ХК. В частно-
сти, хозяйственным признается обязатель-
ство, возникающее между субъектом хозяй-
ствования и другим участником (участника-
ми) отношений в сфере хозяйствования по 
основаниям, предусмотренным ХК, в силу 
которого один субъект (обязанная сторо-
на, в том числе должник) обязан совершить 
определенное действие хозяйственного или 
управленческо-хозяйственного характера 
в пользу другого субъекта (выполнить ра-
боту, передать имущество, уплатить день-
ги, предоставить информацию и т.д.), или 
воздержаться от определенных действий, а 
другой субъект (управомоченная сторона, в 
том числе кредитор) имеет право требовать 
от обязанной стороны исполнения ее обя-
занности.
Следовательно, в ч. 1 ст. 173 ХК речь так 

же, как и в ч. 1 ст. 509 ГК, идет о правоотно-
шении (хотя непосредственно термин «пра-
воотношение» в ХК не употребляется).

Полагаем, что правоотношение не может 
признаваться недействительным или дей-
ствительным. Целесообразно говорить лишь 
о недействительности либо действительно-
сти основания возникновения соответствую-
щего правоотношения.
Обязательство представляет собой пра-

воотношение, состоящее, как правило, из 
права кредитора и обязанности должника. 
В цивилистической доктрине недействи-
тельность традиционно связывается с юри-
дическим фактом (например, сделкой, до-
говором), предопределяющим наступление 
определенных правовых последствий (воз-
никновение, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей). Наобо-
рот, рассмотрение содержания обязатель-
ства сквозь призму недействительности при-
ведет к существованию недействительности 
всего или части права кредитора и обязан-
ности должника, что едва ли допустимо1.
В судебной практике по мере примене-

ния статей 215 ГК и 207 ХК изменился под-
ход к соотношению указанных параллель-
ных норм, содержащих абсолютно разно-
родные правовые конструкции.
Сначала считалось, что ст. 207 ХК Укра-

ины не содержит особенностей регулирова-
ния хозяйственных отношений, а предусма-
тривает общие правила о недействительно-
сти хозяйственных обязательств, противо-
речащие ГК Украины как по терминологии, 
так и по содержанию. Следовательно, делал-
ся вывод о том, что ст. 207 ХК Украины при-
меняться не может. Однако впоследствии 
хозяйственные суды начали параллельное 
применение статей 215 ГК и 207 ХК, факти-
чески отождествляя сделки и обязательства.
Верховный Суд Украины констатиро-

вал различие недействительности договора 
и обязательства, сделав акцент на допусти-
мости существования недействительности 
обязательства. По мнению В. И. Крата, при-
чиной трансформации подходов является 
желание согласовать разработанные на раз-

1 Крат В. И. Недействительность договора. Харь-
ковская цивилистическая школа: о договоре: моно-
графия / И. В. Спасибо-Фатеева, О. П. Печеный,-
В. И. Крат и др.; под общ. ред. И. В. Спасибо-Фате-
евой. – Харьков : Право, 2017. – 576 с. (с. 202-213), 
С. 207.
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ной концептуальной основе ГК и ХК с кон-
статацией приоритета норм, содержащихся 
в ХК. Хотя едва ли методологически верно 
осуществлять отождествление недействи-
тельности сделки и обязательства с целью 
обеспечения применения разных по содер-
жательному наполнению норм (статьи 215 
ГК и 207 ХК)2.
При ответе на вопрос о допустимости 

признания обязательства недействитель-
ным нужно учитывать, что сделка (договор) 
является одним из оснований возникнове-
ния обязательства (п. 1 ч. 2 ст. 11, ч. 2 ст. 509 
ГК). В этом контексте можно даже утверж-
дать, что существование недействительности 
обязательства вызывает дискуссию относи-
тельно влияния такой недействительности 
на договор, обусловивший возникновение 
обязательства. Следовательно, возникает 
вопрос о возможности признания недей-
ствительным обязательства (по существу – 
правового последствия договора как сделки) 
без недействительности основания его воз-
никновения. Вероятно, ответ будет отри-
цательным, поскольку недействительность 
договора обычно имеет место на момент его 
заключения, а обязательство существует, как 
правило, после этого.
Согласимся с В. И. Кратом, по мнению 

которого не исключаются и ситуации, при 
которых договор не будет порождать воз-
никновения обязательства (например, до-
говор простого товарищества – ст. 1132 ГК 
Украины). В таком случае невозможно при-
менение конструкции недействительности 
обязательства вообще3.
Е. А. Беляневич справедливо акцентиру-

ет внимание на необоснованности отождест-
вления хозяйственных договоров и хозяй-
ственных обязательств: в этой связи автор 
приводит мысль О. С. Иоффе о невозможно-
сти объединения в одном понятии юриди-
ческого факта и его правовых последствий 
и, соответственно, невозможности создания 
единого понятия договора и договорного 
обязательства4.

2 Крат В. И. Указ. соч. С. 206.
3 Крат В. И. Указ. соч. С. 206-207.
4 Актуальні проблеми господарського права: навч. 
посіб. / за ред. В.С. Щербини. – К.: Юрінком Інтер, 
2012. – 528 с. С. 391.

Исходя из содержания ст. ст. 173, 177 
и 178 ХК можно предположить, что осно-
вания недействительности обязательства, 
предусмотренные ч. 1 ст. 207 ХК, являются 
универсальными для всех видов хозяйствен-
ных обязательств.
В соответствии с ч. 1 ст. 207 ХК хозяй-

ственное обязательство, не соответствующее 
требованиям закона, или совершенное с це-
лью, заведомо противоречащей интересам 
государства и общества, или заключенное 
участниками хозяйственных отношений с 
нарушением хотя бы одним из них хозяй-
ственной компетенции (специальной право-
субъектности), может быть по требованию 
одной из сторон, или соответствующего ор-
гана государственной власти признано судом 
недействительным полностью либо в части.
Никаких оговорок о видах хозяйствен-

ных обязательств ст. 207 ХК не содержит. 
Следовательно, можно сделать вывод, что 
речь идет о родовом понятии и, таким об-
разом, руководствуясь нормой ст. 207 ХК 
признать недействительным можно любое 
хозяйственное обязательство.
Действующая редакция ст. 207 ХК по-

зволяет рассмотреть еще один вопрос: мож-
но ли поставить знак равенства между по-
нятиями “хозяйственное обязательство” и 
“договорное хозяйственное обязательство”? 
Безусловно, нет.
Юридической науке известно деление 

обязательств зависимо от оснований их воз-
никновения на договорные и недоговорные. 
В соответствии со ст. 174 ХК хозяйственные 
обязательства могут возникать вследствие 
причинения вреда субъекту или субъектом 
хозяйствования, приобретения или сохра-
нения имущества субъекта или субъектом 
хозяйствования за счет другого лица без до-
статочных на то оснований.
Следуя из названия (да и, собственно, со-

держания) ст. 207 ХК можно предположить, 
что законодатель допускает признания не-
действительными любых видов хозяйствен-
ных обязательств.
Следуя такой логике можно довести ситу-

ацию до абсурда. Так, руководствуясь ст. 207 
ХК можно признать недействительным обя-
зательство по возмещению вреда либо кон-
дикционное обязательство.



127

Õîìåíêî Ì.Ì. - Ïðèçíàíèå ñäåëêè íåäåéñòâèòåëüíîé...

Отметим, что ХК предусматривает и воз-
можность признания ничтожным конкрет-
ного условия хозяйственного обязательства 
(ч. 2 ст. 207).
В контексте изложенного следует обра-

тить внимание и на норму ч. 5 ст. 27 Закона 
Украины «О приватизации государственно-
го имущества», в соответствии с которой по 
требованию одной из сторон договор куп-
ли-продажи может быть разорван либо при-
знан недействительным по решению суда в 
случае неисполнения другой стороной обя-
зательств, предусмотренных договором куп-
ли-продажи, в определенные сроки.
Одной из особенностей национального 

права в контексте исследуемой проблемати-
ки является применение реституции в случае 
признания сделки недействительной. Отме-
тим, что классическому континентальному 
праву (прежде всего, немецкому) подобное 
решение вопроса последствий признания 
сделки недействительной неизвестно.
По нашему мнению, следует согласиться 

с тем, что реституция направлена на лик-
видацию последствий вовсе не самих не-
действительных сделок, а действий по осу-
ществлению мнимых прав и исполнению 
мнимых обязанностей, якобы возникших из 
недействительных сделок. Сделки порож-
дают юридические последствия (в первую 
очередь – правоотношения); недействитель-
ные же сделки юридических последствий 
не имеют. Следовательно, что же ликвиди-
ровать и «реституировать», если недействи-
тельная сделка была заключена, но ни одной 
из сторон не исполнялась5?
Реституция имеет своим содержанием 

действия по ликвидации фактических по-
следствий исполнения условий недействи-
тельной сделки – как же она в таком случае 
могла бы ликвидировать последствия самих 
недействительных сделок, которые могут 
быть только юридическими? Никак. Следо-
вательно, пресловутая реституция оказыва-
ется в действительности вовсе не специаль-
ным способом защиты интересов участни-
ков недействительных сделок как особых 
юридических фактов, а конгломератом тра-

5 Гражданское право: актуальные проблемы теории 
и практики / Под общ. ред. В. А. Белова. – М.: 
Юрайт-Издат, 2007. – 993 с., С. 388-389.

диционных гражданско-правовых средств 
восстановления интересов, пострадавших от 
классического правонарушения – неоснова-
тельного приобретения (передачи) имуще-
ства без достаточного основания6.
Таким образом, защищать интересы лиц, 

совершивших действия, квалифицируемые 
как недействительные сделки, следует с по-
мощью общегражданских правовых средств 
(виндикации, кондикции и возмещения 
убытков) и не рассматривать эти действия 
в качестве особых юридических фактов. Ос-
нованиями для применения перечисленных 
исков являются либо неправомерные дей-
ствия, либо неосновательное обогащение7.
Изложенную позицию поддерживает 

и Ю. Е. Туктаров, по мнению которого нет 
каких-либо препятствий для применения к 
возврату полученного по недействительной 
сделке норм о неосновательном обогаще-
нии8.
Анализ реституции как правового явле-

ния дает основания утверждать, что при-
менение реституционных последствий не-
действительной сделки не является разно-
видностью юридической ответственности. 
Стоит особо подчеркнуть, что ч. 3 ст. 228 ГК 
дает основания для совершенно обратного 
вывода: реституция является последствием 
недействительной сделки лишь при условии 
отсутствия вины сторон такой сделки. Нали-
чие установленной судом вины предполага-
ет применение не реституционных послед-
ствий, а конфискации всего полученного по 
сделке в доход государства.
Проблемным представляется и соответ-

ствие принципу полного возмещения рести-
туционных последствий недействительной 
сделки. Следует признать, что двусторон-
няя реституция как правовое последствие 
признания судом сделки недействительной 
направлена на восстановление имуществен-
ного положения сторон, существовавшего 

6 Там же. С. 389.
7 Там же. С. 390.
8 Туктаров Ю. Е. Требование о возврате получен-
ного по недействительной сделке. Недействитель-
ность в гражданском праве: проблемы, тенденции, 
практика: Сборник статей / Отв. ред. М.А. Рожкова. 
– М.: Статут, 2006. – 445 с. – (Анализ современного 
права). С.  144-173.
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на момент заключения недействительной 
сделки.
Таким образом, есть основания утверж-

дать, что целью реституции является мини-
мизация негативных последствий призна-
ния сделки недействительной. В такой ситу-
ации контрагенты не вправе ставить вопрос 
о возмещении убытков, в том числе неполу-
ченных доходов, в связи с признанием сдел-
ки недействительной, а значит, отсутствуют 
основания для вывода о применении прин-
ципа полного возмещения.
Рассматривая вопрос о соотношении ре-

ституции и возмещения убытков, стоит вы-
делить одну из новелл, содержащихся в ГК 
Украины. По общему правилу, закрепленно-
му в ч. 2 ст. 216 ГК Украины, в случае, если 
в связи с совершением недействительной 
сделки другой стороне или третьему лицу 
причинены убытки и моральный вред, они 

подлежат возмещению виновной стороной. 
По мнению А. А. Кота, указанное положе-
ние ГК Украины по существу разграничило 
понятия «реституция» и «ответственность» 
(возмещение убытков) в связи с признанием 
сделки недействительной. Данная норма по-
зволяет однозначно утверждать, что рести-
туция по недействительной сделке ни при 
каких обстоятельствах не может квалифи-
цироваться как гражданско-правовая ответ-
ственность, а недействительная сделка – как 
гражданское правонарушение9.
Изложенное дает основание для вывода 

о том, что реституция не может быть квали-
фицирована как разновидность гражданско-
правовой ответственности.

9 Кот А. А. Природа недействительных сделок. 
Недействительность в гражданском праве: 
проблемы, тенденции, практика: Сборник статей / 
Отв. ред. М.А. Рожкова. – М.: Статут, 2006. – 445 с. 
– (Анализ современного права). (С.  95-115), С. 104-
105.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена класичному способу 

захисту суб’єктивних цивільних прав та охо-
ронюваних законом інтересів – визнанню пра-
вочину недійсним. Автором досліджуються 
колізії національного законодавства у питанні 
правового регулювання недійсності правочинів 
(зокрема, особлива увага приділена різним за 
своєю правовою ідеологією концепціям Цивіль-
ного кодексу України та Господарського кодексу 
України). Констатується, що у судовій прак-
тиці по мірі застосування статей 215 ЦК 
та 207 ГК змінився підхід до співвідношення 
даних норм, що містять протилежні право-
ві конструкції. Зроблено висновок про відсут-
ність належного теоретичного обґрунтуван-
ня фактичного ототожнення правочину та 
зобов’язання. Також у статті розглядається 
проблема застосування реституції у випадку 
визнання правочину недійсним. За результа-
тами проведеного дослідження зроблено ви-
сновок про необхідність захисту інтересів осіб, 
які вчинили дії, що можна кваліфікувати як 
недійсні правочини, за допомогою загально-
цивілістичних правових засобів – віндикації, 
кондикції та відшкодування збитків.
Ключові слова: недійсність, визнання пра-

вочину недійсним, правовідношення, господар-
ське зобов’язання, реституція, віндикація, 
кондикція, відшкодування збитків.

SUMMARY 
The paper deals with the nullifi cation of a deal 

as the classic civil rights and interests remedy. The 
Author learns confl icts under the national legislation 
regarding deals nullifi cation (Particular attention 
is paid to different frameworks of the Civil Code of 
Ukraine and the Commercial Code of Ukraine with 
respect to their legal ideologies). It is stated that an 
approach for application balance of the Article 
215 of the Civil Code of Ukraine and the Article 
207 of the Commercial Code of Ukraine (which 
contain opposite legal structures) under the caselaw 
has changed. The Author concludes that there is 
no proper theoretical basis for actual assimilation 
between a deal and an obligation. The Author also 
learns the issue of restitution application in the case 
of the nullifi cation of a deal.

The study has highlighted the need for the 
persons who commited actions which are to qualify 
as the nullifi cation of a deal rights protection 
via ordinary legal civil tools such as vindication, 
unjust enrichment, damages for losses. 

Key words: nullifi cation, nullifi cation of a deal, 
legal relation, commercial obligation, restitution, 
vindication, unjust enrichment, damages for losses.
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ÊÎÍÒÅÊÑÒ² ÐÅÔÎÐÌÈ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ 
ÊÎÄÅÊÑÓ 2011 ÐÎÊÓ

Статья посвящена исследованию трудового 
законодательства Франции в свете реформы 
2011 года. Анализу подверглись нормативные 
положения, регламентирующие осуществление 
надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства. Особое внимание уделено 
полномочиям инспекторов труда и средствам 
воздействия, которые могут ими применять 
к работодателям нарушителей трудовых прав 
работников. Разрывается организационная 
инспектирования условий труда и характери-
зуется роль субъектов надзора и контроля за 
соблюдением законодательства о труде, в том 
числе в части выявления нарушений в сфере 
безопасности и гигиены труда работников, фи-
зического и психического здоровья сотрудников 
компаний.
Ключевые слова: трудовое законодатель-

ство Франции, Трудовой кодекс Франции, 
надзор и контроль за соблюдением законода-
тельства о труде, инспектор труда, реформа 
трудового законодательства.
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досвід провадження нагляду і контролю 
за додержанням трудового законодавства 
потребує самостійної уваги та досліджен-
ня з метою виявлення правових підходів у 
сфері праці, які можуть бути впроваджені 
в Україні. Разом з тим необхідно прийня-
ти до уваги, що реформа трудового зако-
нодавства Франції у 2011 році відбулась з 
урахуванням законодавства Європейсько-
го Союзу, що робить цю реформу додатко-
во цікавою у світлі гармонізації трудового 
законодавства України та Європейського 
Союзу.
Питання нагляду і контролю за додер-

жанням законодавства про працю перебу-
вають у колі не лише наукових інтересів, а 
й є цікавими для практичних працівників 
та органів влади, які реалізують державну 
політику у сфері праці. Тому пропонова-
на стаття підготовлена на базі наукових, 
практичних, методологічних та консульта-
ційних матеріалах та законодавства Фран-
ції. Метою статті є аналіз чинного трудово-
го законодавства Франції з питань нагляду 
і контролю за додержанням трудового за-
конодавства в контексті проведеної у 2011 
році реформи трудового законодавства.

Виклад основного матеріалу
Чинний Трудовий кодекс Франції було 

прийнято у 1973 році шляхом кодифіка-
ції трудового законодавства 1910 та 1927 
років. Зміна суспільного життя за останні 
роки та розвиток трудового законодав-
ства спонукали французьку владу до про-

Постановка проблеми
Реформування трудового законодав-

ства України, яке триває з часів незалеж-
ності до сьогодні, не завершилось. Підго-
товлений проект Трудового кодексу Укра-
їни не прийнятий, що свідчить про необ-
хідність подальшого удосконалення його 
тексту, зокрема і з урахуванням прогресив-
ного зарубіжного досвіду. Франція нале-
жить до країн, де трудові права працівни-
ків знаходяться під особливою охороною 
і захистом держави, а отже, французький 
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ведення реформи трудового законодав-
ства. Така реформа набула актуальності у 
зв’язку з необхідністю адаптації трудового 
законодавства до сучасних умов розвитку 
та задля забезпечення узгодженості нор-
мативних положень, які через численні 
зміни і доповнення призвели до неузго-
дженості окремих статей Трудового кодек-
су Франції [7].
До початку реформування Трудового 

кодексу Франції питання нагляду і конт-
ролю за додержанням трудового законо-
давства регламентувалися окремою кни-
гою кодексу. Зокрема, нормативний акт 
закріплював розподіл компетенції між різ-
ними міністерствами та відомствами, та-
кими як: інспекція праці в промисловості, 
торгівлі та сфері послуг, сільського госпо-
дарства та транспорту; інспекція праці на 
шахтах і кар’єрах; інспекція праці елек-
тротехнічної та газової промисловості; 
інспекція праці в оборонних установах. 
Ієрархічність інспекторів праці відповід-
но до положень ст. R8122-1 передбачала 
розподіл повноважень між державними 
органами стосовно провадження держав-
ної політики у сфері праці з метою вдо-
сконалення колективних та індивідуаль-
них відносин у сфері праці. Національна 
агенція з покращення умов праці діяла на 
регіональних рівнях, а діяльність інспек-
цій праці врегульовувалася відповідними 
нормативними підзаконними актами [6].

9 грудня 2004 року парламент Франції 
прийняв закон № 2004-1343 «Про спро-
щення законів», чим уповноважив Уряд у 
строки, визначені ст. 92 цього закону, пе-
реглянути Трудовий кодекс Франції [9]. 
Зокрема, у ст. 84 названого закону було за-
кріплено повноваження Уряду щодо роз-
робки низки кодексів, перегляду існуючих 
та адаптації і узгодженості нормативних 
положень кодексів, усуненні колізій та не-
доліків у названих у статті кодифікованих 
нормативних актах. До переліку таких ко-
дексів належить і Трудовий кодекс Фран-
ції. Окремо у статті 84 Закону про спро-
щення законів наголошується на можли-
вості Уряду, у разі потреби, передбачити 
дію кодексів та їх положень на Майотт, 
Сен-П’єр і Мікелон, Нову Каледонію, 

Французьку Полінезію, Французькі пів-
денні та Антарктичні землі і острови Уо-
лліс і Футуна, з урахуванням певних осо-
бливостей. 
Проте, прийняття цього закону, а із 

тим і уповноваження Уряду на кодифіка-
цію змін у законодавстві Франції не було 
одностайним рішенням парламенту.-
У зв’язку із цим подано до Конституційної 
ради відповідну заяву, де депутати-заявни-
ки стверджувати, що відповідно до ст. 34 та 
38 Конституції Франції уряд не має право 
на прийняття законів, до яких і належать 
відповідні кодекси. Депутати наполягали, 
що право кодифікації законодавчих по-
ложень належить законодавчій владі. Ра-
зом з тим у рішенні Конституційної ради 
№ 99-421 DC від 16 листопада 1999 року 
щодо Закону про дозвіл уряду на розроб-
ку окремих кодексів зазначається, що при-
йняття спеціального закону [3], яким упо-
вноважено Уряд на проведення кодифі-
кації дозволяє йому видавати нормативні 
акти законодавчого характеру як частини 
окремих кодексів [3, 10]. Реформа трудо-
вого законодавства у подальшому була ре-
алізована. 
Надаючи правову допомогу учасникам 

відносин у сфері праці Міністерство пра-
ці, соціальних відносин та солідарності 
підготувало рекомендації щодо застосу-
вання нового Трудового кодексу Франції. 
Зокрема, Міністерство зазначає, що зміни 
торкнулися питань нагляду і контролю за 
додержанням законодавства про працю, 
однак Департамент праці, зайнятості та 
професійного навчання, а також інспек-
тори праці продовжують виконувати свої 
обов’язки в рамках наданих ним повно-
важень [7]. Тобто, незважаючи на певні 
зміни, державний нагляд і контроль за до-
держанням трудового законодавства про-
довжують реалізовувати через інспекторів 
праці. Окремо Міністерство праці, соці-
альних відносин та солідарності привертає 
увагу до того, що у Трудовому кодексі уза-
гальнено поняття «роботодавець», а низка 
зобов’язань роботодавця набула імпера-
тивного характеру, так у нормативних по-
ложеннях широкого застосування набули 
такі вирази «роботодавець зобов’язаний 
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повідомити», «роботодавець зобов’язаний 
обов’язково проінформувати», «робото-
давець повинен повідомити», що надало 
нормативним приписам визначений ха-
рактер [7].
Стосовно нормативних положень, які 

регламентують діяльність інспекторів пра-
ці, то Трудовим кодексом Франції визначе-
но, що інспектори праці забезпечують за-
стосування положень Трудового кодексу, 
нормативних актів у сфері праці, а також 
положень колективних угод та договорів. 
Також співпрацюючи з офіцерами та аген-
тами судової поліції інспектори праці ви-
являють порушення названих норматив-
них актів у сфері праці.
Відповідно до положень ст. L8112-2 

Трудового кодексу Франції [2] інспектор 
праці уповноважений на виявлення фак-
тів дискримінації, які підпадають під дію 
статей Кримінального кодексу Франції, а 
також виявлення інших порушень щодо 
умов праці працівників, передбачених 
статтями кримінального законодавства. 
Про виявленні порушення превентивних 
заходів з безпеки і гігієни праці інспекто-
ри праці повідомлюють про це регіональ-
ні страхові фонди з урахуванням положень 
статті L422-1 Кодексу соціального забезпе-
чення Франції. До компетенції інспекто-
рів праці також належить виявлення зло-
чинів, пов’язаних з умовами в’їзду та про-
живання працівників іноземців у Франції.
При виконанні своїх повноважень ін-

спектор з праці має право доступу до усіх 
книг, записів, реєстрів та документації, що 
пов’язані з питаннями праці. Результати 
перевірки роботодавців інспектори з пра-
ці оформлюють письмово, а зафіксована 
інформація про порушення вважається об-
ґрунтованою, доки не буде доведено зво-
ротне. Протоколи, складені інспектором з 
праці ,направляються прокурору, а копії 
до відповідного департаменту. Копія та-
кож надається порушнику.
Самостійного висвітлення у кодексі на-

були обов’язки інспектора праці щодо не-
розголошення відомостей, які стали йому 
відомі при виконанні його службових 
обов’язків. Таке зобов’язання приймаєть-
ся інспектором праці у вигляді присяги, 

порушення якої тягне за собою криміналь-
ну відповідальність. Також відповідно до 
цієї присяги інспекторам з праці заборо-
нено розголошувати секрети виробництва 
та виробничих процесів, які їм стали відо-
мі при виконанні ними своїх функцій.
У Франції діють медичні інспекто-

ри праці (ст. L8123-1 Трудового кодексу 
Франції). Їхня професійна діяльність спря-
мована на постійний захист фізичного та 
психічного здоров’я працівників за місцем 
їх роботи. Ця діяльність фокусується на 
організації послуг з охорони праці. Медич-
ні інспектори праці тісно співпрацюють з 
інспекторами з охорони праці у питаннях 
забезпечення додержання правил гігієни 
праці. З метою профілактики професійних 
захворювань інспектори з охорони праці 
уповноважені проводити забори зразків 
матеріалів, продуктів, та проводити замі-
ри у приміщеннях з метою їх аналізу умов 
праці.
До суб’єктів державного нагляду і 

контролю за додержанням трудового за-
конодавства Франції також належать інже-
нери з профілактики регіональних управ-
лінь праці, зайнятості на навчання. Вони 
надають технічну підтримку інспекторам 
праці, а також мають право на отримання 
документів та відомостей з реєстрів, які 
стосуються здоров’я та безпеки умов праці 
працівників (ст. L8123-4 Трудового кодек-
су Франції). Положеннями кодексу інже-
нерам з профілактики заборонено розкри-
вати виробничі секрети і процеси експлу-
атації обладнання, які їм стали відомі при 
виконанні службових обов’язків.
Для вирішення окремих завдань щодо 

забезпечення нагляду і контролю за додер-
жанням трудового законодавства Міністр 
праці, соціальних відносин та солідарності 
має право призначати тимчасових лікарів 
спеціальних місій, які вирішують завдання 
щодо забезпечення здоров’я працівників, 
також Міністр уповноважений призначи-
ти у спеціальну місію інженера. Медичні 
консультанти та інженери-консультанти 
залучені до інспекції праці відповідно до 
положень ст. L8123-6 Трудового кодексу 
Франції наділяються правами, передбаче-
ними ст. ст. L8113-1 та L8113-3. 
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Хасна Бутхіл, досліджуючи роль ін-
спекції праці у застосуванні трудового 
права в Марокко в світлі французького 
права, наголошує, що все частіше наслід-
ками глобалізації є соціальні зміни, в тому 
числі: її наслідком є глибокі соціальні змі-
ни, в тому числі: реконверсія, офшорінг, 
розвиток оффшорінга, скорочення, випад-
кова зайнятість, зниження профспілково-
го захисту і розширення неформального 
сектору. У цій ситуації деякі економічні 
суб’єкти воліють приділяти першочергову 
увагу інформаційній, консультативній та 
допоміжній функціям інспекції праці. З ін-
шого боку, інші суб’єкти виступають за на-
глядову функцію і підсилення репресивної 
роль інспекції праці. Інспекції праці, на 
переконання автора, розширюючи надан-
ня захисту працівникам, сприяють додер-
жанню трудового законодавства шляхом 
заохочення до колективних переговорів і 
соціального діалогу. Також інспекції пра-
ці, долучаючись до процесів врегулюван-
ня суперечок між учасниками відносин у 
сфері праці, не повинні поступатися своєю 
контрольною функцією [1].
Для працівників та роботодавців ін-

спектор з праці також надає консультації 
і надає будь-яку інформацію, що стосуєть-
ся трудового законодавства, пише адвокат 
Патрік Брабанта [11]. Без згоди інспекто-
ра з праці роботодавець не може звільни-
ти лікаря, який обслуговує працівників, 
збільшити щотижневий робочий час для 
осіб у віці до 18 років. Інспектор з праці 
також контролює зміст та виконання ло-
кальних актів роботодавця. Він має право 
вимагати вилучення з нормативних актів 
роботодавця положень, які суперечать 
чинному трудовому законодавства. Скасу-
ванню на його вимогу підлягають будь-які 
положення, які передбачають заборони 
спілкування за межами роботи, чи будь-
які положення, які суперечать індивіду-
альним свободам працівників.
Під нагляд і контроль здійснюваний 

інспектором з праці, підпадають будь-які 
дії, що випливають з практики застосуван-
ня трудового законодавства, як-от: трудо-
вий договір, графік роботи підприємства, 
установи, організації, безпека і гігієна 

праці, діяльність представницьких орга-
нів працівників компанії. Однак, при цьо-
му, інспектор праці не вирішує трудових 
спорів. Трудові спори у Франції вирішує 
прюмодальний суд (суд з трудових спорів).
Аналізуючи повноваження інспекторів 

з праці, Патрік Брабанта наголошує, що 
інспектор має право на відвідання компа-
нії без відповідного повідомлення робото-
давця. Інспектору з праці надано право на 
опитування та бесіди з працівниками, пра-
во вимагати надання доступу до докумен-
тації, а також право на залучення сторон-
ніх організацій для перевірки приміщень і 
обладнання [11]. Про порушення, виявле-
ні інспектором з праці, він повідомляє ро-
ботодавцю, і нагадує йому про його трудо-
ві обов’язки. Інспектор дає час роботодав-
цю на усунення порушення (якщо це мож-
ливо у найкоротший час), у протилежному 
випадку порушення фіксуються у протоко-
лі та передаються прокурору, який у по-
дальшому може прийняти рішення про 
порушення кримінальної справи проти 
роботодавця. У випадках, коли працівни-
ки працюють у небезпечних умовах, для 
негайного вирішення проблеми інспектор 
може передати справу судді з метою при-
зупинення небезпечної діяльності. Також 
у Франції кожне підприємство, установа, 
організація має свого інспектора з праці, 
який перевіряє компанію.
Дотримання трудового законодавства 

у Франції передбачає інформування гро-
мадськості про діяльність інспекції праці. 
Зокрема, учасникам відносин у сфері пра-
ці надається узагальнена інформації щодо 
функцій інспектора праці та його повно-
важення. Наприклад, у подібних інфор-
маційних бюлетенях зазначається [4], що 
інспектори з праці є посадовими особами 
категорії А, які підконтрольні у своїй ді-
яльності Міністру праці. Функціями ін-
спектора з праці є:

– забезпечення правильного застосу-
вання трудового законодавства роботодав-
цями та виявлення порушень у сфері пра-
ці з правом передачі матеріалів до прюмо-
дального суду;

– прийняття рішень щодо захисту прав 
працівників та попередження правопору-
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шень у сфері праці;
– інформування роботодавців та пра-

цівників з питань застосування трудового 
законодавства з правом втручання у врегу-
лювання трудових спорів.
Необхідно відмітити, що перешко-

джання інспектору з праці у виконанні 
його функцій є злочином, який карається 
тюремним ув’язненням до одного року і 
штрафом у розмірі 3750 євро.
Узагальнено права інспектора з праці 

є такими:
– право увійти в будь-яку установу, що 

перебуває під його наглядом, незалежно 
від часу, в тому числі і в ночі, якщо на під-
приємстві легально чи незаконно працю-
ють у цей час. Для цього інспектору пра-
ці не потрібна згода роботодавця, і такий 
контроль може здійснюватися без участі 
роботодавця (уповноваженого ним орга-
ну);

– право на інформацію, що включає до-
ступ до документації та матеріалів, необ-
хідних для аналізу стану дотримання тру-
дового законодавства та умов у виробничо-
му середовищі, де працюють працівники;

– право на встановлення особистості 
працівника, зокрема інспектор може по-
просити роботодавця та осіб, присутніх 
у контрольованій установі, підтвердити 
свою особистість. Такі дії спрямовані на 
виявлення порушень, що стосуються умов 
життя іноземних працівників у Франції;

– право на повідомлення про злочин 
чи інше виявлене порушення трудового 
законодавства.
Необхідно відмітити, що інспектор з 

праці має у своєму розпорядження 2 ін-
струменти впливу на порушників: перший 
– офіційне повідомлення, яке зобов’язує 
керівника підприємства, установи, орга-
нізації дотримуватися трудового законо-
давства, зокрема, це стосується порушень 
правил з охорони здоров’я працівників, 
безпеки і гігієни праці з метою запобі-
гання серйозному та неминучому ризику. 
Таке повідомлення, датоване і підписане 
інспектором з праці, вручається робото-
давцю. Після закінчення часу офіційного 
повідомлення та строку на усунення ви-
явлених порушень, у разі недотримання 

його вимог інспектор з праці складає від-
повідний протокол, що передається про-
курору чи до суду. Тобто протокол є дру-
гим інструментом впливу на порушників 
трудового законодавства у Франції. Офі-
ційне повідомлення може бути оскаржене 
протягом 15 днів.
У літературі зазначається, що регуля-

торний контроль у сфері охорони здоров’я 
працівників та безпеки і гігієни праці є 
необхідним для запобігання професійним 
захворюванням і важливою місією в роботі 
інспектора праці. Профілактика професій-
них захворювань сьогодні є важливішим 
завданням інспектора праці. Інспектори 
праці повинні не лише виявляти порушен-
ня правил щодо забезпечення здоров’я 
та безпеки і гігієни праці, а й запобігати 
таким порушенням, зокрема і шляхом ви-
моги від роботодавця вжити необхідних 
заходів по забезпеченню безпеки праці та 
захисту фізичного та психічного здоров’я 
працівників [8, с. 44].
У своїй доповіді в Раді Міністрів 6 квіт-

ня 2016 року Міністр праці, соціальних від-
носин та солідарності Франції стосовно на-
гляду і контролю за додержанням трудово-
го законодавства зазначив, що нові умови 
організації діяльності інспекції праці, що 
діють з 1 січня 2015 року, спрямовані на 
реалізацію контрольно-наглядових функ-
цій інспекторів праці, адаптацію методів 
втручання інспектора праці у діяльність 
роботодавця на ринку праці та посиленні 
додержання трудових прав працівників. 
Створені спеціальні регіональні підрозді-
ли інспекції праці націлені на підтримку 
законності у сфері праці і контроль та ко-
ординацію вирішення складних ситуацій. 
Також Міністр наголосив на діяльності ін-
спекторів щодо виявлення фактів шахрай-
ства та небезпек на робочих місцях.
Діяльності інспекторів праці, за нови-

ми правилами, передувало шестимісячне 
кваліфіковане навчання, де інспектори 
ознайомилися з новими повноваження з 
питань вирішення соціально-економічних 
проблем при здійснення нагляду і конт-
ролю. Розширення повноважень інспек-
торів праці проведено за рахунок надання 
їм прав на призупинення робіт у разі ви-
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явленої загрози для працівників, а також 
у разі порушень правил роботи з хімічним 
речовинами, що дозволяє інспекторам за-
побігати небезпечним ситуація на вироб-
ництвах.
Реформа трудового законодавства у 

частині нагляду і контролю у сфері праці 
передбачила адаптацію санкцій за вияв-
лені порушення задля забезпечення ефек-
тивності їх впливу. Також механізми впли-
ву на роботодавців порушників закріпле-
но так, щоб неповага до основоположних 
прав працівників, зокрема щодо оплати 
праці, тривалості робочого часу та безпе-
ки і гігієни праці завершувалась накладан-
ням на порушників кримінальних та адмі-
ністративних санкцій. На думку Міністра 
праці, соціальних відносин та солідарності 
Франції, ці нові засоби впливу, які сьогод-
ні мають право застосовувати інспектори 
з праці, в оновленій організаційній струк-
турі, дозволяють підвищити ефективність 
контролю за додержанням трудового за-
конодавства та попереджують шахрайські 
вчинки у сфері праці [5].

Висновки
1. Проведена реформа трудового за-

конодавства Франції, зокрема у частині 
здійснення нагляду і контролю за додер-
жанням законодавства про працю харак-
теризується організаційно-структурними 
змінами в інспекції праці, яка підпорядко-
вана Міністерству праці, соціальних відно-
син та солідарності. 

2. У Франції за кожним підприємством, 
установою, організацією закріплений кон-
кретний інспектор праці, який здійснює 
нагляд і контроль за додержанням робото-
давцем трудового законодавства. Повно-
важення інспекторів з праці у результаті 
реформи було значно розширено, зокре-
ма щодо їх прав на призупинення робіт. 
Оновлено важелі впливу на роботодавців 
порушників, за рахунок застосування до 
них кримінальних та адміністративних 
санкцій. Діяльність інспектора праці у 
Франції знаходиться під пильною охоро-
ною та захистом держави, а перешкоджан-
ня діяльності інспектора праці тягне за со-
бою кримінальну відповідальність зі стро-

ком тюремного ув’язнення.
3. Зміст положень Трудового кодек-

су Франції в результаті реформи суттєво 
оновлено внесенням низки імперативних 
приписів щодо обов’язків роботодавця. 
Загалом проведений аналіз показав, що 
діяльність органів виконавчої влади Фран-
ції залишається на високому рівні щодо 
захисту основних трудових прав праців-
ників. І такий підхід бажано впровадити в 
Україні, враховуючи стан дотримання тру-
дового законодавства і прав працівників у 
нашій державі.
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ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²¯ Ç ÃÐÎÌÀÄÑÜÊ²ÑÒÞ 
Ç ÏÈÒÀÍÜ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÒÀ ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ 

ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÏÎË²ÒÈÊÈ ßÊ ÂÀÆËÈÂÈÉ ÌÅÕÀÍ²ÇÌ 
ÇÀÕÈÑÒÓ ÏÐÀÂ ÒÀ ÇÀÊÎÍÍÈÕ ²ÍÒÅÐÅÑ²Â ÎÑÎÁÈ 

Ì²ÑÖÅÂÈÌÈ ÎÐÃÀÍÀÌÈ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ 
ÂÈÊÎÍÀÂ×Î¯ ÂËÀÄÈ

Статья посвящается исследованию пра-
вовых оснований и порядка консультаций с 
общественностью по вопросам формирования 
и реализации государственной политики, про-
водимых местными органами государствен-
ной исполнительной власти. Анализируются 
подзаконные нормативно-правовые акты, 
раскрывающие основные требования к органи-
зации и проведению консультаций с обществен-
ностью, механизм проведения общественных 
слушаний, процедуру привлечения обществен-
ности, ее представителей к обсуждению вопро-
сов по принятию решений.
Ключевые слова: консультации с обще-

ственностью, государственная политика, 
местные государственные администрации, 
распоряжение, постановление, общественное 
обсуждение.

 ÁÓÐßÊ ßðîñëàâ ßðîñëàâîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, àñèñòåíò 
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ïñèõîëîã³¿ Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó «Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà»

ÓÄÊ 342.9.

Стан дослідження
Консультації з громадськістю як меха-

нізм дослідження соціальних послуг, ефек-
тивність консультацій з громадськістю, 
особливості діяльності громадських рад в 
окремих секторах державного управління 
досліджувалось рядом вітчизняних науков-
ців [1-3]. Водночас питання правових під-
став діяльності та завдань громадських рад 
при місцевих органах державної виконав-
чої влади практично не досліджується. 

Метою даної статті виступає досліджен-
ня правових підстав діяльності та порядку 
проведення консультацій з громадськістю 
місцевими органами державної виконавчої 
влади.

Виклад основного матеріалу
Консультації з громадськістю з питань 

формування та реалізації державної полі-
тики проводяться на основі ряду підзакон-
них нормативно-правових актів. Зокрема, 
постановою Кабінету Міністрів України 
№ 966 було затверджено Порядок прове-
дення консультацій з громадськістю з пи-
тань формування та реалізації державної 
політики та Типове положення про гро-
мадську раду при міністерстві, іншому цен-
тральному органі виконавчої влади [4]. 
Фактично затверджений порядок ви-

значає основні вимоги до організації і про-
ведення органами виконавчої влади кон-
сультацій з громадськістю з питань фор-
мування та реалізації державної політики. 

Постановка проблеми
Механізм консультацій з громадськістю 

був запроваджений з метою залучення осіб 
до участі у формуванні та реалізації держав-
ної політики. Саме проведення консульта-
цій з громадськістю має сприяти налаго-
дженню системного діалогу між місцевими 
органами державної виконавчої влади та 
громадянами, підвищенню якості підготов-
ки рішень з важливих у сфері державного 
управління питань, враховуючи громад-
ську думку та створенню умов для участі 
громадян у розробці проектів актів місце-
вих органів виконавчої влади.
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Консультації з громадськістю проводяться 
з метою залучення громадян до участі в 
управлінні державними справами, надання 
можливості для їх вільного доступу до ін-
формації про діяльність органів виконавчої 
влади, а також забезпечення гласності, від-
критості та прозорості діяльності зазначе-
них органів [4].
Постановою Кабінету Міністрів України 

№ 555 було затверджено Порядок, що ви-
значає механізм проведення громадських 
слухань щодо врахування громадських ін-
тересів під час розроблення проектів міс-
тобудівної документації на місцевому рів-
ні: генеральних планів населених пунктів, 
планів зонування та детальних планів те-
риторій [5]. Проведення громадських слу-
хань щодо врахування громадських інте-
ресів у проектах містобудівної документації 
здійснюється під час розроблення відповід-
них проектів містобудівної документації.
Затвердження Порядку, що визна-

чає процедуру залучення громадськості, її 
представників (представника) до обгово-
рення питань щодо прийняття рішень у 
сфері охорони навколишнього природного 
середовища та використання природних 
ресурсів, виконання яких може спричини-
ти негативний вплив на стан довкілля, пе-
редбачено Постановою № 771 [6].
Порядок, що визначає механізм прове-

дення громадського обговорення та осно-
вні вимоги до його організації та розгляду 
узагальнених пропозицій (зауважень) під 
час розгляду питань про присвоєння юри-
дичним особам та об’єктам права власнос-
ті, які за ними закріплені, об’єктам права 
власності, які належать фізичним особам, 
імен (псевдонімів) суспільно-політичних 
і громадських діячів, діячів науки, освіти, 
культури та інших сфер суспільного життя, 
ювілейних та святкових дат, назв і дат іс-
торичних подій, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України № 989 [7].
Отже, як показує короткий аналіз, на 

сьогодні є декілька постанов Кабінету Міні-
стрів України, які врегульовують порядок 
проведення консультацій із громадськістю 
в тій чи іншій сфері.
Водночас, на підставі вищенаведених 

підзаконних нормативно-правових актів, та 

з врахуванням специфіки діяльності, місце-
вими органами державної виконавчої влади 
були затверджені свої окремі порядки про-
ведення консультацій з громадськістю.
Для прикладу, Львівською обласною 

державною адміністрацією був затвердже-
ний Порядок проведення консультацій з 
громадськістю з питань формування та ре-
алізації державної політики в обласній дер-
жавній адміністрації [8].
Варто зауважити, що 10 лютого 

2011 року, на виконання постанови Кабіне-
ту Міністрів України № 996 від 3 листопада 
2010 року «Про забезпечення участі гро-
мадськості у формуванні та реалізації дер-
жавної політики», рішенням установчих 
зборів створено першу громадську раду 
при Львівській обласній державній адміні-
страції у складі 192 особи, повноваження 
якої закінчились 10 лютого 2013 року.

26 лютого 2013 року відбулися установчі 
збори з формування нового складу громад-
ської ради. Відповідно до Положення про 
громадську раду при Львівській обласній 
державній адміністрації - усі представники 
інститутів громадянського суспільства, що 
подали документи встановленого зразка та 
зареєструвались на установчих зборах, ста-
ли членами громадської ради, а це 225 осіб. 
У березні 2013 року відбулися перші збори 
громадської ради, та було утворено 26 комі-
сій. Протягом 2013-2014 років громадська 
рада при обласній державній адміністрації 
провела 7 засідань [9].
Так, зокрема розпорядження голови 

Кам’янка-Бузької райдержадміністрації 
№ 15 було затверджено Порядок проведен-
ня консультацій з громадськістю з питань 
формування та реалізації державної полі-
тики в районній державній адміністрації 
[10]. Ним передбачено, що консультації з 
громадськістю проводяться з метою залу-
чення громадян до участі в управлінні дер-
жавними справами, надання можливості 
для їх вільного доступу до інформації про 
діяльність районної державної адміністра-
ції, а також забезпечення гласності, від-
критості та прозорості діяльності районної 
державної адміністрації.
Проведення консультацій з громад-

ськістю має сприяти налагодженню систем-
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ного діалогу районної державної адміні-
страції з громадськістю, підвищенню якості 
підготовки рішень з важливих питань дер-
жавного і суспільного життя з урахуванням 
громадської думки, створенню умов для 
участі громадян у розробленні проектів та-
ких рішень.
Консультації з громадськістю прово-

дяться з питань, що стосуються суспільно-
економічного розвитку району, реалізації та 
захисту прав і свобод громадян, задоволен-
ня їх політичних, економічних, соціальних, 
культурних та інших інтересів. Результати 
проведення консультацій з громадськістю 
враховуються районною державною адмі-
ністрацією під час прийняття остаточного 
рішення або в подальшій її роботі.
Консультації з громадськістю організо-

вує і проводить структурний підрозділ ра-
йонної державної адміністрації, який є го-
ловним розробником проекту нормативно-
правового акта або готує пропозиції щодо 
реалізації державної політики у відповідній 
сфері державного і суспільного життя.
Громадська рада, що створена при 

Старосамбірській райдержадміністрації, є 
консультативно-дорадчим органом, який 
утворюється з метою здійснення коорди-
нації заходів, пов’язаних із забезпеченням 
проведення консультацій з громадськістю 
щодо питань формування та реалізації дер-
жавної політики в сфері суспільно-еконо-
мічного і соціально-політичного розвитку 
району, інформатизації, формування та ви-
користання національних інформаційних 
ресурсів, а також залучення громадськості 
до обговорення проблем розвитку району, 
збільшення рівня захисту прав і свобод лю-
дини та їх добробуту, активізації участі гро-
мадян в управлінні державою, сприяння 
розвитку демократії, створення умов для 
розвитку інформаційного та громадянсько-
го суспільства і здійснює свою діяльність на 
громадських засадах [11].
Громадська рада при Сокальській рай-

держадміністрації є тимчасовим консуль-
тативно-дорадчим органом, утвореним для 
сприяння участі громадськості у формуван-
ні та реалізації державної політики [12].
На підставі аналізу положень про гро-

мадські ради місцевих органів державної 

виконавчої влади можна виокремити три 
основні завдання громадських рад при міс-
цевих органах державної виконавчої вла-
ди, а саме: 

 - завдання, спрямовані на формування 
та реалізацію державної політики. До них 
можна віднести наступні: сприяння реалі-
зації громадянами конституційного права 
на участь в управлінні державними спра-
вами; здійснення громадського контролю 
за діяльністю відповідної адміністрації; 
сприяння врахуванню громадської думки 
під час формування та реалізації державної 
політики; проведення моніторингу дотри-
мання прав і свобод громадян, поширення 
відповідної інформації.

 - завдання, спрямовані на координа-
цію дій спільно з місцевими органами дер-
жавної виконавчої влади. До них ми від-
носимо: координація заходів, пов’язаних з 
проведенням консультацій з громадськіс-
тю щодо питань формування та реалізації 
державної політики у сфері суспільно-еко-
номічного і соціально-політичного роз-
витку відповідної адміністративно-тери-
торіальної одиниці, інформатизації, фор-
мування та використання національних 
інформаційних ресурсів, створення умов 
для розвитку інформаційного та грома-
дянського суспільства.

 - підготовка та подання законодавчих 
пропозицій та пропозицій до розпоря-
джень голів місцевих державних адміні-
страцій. Сюди ми відносимо: підготовку 
пропозицій до проектів нормативно-право-
вих актів з питань, що належать до компе-
тенції місцевого органу державної виконав-
чої влади в сфері розвитку громадського 
суспільства; участь у підготовці найважли-
віших рішень з основних напрямів її діяль-
ності та, у разі схвалення в установленому 
порядку цих рішень, проведення моніто-
рингу їх реалізації; підготовка пропозицій 
до плану проведення консультацій з гро-
мадськістю із зазначенням строків прове-
дення публічних громадських обговорень, 
який затверджується головою Громадської 
ради після погодження з місцевим органом 
державної виконавчої влади; проведення 
інших заходів щодо організації та прове-
дення консультацій з громадськістю згід-
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но з Порядком проведення консультацій з 
громадськістю.
Планування діяльності місцевих орга-

нів державної виконавчої влади щодо роз-
витку громадянського суспільства та звіту 
про досягнуті результати, передбачені По-
рядком планування та моніторингу реалі-
зації органами виконавчої влади Стратегії 
державної політики сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Україні [13].
Ця постанова повертає питання сприян-

ня розвитку громадянського суспільства на 
порядок денний кожного органу виконав-
чої влади. Для цього такі органи готують 
щорічні плани та звіти про результати своєї 
діяльності щодо розвитку громадянського 
суспільства. При цьому діяльність місцевих 
органів державної виконавчої влади не об-
межується консультаціями з громадськістю 
щодо другорядних питань. Натомість, вони 
змушені виконувати також такі завдання, 
як створення умов для фінансової стабіль-
ності, делегування окремих функцій щодо 
реалізації політики в гуманітарній та соці-
альній сферах, залучення до соціального 
діалогу, а також підвищення власної квалі-
фікації у роботі з громадськістю. 
Для забезпечення цього на органи ви-

конавчої влади покладено обов’язок про-
водити публічне громадське обговорення 
проектів планів та звітів, готувати остаточні 
документи з урахуванням отриманих про-
позицій громадськості, а також аналізувати 
зауваження та пропозиції громадськості в 
ході моніторингу своєї діяльності з розви-
тку громадянського суспільства. Організа-
ція планування та моніторингу діяльності 
органу влади щодо розвитку громадян-
ського суспільства покладена на структурні 
підрозділи у зв’язках із громадськістю.

Висновки
Отже, консультації з громадськістю охоп-

люють практичну усю діяльність місцевих 
органів державної виконавчої влади та сто-
суються трьох ключових завдань: завдання, 
спрямовані на формування та реалізацію 
державної політики, завдання, спрямова-
ні на координацію дій спільно з місцевими 
органами державної виконавчої влади, під-
готовка та подання законодавчих пропози-

цій та пропозицій до розпоряджень голів 
місцевих державних адміністрацій. 
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячується дослідженню пра-

вових підстав та порядку консультацій з гро-
мадськістю з питань формування та реаліза-
ції державної політики, які проводяться міс-
цевими органами державної виконавчої влади. 
Аналізуються підзаконні нормативно-правові 
акти, що розкривають основні вимоги до орга-
нізації і проведення консультацій з громадськіс-
тю, механізм проведення громадських слухань, 
процедуру залучення громадськості, її представ-
ників до обговорення питань щодо прийняття 
рішень.
Механізм консультацій з громадськістю 

був запроваджений з метою залучення осіб до 
участі у формуванні та реалізації державної 
політики як органами публічного управління 
загалом, так і місцевими органами державної 
виконавчої влади зокрема. Низка підзаконних 
нормативно-правових актів регламентують 
процедуру проведення консультацій з громад-
ськістю та передбачають необхідність нала-
годження системного діалогу між місцевими 
органами державної виконавчої влади та гро-
мадянами, що сприятиме підвищенню якості 
підготовки управлінських рішень з важливих у 
цій сфері питань. 
Поруч з тим, необхідність висвітлення за-

значеної тематики статті виникає через не-
достатнє наукове дослідження цього питання.
Фактично, консультації з громадськістю 

охоплюють практичну усю діяльність міс-
цевих органів державної виконавчої влади та 
стосуються трьох ключових завдань: завдан-
ня спрямовані, на формування та реалізацію 
державної політики, завдання, спрямовані на 
координацію дій спільно з місцевими органами 
державної виконавчої влади, підготовка та по-
дання законодавчих пропозицій та пропозицій 
до розпоряджень голів місцевих державних ад-
міністрацій.
У статті аналізуються підзаконні норма-

тивно-правові акти що регулюють діяльність 
громадських рад при місцевих органах держав-
ної виконавчої влади, розпорядження голів міс-
цевих державних адміністрацій, що стосують-
ся створення та функціонування громадських 
рад при обласних та районних державних ад-
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міністраціях, виокремлює та аналізує основні 
завдання громадських рад при місцевих органах 
державної виконавчої влади.
Ключові слова: консультації з громадськіс-

тю, державна політика, місцеві державні адмі-
ністрації, розпорядження, постанова, громад-
ське обговорення.

SUMMARY
The article is devoted to the study of legal 

grounds and procedures for consulting with the pub-
lic on the issues of the formation and implementation 
of state policy, which are carried out by local bodies 
of state executive power. Sub-legal normative acts, 
which reveal the basic requirements for organization 
and holding of public consultations, mechanism of 
conducting public hearings, procedure of involving 
the public and its representatives in discussing deci-
sion-making issues are analyzed.

Mechanism of consultation with the public has 
been introduced in order to involve people in the for-
mation and implementation of state policy as public 
administration bodies in general, as well as local 
bodies of state executive power in particular. A num-
ber of subordinate legal acts regulate the procedure 
of conducting public consultations and provide for 

the establishment of a system dialogue between local 
executive authorities and citizens, which will help to 
improve the quality of preparation of management 
decisions on important issues in this area.

In addition, the need to highlight this topic of 
the article arises because of insuffi cient scientifi c re-
search on this issue.

In fact, public consultations cover the practi-
cal work of all local executive bodies and relate to 
three key tasks: tasks are directed at the formation 
and implementation of state policy, tasks aimed at 
coordinating actions with local bodies of state execu-
tive power, preparation and submission of legislative 
proposals and proposals to instructions of the heads 
of local state administrations.

In the article analyzes sub-normative acts regu-
lating the activity of public councils with local bodies 
of state executive power, the instructions of heads of 
local state administrations concerning the creation 
and functioning of public councils at regional and 
district state administrations, separates and analyzes 
the main tasks of public councils with local authori-
ties’ state executive power.

Key words: public consultations, state policy, lo-
cal state administrations, order, resolution, public 
discussion.
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«ÇÀ» ÒÀ «ÏÐÎÒÈ» ÏÎÍßÒÒß «¥ÅÍÄÅÐ» Ó 
ÒÐÓÄÎÂÎÌÓ ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ: 

ÒÅÐÌ²ÍÎËÎÃ²×ÍÀ ÄÈÑÊÓÑ²ß ×È ÇÌ²ÑÒÎÂÍÀ 
ÍÎÂÅË²ÇÀÖ²ß?

Статья посвящена проблеме введения по-
нятия гендера в трудовое законодательство 
Украины. Под формальными причинами этой 
новелы следует понимать потребность в адап-
тации правопорядков Украины и ЕС. Матери-
альные причины видятся в том, что в Укра-
ине до сих пор не существовало специальных 
средств предотвращения и противодействия 
притеснениям прав лиц, чьё понимание себя, 
своего пола и собственных гендерных ролей не 
совпадает с их половой принадлежностью. Та-
кая защита может быть предоставлена лишь 
на основании специально защищенного призна-
ка, поскольку защита гендерной идентичности 
от дискриминации нельзя обеспечить исполь-
зованием других защищенных признаков, таких 
как пол или сексуальная ориентация.
Ключевые слова: гендер, стать, дискрими-

нация, ущемление права, трудовые правоотно-
шения.

 ÂÎÉÒÞÊ Ä. - àñï³ðàíòêà êàôåäðè ñîö³àëüíîãî ïðàâà þðèäè÷íîãî 
ôàêóëüòåòó Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà

ності цієї правової категорії  на норматив-
ному рівні. 
Ключові слова: рівність, гендер, ґендер-

на ідентичність, національне законодавство, 
правове регулювання.
Сьогодні процес становлення України як 

незалежної демократичної держави супро-
воджується кардинальними політичними та 
економічними реформами в українському 
суспільстві, що зумовлені  зокрема, тенденці-
ями, які відбуваються в цілому світі, а відтак 
необхідністю приведення національного за-
конодавства у відповідність до міжнародних 
стандартів. Невпинний розвиток суспільних 
відносин зумовлює необхідність правового 
регулювання тих аспектів суспільного жит-
тя, яким донедавна законодавець не приді-
ляв суттєвого значення. Мова йде, зокрема, 
про взаємовідносини між чоловіками та жін-
ками в контексті забезпечення рівноправної 
участі представників обох статей у всіх сфе-
рах життєдіяльності суспільства і держави.
Поєднання політики ґендерного інте-

грування в усі сфери і напрями суспільного 
розвитку та поліпшення становища жінок у 
сферах, де зберігається нерівність, зокрема у 
забезпеченні рівних прав для жінок і чолові-
ків, наданих їм Конституцією України, роз-
ширенні економічних можливостей жінок у 
сфері зайнятості та розвитку підприємниць-
кого потенціалу, усунення негативних ґен-
дерних стереотипів, урахування особливих 
потреб усіх категорій жінок і чоловіків не-
залежно від ознак раси, кольору шкіри, по-
літичних, релігійних та інших переконань, 

Досліджено актуальність та перспекти-
ви вирішення гендерного питання на на-
ціональному рівні. Проаналізовано осно-
вні національні нормативно-правові акти 
у сфері забезпечення рівних прав та мож-
ливостей для чоловіків та жінок. Проана-
лізовано походження поняття «гендер», а 
також його співвідношення із суміжним 
терміном «стать». Охарактеризовано осно-
вні підходи до визначення поняття «ген-
дер» у різних сферах життєдіяльності. Об-
ґрунтовано доцільність запровадження 
до вітчизняного трудового законодавства  
поняття «гендер», а також визначення сут-
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віку, інвалідності, етнічного та соціального 
походження, громадянства, сімейного та 
майнового стану, місця проживання, мов-
них або інших ознак є основою досягнення 
ґендерної рівності та забезпечення сталого 
розвитку суспільства [1].   
Попри це юридичною наукою все ще не-

достатньо з’ясовано сутність поняття «ген-
дер», що створює перепони для ефективної 
реалізації гендерної політики в Україні. У 
наукових працях Н.В. Аніщук, О.Р. Дашков-
ської, Т.С. Ганзицької, К.Б. Левченко, О.М. 
Руднєвої здійснено лише загальнотеоретич-
не дослідження проблематики гендерної 
рівності, що зумовлює необхідність висвіт-
лення правової сутності «гендеру» в контек-
сті трудових правовідносин та дослідження 
доцільності/недоцільності запровадження  
цього терміну на законодавчому рівні.
В Україні ґендерна проблематика від-

чутно актуалізувалася у зв’язку з потребою 
виконання урядом завдань за «Планом дій 
щодо лібералізації ЄС візового режиму для 
України» (далі – План дій) [2], який був схва-
лений у листопаді 2010 року на саміті Украї-
на - ЄС, що відбувався у Брюсселі. Цей доку-
мент містив критерії двох рівнів, виконання 
яких з боку України мало сприяти запро-
вадженню безвізового режиму з ЄС. На за-
конодавчому рівні передбачалося здійснити 
закріплення стандартів Європейського Со-
юзу у сферах, визначених Планом дій.
Імплементаційна частина плану була 

спрямована на забезпечення виконання 
Україною оновленого законодавства з ура-
хуванням європейських стандартів. Зокре-
ма п. 2.4.3 Плану дій ставив перед урядом 
України завдання ухвалити «всеохоплююче 
антидискримінаційне законодавство», що 
рекомендовано моніторинговими органа-
ми ООН та Ради Європи для забезпечення 
ефективного захисту від дискримінації. Цьо-
му завданню на імплементаційному (друго-
му) рівні відповідала низка завдань уряду. 
З-поміж іншого: здійснити ефективну імп-
лементацію законодавства щодо боротьби 
з дискримінацією й антидискримінаційної 
політики, провести кампанії, спрямовані на 
підвищення обізнаності громадськості з пи-
тань протидії різним формам дискримінації 
за будь-якою ознакою, серед яких План дій 

окремо вказує на генетичні ознаки, ознаки 
статі, раси, кольору шкіри, етнічного або 
соціального походження, мови, релігії чи 
віросповідання, політичних або будь-яких 
інших поглядів, приналежності до націо-
нальних меншин, власності, походження, 
непрацездатності, віку чи сексуальної орієн-
тації [2].
Своєю чергою внесення змін до трудово-

го законодавства України, зокрема в частині 
забезпечення ґендерної рівності за посеред-
ництва встановлення та виконання додат-
кових гарантій реалізації і захисту прав на-
йманих працівників, що належать до тієї чи 
іншої ґендерної групи є одним із  наведених 
у Плані дій завдань.
Трудові відносини – це саме та сфера 

суспільних відносин, що історично є най-
більш чутливою до питань ґендерної рів-
ності. Як відомо, Швеція є першою держа-
вою, що спромоглася запровадити ґендер-
не законодавство, суттєво послабивши цим 
історично зумовлені ґендерні асиметрії в 
організації суспільних відносин. Причому 
таке послаблення почалося саме зі змін до 
закону про працю [3, c. 11]. У цього зако-
нодавчого кроку є, так би мовити, й сим-
волічний вимір, адже пріоритетність змін 
до законодавства про працю зумовлене 
перевіреним на досвіді переконанням, що 
без рівності та справедливого балансу тру-
дових прав чоловіків і жінок ґендерна рів-
ність у суспільстві принципово неможлива 
та немислима [4].
Забезпечення ґендерної рівності у тру-

довому законодавстві становить один з 
найбільш дієвих засобів для виправлення 
історично зумовлених асиметрій у стано-
вищі чоловіків і жінок не лише на ринку 
праці, але й на рівні особистого та сімей-
ного життя. 
Так, за останніми даними Державної 

служби статистики України спостерігається 
збільшення розриву у розмірах заробітних 
плат чоловіків і жінок. Звертає на себе ува-
гу та обставина, що середня зарплата штат-
ного працівника-чоловіка у I кварталі 2017 
року становила 7 160 гривень, що на 27,5% 
більше, ніж середня зарплата штатної пра-
цівниці-жінки [5]. Таким чином, ґендерна 
рівність у сфері найманої праці та зайнятості 
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населення залишається в Україні чи не най-
більш проблематичним і, водночас, особли-
во невідкладним соціальним викликом для 
держави та суспільства.
Основним національним нормативно-

правовим актом, спрямованим на забезпе-
чення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків є звісно Конституція України, у 
статті 24 якої закріплено принцип рівності 
конституційних прав і свобод громадян. Піз-
ніше Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 06.05.2011 р. № 479 було затверджено 
«Національний план дій щодо поліпшення 
становища жінок та сприяння впроваджен-
ню ґендерної рівності у суспільстві на 2001-
2005 роки» [6]. 08.09.2005 р. Верховна Рада 
України прийняла спеціальний Закон Укра-
їни «Про забезпечення рівних прав та мож-
ливостей жінок і чоловіків» у якому вперше 
на законодавчому рівні було визначено по-
няття «ґендерної рівності», «гендерно-пра-
вової експертизи», а також «дискримінації 
за ознакою статі» [7].  

12.04.2006 р. Кабінет Міністрів України 
прийняв Постанову №504 «Про проведен-
ня гендерно-правової експертизи» [8], а 
05.04.2017 року Уряд видав розпорядження 
№229-р «Про схвалення Концепції Держав-
ної соціальної програми забезпечення рів-
них прав та можливостей жінок і чоловіків 
на період до 2021 року» [1].  
Та попри наявність значної кількості 

нормативно-правових актів, присвячених 
проблематиці ґендерної рівності, на законо-
давчому рівні досі не розкрито суті поняття 
«гендер», що значно ускладнює розуміння 
його правової природи та доцільність ви-
користання у нормативно-правових актах 
похідних від цього терміну словосполучень, 
як-от: «ґендерна рівність», «ґендерна спра-
ведливість», «ґендерна ідентичність», «ґен-
дерна політика» тощо. 
Поняття «gender» вперше з’явилося в 

60-ті роки ХХ сторіччя у Великій Британії 
для позначення граматичної категорії «рід» 
[9]. Та вже у 1968 році завдяки працям аме-
риканського психоаналітика Робера Джессі 
Столлера термін «гендер» увійшов у широ-
кий вжиток у західній науці у значенні со-
ціальної статті особи на противагу біологіч-
ній статі. У 70-х роках ХХ сторiччя понят-

тя «гендер» до наукового обігу ввела Енн 
Оклей [10].
У подальшому термін «гендер» почали 

використовувати науковці – прихильника-
ми диференціації змісту термінів «стать» та 
«гендер» у сфері педагогіки, антропології, 
психології, економіки, соціології та ін. 
Сам термін «гендер» має англомовне по-

ходження та означає соціальну конструкцію 
статі, розподіл соціальних ролей між статя-
ми в суспільстві з усіма наслідками такого 
розподілу: економічними, політичними, со-
ціальними, культурними і психологічними, 
які проявляють себе на локальному, націо-
нальному та міжнародному рівнях. Тобто, 
під гендером розуміють організовану мо-
дель соціальних відносин між жінками та 
чоловіками, яка не тільки характеризує їх 
спілкування та взаємодію в сім’ї, а й визна-
чає соціальні взаємостосунки в основних ін-
ституціях суспільства [10].
Сьогодні у науковій літературі термін 

«гендер» вживається у кількох значеннях: 
гендер як соціально-рольова й культурна 
інтерпретація рис особистості та моделей 
поведінки чоловіка і жінки, на відміну від 
біологічної; гендер як набуття соціальності 
індивідами, що народилися в біологічних 
категоріях жіночої або чоловічої статей; 
гендер як політика рівних прав і можливос-
тей чоловіків та жінок, а також діяльність зі 
створення механізмів щодо її реалізації [11].
М. С. Боровцова визначає 4 основні тео-

ретико-методологічні підходи до тлумачен-
ня гендеру, що склалися на сьогодні: гендер 
як соціальний феномен, тобто як дійсність 
міжстатевих стосунків, виражена у міжосо-
бистісних, соціально-економічних, право-
вих, політичних відносинах (Н. Абубікірова, 
Т. Бендас, Д. Воронцов, Н. Городнова, Н. 
Лавриненко, О. Лосєва, Т. Мельник, Р. Пе-
трова, Р. Столер та ін.); гендер як культур-
ний феномен, тобто як уявне, символічне, 
фантазматичне уявлення про дійсність між-
статевих стосунків, висловлене у дискурсах 
літературного, зображального, кінематогра-
фічного мистецтва, ЗМІ і реклами, імпера-
тивах ґендерної ідеології (С. Бем, В. Брай-
сон, Б. Елліот, Д. Коновалов, В. Менжулін, 
К. Трофимова, Р. Хаббард, Ю. Шабаліна та 
ін.); гендер як когнітивний феномен, тобто 
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як те, що мислиться про чоловіків та жінок, 
і те, відносно чого мислиться про себе як 
про чоловіка чи про жінку (В. Кириченко, 
Д. Майєрс, О. Містрюкова, Н. Приходькіна 
та ін.); гендер як особистісний дискурс, тоб-
то як засіб означення статі, її висловлення, 
вираження, поведінкового здійснення (К. 
Вест, Д. Зіммерман, Ю. Маслова, Н. Чодо-
роу та ін.) [12].
Різноманітність поглядів на сутність та 

зміст поняття «гендеру» зумовлює необхід-
ність термінологічного визначення на зако-
нодавчому рівні цієї правової категорії. Вва-
жаю, що хибне трактування поняття «генде-
ру» є однією з причин недосконалої практи-
ки застосування законодавства у сфері забез-
печення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків. Гендерна політика повинна бути 
логічною та послідовною, що однак немож-
ливо допоки не буде єдиного розуміння фа-
хівцями-юристами цього терміну. 
Так, Концепція Державної соціальної 

програми забезпечення рівних прав та мож-
ливостей жінок і чоловіків на період до 2021 
року схвалена Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 05.04.2017 р. № 229-р 
[1] спрямована передусім на вирішення про-
блеми значного розриву між середньомісяч-
ною заробітною платою жінок та чоловіків, 
що своєю чергою призводить до нерівних 
можливостей доступу до економічних ресур-
сів, а також відмінностей у якісних характе-
ристиках зайнятості і соціальному статусі жі-
нок і чоловіків та як наслідок - до зростання 
рівня бідності населення. Позаяк питання 
зайнятості населення, працевлаштування, 
оплати праці є сферою регулювання саме 
трудового законодавства. Відтак удоскона-
лення механізму забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок та чоловіків на рівні 
трудового законодавства є пріоритетним на-
прямком вирішення гендерного питання в 
Україні. 
Варто зазначити, що одним із потенцій-

но очікуваних результатів реалізації зга-
даної Концепції є розширення доступу жі-
нок і чоловіків до товарів і послуг шляхом 
застосування принципу ґендерної рівності 
в усіх сферах життєдіяльності суспільства 
шляхом урахування у нормативно-правових 
актах ґендерного компонента та особливих 

потреб різних категорій жінок і чоловіків, 
пов’язаних з такими основними ознаками, 
як вік, місце проживання, інвалідність, соці-
ально-економічний статус. Та що варто ро-
зуміти під «ґендерним компонентом», який 
законодавець повинен інтегрувати до всіх 
нормативно-правових актах, а відтак і до 
трудового законодавства не зрозуміло. 
У цьому контексті звертає на себе осо-

бливу увагу новела 2015 року, запровадже-
на Законом України «Про внесення зміни 
до Кодексу законів про працю України 
щодо гармонізації законодавства у сфері за-
побігання та протидії дискримінації з пра-
вом Європейського Союзу» від 12.11.2015 
р. №785-VIII (далі – Закон України № 785-
VIII) [13]. Новела полягала у закріпленні в 
статті 2-1 Кодексу законів про працю (далі 
– КЗпП) України принципу заборони дис-
кримінації у сфері праці, зокрема заборони 
порушення принципу рівності прав і мож-
ливостей, прямого або непрямого обме-
ження прав працівників залежно від раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних та 
інших переконань, статі, ґендерної іден-
тичності, сексуальної орієнтації, етнічно-
го, соціального та іноземного походження, 
віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри 
чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, 
сімейного та майнового стану, сімейних 
обов’язків, місця проживання, членства у 
професійній спілці чи іншому об’єднанні 
громадян, участі у страйку, звернення або 
наміру звернення до суду чи інших ор-
ганів за захистом своїх прав або надання 
підтримки іншим працівникам у захисті їх 
прав, за мовними або іншими ознаками, не 
пов’язаними з характером роботи або умо-
вами її виконання.
Викладення такого деталізованого пере-

ліку захищених від дискримінації ознак є 
вельми прогресивним кроком для вітчизня-
ного законодавця. І не стільки через суттє-
ву деталізацію, скільки через закріплення у 
трудовому законодавстві терміну «ґендерна 
ідентичність». Та попри такий вагомий для 
трудового законодавства крок у напрямку 
імплемантації на національному рівні між-
народних стандартів ґендерної рівності, тлу-
мачення термінів «ґендерна ідентичність» та 
«гендер»  законодавець не наводить, тим са-
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мим створює підстави для неоднакового за-
стосування вказаної норми.
Пояснювальна записка до проекту вка-

заного Закону обґрунтовує необхідність 
закріплення терміну «ґендерна ідентич-
ність» як однієї із захищених від дискри-
мінації ознак посиланням на підрозділ 
2.4.3. «Права громадян, включаючи захист 
меншин» блоку 4 Плану дій, що вимагає 
забезпечення ефективного захисту від дис-
кримінації у відповідності до міжнародних 
стандартів [14]. Увага до ґендерної іден-
тичності з боку ЄС не є надуманою чи над-
мірною, позаяк ця ознака, як стверджу-
ють автори доповіді «Дискримінація в ЄС 
– 2015», є поряд з етнічним походженням 
і сексуальною орієнтацію чи не найбільш 
поширеною причиною дискримінації в 
Європі [15].
Для розуміння дійсних причин впрова-

дження терміну «гендеру» у національне за-
конодавство про працю необхідно зрозумі-
ти всесвітній і, зокрема, європейський кон-
текст, в якому гендер був та продовжує бути 
дуже чутливим до дискримінаційних утис-
ків, особливо у трудових правовідносинах.
Доцільність нормативного визначення 

поняття «гендер» зумовлена також необ-
хідністю з’ясувати його співвідношення з 
поняттям стать, що використовується у тру-
довому законодавстві. Хоч терміни «гендер» 
і «стать» чим далі, тим більше використову-
ються для позначення різних явищ, вітчиз-
няна наука, здається, ще деколи хибує їх си-
нонімічним вживанням. 
У повсякденному спілкуванні терміни 

«стать» і «гендер» нерідко вживаються як си-
ноніми, тоді як у науках гуманітарного про-
філю їх не лише розмежовують, але й проти-
ставляють. Згідно з позицією, що була під-
тримана Міжнародною організацією праці 
(далі – МОП), «термін «гендер» відображає 
соціально зумовлені відмінності та зв’язки 
між чоловіками і жінками. У різних суспіль-
ствах і культурах вони різні та змінюються в 
часі. Термін «гендер» не є взаємозамінним з 
терміном «стать», який відображає виключ-
но біологічні відмінності між чоловіками та 
жінками, що є універсальними й незмінни-
ми» [16, с. 20]. Тобто, термін «гендер» вжи-
вається тоді, коли говорять про відмінності 

у ролях, відповідальності чи про особливі 
потреби жінок і чоловіків [16, с. 20].   
До прикладу статтею 174 Кодексу зако-

нів про праці України (надалі – КЗпП Укра-
їни) [17] встановлено заборону застосування 
праці жінок на важких роботах і на роботах 
зі шкідливими або небезпечними умовами 
праці, а також залучення жінок до підійман-
ня та переміщення речей, маса яких пере-
вищує встановлені для них граничні норми. 
А статтями 175–186 КЗпП України встанов-
лено обмеження праці жінок на роботах 
у нічний час, пільги для вагітних жінок та 
жінок, які мають дітей, відпустки у зв’язку 
з вагітністю та пологами і для догляду за 
дитиною, перерви для годування дитини, 
гарантії під час прийняття на роботу та за-
борону звільнення вагітних жінок і жінок, 
котрі мають дітей. Водночас, утвердження 
гендерної рівності у сфері трудових право-
відносин обумовлює захист також специфіч-
них потреб чоловіків. Для прикладу у статті 
186-1 КЗпП України вказано, що гарантії, 
встановлені статтями 56, 176, 177, частина-
ми третьою — восьмою статті 179, статтями 
181–1821, 184–186 КЗпП поширюються та-
кож на батьків, які виховують дітей без ма-
тері (в тому числі в разі тривалого перебу-
вання матері в лікувальному закладі).
Отже, гендер становить суспільний ви-

мір статі, тобто, якщо статева приналежність 
є приналежністю біологічного порядку, а 
відтак – умовно об’єктивною та незалежною 
від людини, то ґендерна приналежність є 
явищем психосоціальним і частково зале-
жить від її носія.
З’ясування суті поняття «гендер» на за-

конодавчому рівні має важливе значення не 
лише для правильного розуміння цього тер-
міну фахівцями-юристами та пересічними 
громадянами, але й для розмежування по-
хідних правових категорій як от «ґендерна 
рівність», «ґендерна ідентичність», «ґендер-
на-правова експертиза», «ґендерна політи-
ка» та ін. 
Серед ймовірних причин тривалого зво-

лікання у законодавчому визначенні термі-
ну «гендер» можна вказати відносну «моло-
дість» ґендерного підходу, так і складність 
самого феномена, що зумовлено плинністю 
політичних, економічних, соціальних та 
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культурних умов зовнішнього середовища 
на локальному, національному та міжна-
родному рівнях, що однак не є достатньою 
підставою для ігнорування законодавцем 
потреби введення та тлумачення на законо-
давчому рівні цього поняття. 
Таким чином запровадження у трудово-

му законодавстві України терміну «гендер» 
безумовно варто розглядати як важливий 
крок для утвердження ґендерної рівності 
– одного з найважливіших напрямків гар-
монізації законодавства України та Євро-
пейського Співтовариства. Означена новела 
також складає неодмінну умову для виправ-
лення глибоких ґендерних асиметрій укра-
їнського суспільства у сфері праці, оскільки 
саме ця сфера суспільного життя є найбільш 
чутливою до проявів дискримінації за озна-
кою статі. 
Визначення на нормативному рівні по-

няття «гендер» матиме виключно позитив-
ний вплив на розвиток гендерної політики в 
Україні, оскільки сприятиме усвідомленню 
правової сутності цього поняття громадяна-
ми, а відтак розмежуванню понять «гендер-
на рівність», «гендерна ідентичність», «ген-
дерний компонент» тощо. Законодавцем 
уже зроблені кроки на шляху вдосконален-
ня трудового законодавства в частині забез-
печення гендерної рівності, попри це суть 
та зміст поняття «гендер» досі не розкрите. 
Вважаю, що термінологічне визначення 

у трудовому законодавстві сутності понят-
тя «гендер», як специфічного набору соціо-
культурних характеристик, які визначають 
соціальну поведінку жінок і чоловіків та їх 
взаємини між собою, матиме важливе зна-
чення на утвердження ґендерної рівності 
як такої та може розглядатися в якості по-
тенційно можливого способу удосконалення 
нормативно-правової бази з питань забез-
печення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків в усіх сферах життєдіяльності 
суспільства, що передбачений Концепцією 
Державної соціальної програми забезпечен-
ня рівних прав та можливостей жінок і чо-
ловіків на період до 2021 року.  
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена проблемі запрова-

дження поняття ґендеру у трудове законодав-
ство України. Під формальними причинами 
цієї новелізації слід розуміти потребу в адапта-
ції правопорядків України та ЄС. Матеріальні 
причини вбачаються у тому, що в Україні досі 
не існувало спеціальних засобів запобігання 
та протидії утискам прав осіб, чиє розуміння 
себе, своєї статі та власних ґендерних ролей не 
збігається з їх статевою приналежністю. Та-
кий захист може бути надано лише на підста-
ві спеціальної захищеної ознаки, позаяк захист 
ґендерної ідентичності від дискримінаційних 
порушень не можна забезпечити використан-
ням інших захищених ознак, як-от: стать чи 
сексуальна орієнтація.
Ключові слова: гендер, стать, дискриміна-

ція, утиск права, трудові правовідносини.

SUMMARY 
The article is devoted to the problem of 

introducing the concept of gender in the labor 
legislation of Ukraine. The formal reasons for 
this innovation should be understood as having 
to do with the adaptation of the legal order of 
Ukraine and the EU. Material reasons are seen 
in the fact that in Ukraine there has so far been 
no special means of preventing and counteracting 
the oppression of the rights of individuals whose 
understanding of themselves, their own gender and 
suitable gender roles does not coincide with their 
sex. Such protection can be provided only under 
a special protected feature, since the protection of 
gender identity from discrimination can not be 
ensured by using other protected features, such as 
sex or sexual orientation.

Key words: gender, sex, discrimination, 
infringement of rights, labor-law relations.
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В статье рассматриваются спорные во-
просы субъектов авторского права, в том числе 
вопросы соавторства, которое возникает при 
создании объектов авторского права нескольки-
ми авторами. Исследуются правовые пробле-
мы, связанные с особенностями наследования 
авторских прав на произведение, созданное при 
соавторстве. Анализируется законодательство 
Украины и опыт зарубежных стран.
Ключевые слова: авторское право, субъект 

авторского права, автор, соавторство, наследо-
вание, наследодатель, наследник.

 ÔÅÑÅÍÊÎ ªâãåí³ÿ Âîëîäèìèð³âíà - çäîáóâà÷ êàôåäðè öèâ³ëüíîãî ïðàâà 
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ÓÄÊ 347.65: 347.78

до суб’єктів авторського права, досліджен-
ня особливостей спадкування авторських 
прав на твір, створений у співавторстві, а 
також правовідносин у цій сфері.
В юридичній літературі окремі питан-

ня суб’єктів творчої діяльності, їх правово-
го режиму та особливостей охорони були 
предметом дослідження таких вітчизняних 
вчених як О. Мельник, Н. Яркіна, В. Криж-
на, А. Євков, Р. Шишка, О.А. Підопри-
гора, О.О. Підопригора, О. Харитонова, 
О. Орлюк, О. Штефан, І. Гелецька, С. Бут-
нік-Сіверський, Ю. Мойсеєнко та ін.
Слід відмітити, що вітчизняний зако-

нодавець до суб’єктів права інтелектуаль-
ної власності відносить: творця (творців) 
об’єкта права інтелектуальної власності 
(автора, виконавця, винахідника тощо) та 
інших осіб, яким належать особисті немай-
нові та (або) майнові права інтелектуальної 
власності відповідно до закону чи договору 
(ст. 421 Цивільного кодексу України (нада-
лі ЦК України) [1].
Відповідно до ч.1 ст. 435 ЦК України 

первинним суб’єктом авторського права є 
автор твору. За відсутності доказів іншого 
автором твору вважається фізична особа, 
зазначена звичайним способом як автор на 
оригіналі або примірнику твору.
Стаття 1 Закон України «Про авторське 

право і суміжні права» [2] визначає авто-
ра як фізичну особу, творчою працею якої 
створений твір. Це визначення містить 
кілька ознак, які притаманні автору твору, 
зокрема: 

В сучасному світі інтелектуальна влас-
ність є однією з провідних рушійних сил 
становлення суспільства. Стимулювання 
творчої діяльності є важливим двигуном 
прогресу. В результаті виникнення твору 
будь то в науковій або ж літературній сфері 
чи сфері мистецтва його автор набуває ряд 
суб’єктивних прав як особистого немайно-
вого, так і майнового характеру. 
Разом з тим, питання, що стосують-

ся спадкування авторських прав на твір, 
створений у співавторстві є предметом го-
стрих дискусій та потребують детального 
вивчення, оскільки законодавство Украї-
ни не містить спеціальних положень щодо 
спадкування майнових авторських прав та 
їх розподілу між спадкоємцями авторів, що 
може привести до неоднозначного тлума-
чення норм права і виникнення колізій на 
практиці.
Метою статті є аналіз правових про-

блем, що пов’язані з особами, які належать 
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· автором твору не може бути будь-
яка юридична особа будь-якої форми влас-
ності. Результат інтелектуальної, творчої 
діяльності може створити тільки фізична 
особа, яка працює в юридичної особи;

· первинним суб’єктом авторсько-
го права є тільки автор твору. При цьому 
суб’єктами авторського права не можуть 
бути автори інших об’єктів права інтелек-
туальної власності, а саме: винаходів, на-
укових відкриттів, промислових зразків 
тощо;

· якщо твір створений спільною твор-
чою працею декількох осіб, то вони визна-
ються співавторами. Отже не можуть бути 
визнаними співавторами особи, які не зро-
били творчого внеску у створення твору, а 
надали автору тільки матеріальну, технічну 
допомогу тощо.
Слід зазначити, що первинне авторське 

право належить також таким специфічним 
суб’єктам авторського права як упорядни-
ки (автори збірників та інших складених 
творів) та перекладачі. Дані суб’єкти пря-
мо не названі в ч. 2 ст. 435 ЦК України, але 
їх наявність випливає зі змісту ст. 433 ЦК 
України, а їх права закріплені в ст. ст. 19, 
20 ЗУ України «Про авторське право і су-
міжні права».
Суб’єктами авторського права є також 

інші фізичні та юридичні особи, які не 
брали участі у створенні твору літератури 
і мистецтва, але набули певний обсяг прав 
на твори відповідно до договору або зако-
ну - вторинні суб’єкти авторського права. 
Ними можуть бути спадкоємці автора, інші 
фізичні і юридичні особи, в тому числі дер-
жава Україна.
Іноземні громадяни, які мають постійне 

місце проживання на території України або 
юридичні особи, які мають місцезнаходжен-
ня на території України також визнаються 
суб’єктами авторського права у разі, якщо 
твір знаходиться в будь-якій об’єктивній 
формі або вперше вийшов у світ на терито-
рії України. Дія ЗУ «Про авторське право 
і суміжні права» поширюється в тому числі 
на твори, що були вперше оприлюднені за 
межами України, але після цього протягом 
тридцяти днів оприлюднені на території 
України не залежно від громадянства авто-

ра (ст. 3 ЗУ «Про авторське право і суміжні 
права»). До того ж, Україна, після приєд-
нання до Бернської конвенції з охорони 
авторських прав, надає громадянам інших 
країн (учасниць Бернської конвенції) охо-
рону авторських прав ідентичну охороні, 
що надається вітчизняним авторам. 
Досліджуючи питання співавторства, 

слід зазначити, що відповідно до ч.1 ст. 436 
ЦК України авторське право на твір, ство-
рений у співавторстві, належить співавто-
рам спільно, незалежно від того, становить 
такий твір одне нерозривне ціле чи склада-
ється з частин, кожна з яких може мати ще 
й самостійне значення.
З наведеного законодавчого визначен-

ня співавторства можна виділити три осно-
вні його ознаки:

1) співавторство є спільною твор-
чою працею кількох осіб, яка повинна 
мати творчий характер. Оскільки лише 
в результаті творчої праці виникають лі-
тературні, художні та інші твори, які ви-
знаються охороноздатними об’єктами 
авторського права. Спільна праця може 
проявлятися по-різному: автори можуть 
об’єднати творчий процес і працювати 
разом; автори можуть визначити план 
твору, відповідно до якого кожен учасник 
творчого колективу повинен створити 
частину твору, яка надалі буде об’єднана 
з іншими складовими твору для подаль-
шого опрацювання;

2) співавторство є досягненням певної 
спільної мети, на яку спрямована спільна 
творча праця кількох осіб – створення ко-
лективного твору. При використанні однієї 
форми вираження твору праця співавторів 
має однорідний характер, адже вони вико-
нують однакову роботу. Цільність такого 
колективного твору визначається через єд-
ність його змісту. Єдність такого твору за-
безпечується поєднанням змісту та форми 
виразу твору [3, с. 155-156];

3) співавторство є належністю автор-
ського права особам, які беруть участь у 
створенні твору. Чинне законодавство за-
кріплює авторське право за співавторами 
незалежно від того, чи утворює твір нероз-
ривне ціле, чи складається з частин, кожна 
з яких має самостійне значення [4, с. 53-54].
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Вітчизняний законодавець визначає 
два види співавторства: нероздільне та роз-
дільне. В теорії авторського права твори, 
створені при таких видах співавторства, 
називають «спільними творами». До того 
ж, нероздільне співавторство розглядаєть-
ся в межах обмежувальної концепції обся-
гу прав співавторів, роздільне ж – у межах 
розширювальної концепції [3, с. 155-156].

 Під нероздільним співавторством в 
теорії права інтелектуальної власності, за-
звичай, розуміється створений двома або 
більше співавторами твір, який є єдиним 
нерозривним цілим, та частини якого не 
мають самостійного значення. За нероз-
дільного співавторства авторське право на 
твір в цілому, та на будь-яку його частину 
реалізується співавторами тільки разом, 
використання твору відбувається за спіль-
ною згодою всіх співавторів. Прикладом 
нероздільного співавторства є результати 
творчої діяльності письменників І. Ільфа та 
Є. Петрова «Дванадцять стільців», «Золоте 
теля», які не виділяють своїх частин колек-
тивно створених творів.
При роздільному співавторстві колек-

тивний твір носить цільний характер, але 
складається із чітко визначених частин, 
які мають самостійне значення, і при цьо-
му відомо, ким із співавторів створені ці 
частини твору. В такому випадку вико-
ристання колективного твору як єдиного 
цілого здійснюється за взаємною згодою 
всіх співавторів на підставі авторського до-
говору. Окрім цього, кожен із співавторів 
має право самостійно, без отримання згоди 
інших співавторів, розпоряджатися своєю 
частиною твору. Прикладом роздільного 
співавторства може бути мюзикл, який бу-
дучи єдиним об’єктом авторського права, 
легко розпадається на три самостійні твори 
(музичний твір, текст твору, хореографічна 
постановка) з трьома різними авторами [5, 
с. 86-87].
Співавторством є також авторське пра-

во на інтерв’ю. Слід зазначити, що на сьо-
годні суспільні відносини, пов’язані з вико-
ристанням інтерв’ю, недостатньо врегульо-
вані законодавством України. Так, поняття 
терміну «інтерв’ю» ЗУ «Про авторське пра-
во і суміжні права» не розкриває, хоча в ст. 

13 даного Закону про інтерв’ю згадується. 
Тому слід виходити із формулювання, да-
ного словниками. Отже, тлумачний слов-
ник української мови визначає поняття 
«інтерв’ю» як призначену для опублікуван-
ня в пресі, передачі по радіо, телебаченню 
розмову журналіста з політичним, громад-
ським або будь-яким іншим діячем [6]. 
Питання щодо правомірності визна-

ння співавторами всіх учасників інтерв’ю є 
дискусійним. Так, В. Чертков з цього при-
воду зазначав, що «творчість інтерв’юера-
журналіста полягає передусім у добиранні 
та формулюванні питань. Особі ж, яка дає 
інтерв’ю належить форма та зміст відпові-
дей, тобто самого матеріалу. Таким чином 
спільними зусиллями створюється особли-
вий вид твору – інтерв’ю, що містить у собі 
питання та відповіді, як нероздільні скла-
дові компоненти, які саме у своїй єдності 
повинні впливати на читача» [7, с. 19-20].
У свою чергу С. Брідж вказував на те, 

що «трактування інтерв’ю як твору, що 
створений у співавторстві навряд чи мож-
ливе, оскільки лише журналіст-інтерв’юер 
виступає як особа, що має намір створити 
твір, який охороняється авторським пра-
вом» [8, с. 11-18].
Л. Глухівський розглядає інтерв’ю саме 

як об’єкт співавторства та справедливо ро-
бить акцент на тому, що «впровадженням 
у Закон «Про авторське право і суміжні 
права» норми про законність опублікуван-
ня запису інтерв’ю лише за згодою осіб, які 
дають інтерв’ю, законодавець має на меті 
посилити захищеність цієї категорії осіб, 
перешкодити несанкціонованому редагу-
ванню, спотворенню, модифікації, зміни 
форми інтерв’ю» [9, с. 19]. 
На перший погляд, інтерв’ю – це про-

стий та ефективний засіб отримання і по-
ширення інформації. Однак правове ре-
гулювання авторських прав на інтерв’ю є 
одним з найбільш вразливих його аспектів, 
що спричиняє виникнення конфліктів, які 
нерідко перетворюються у судові спори. 
Так, в якості прикладу можна навести рі-
шення Вишгородського районного суду 
Київської області від 26 серпня 2010 року 
№ 2-1548/10 про захист авторського права. 
За обставинами справи відповідач, як спі-
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вавтор інтерв’ю, самостійно змінив текст 
інтерв’ю шляхом його компіляції, редагу-
вання, переробки тощо, разом з подальшою 
публікацією інтерв’ю в зміненому вигляді 
без дозволу позивача і без виплати йому ви-
нагороди редакцією народної газети Вищ-
городщини «Слово». Суд, посилаючись, 
в тому числі, на ст. 13 ЗУ «Про авторське 
право та суміжні права» відповідно до якої 
опублікування запису інтерв’ю допускаєть-
ся лише за згодою особи, яка дала інтерв’ю, 
а винагорода за використання твору нале-
жить співавторам у рівних частках, якщо 
в угоді між ними не передбачається інше, 
виніс рішення на користь позивача. Суд 
зобов’язав редакцію народної газети Вищ-
городщини «Слово» опублікувати дані про 
допущення порушення авторських прав 
позивача при публікації статті та стягнув 
солідарно з відповідача та редакції народ-
ної газети Вищгородщини «Слово» компен-
сацію в розмірі 10 мінімальних заробітних 
плат та судові витрати. В задоволенні ре-
шти позовних вимог щодо відшкодування 
моральної шкоди відмовив [10].
Таким чином, інтерв’ю виступає при-

кладом нероздільного співавторства, 
оскільки є нерозривним цілим: запитання 
і відповіді, які містяться в ньому не можли-
во використовувати окремо, оскільки вони 
знаходяться в тісному зв’язку один з одним 
і є пов’язаними у часі. На особу, яка взя-
ла інтерв’ю (радіо- чи тележурналіста) та 
на особу, що дала інтерв’ю поширюються 
норми закону щодо авторського права на 
інтерв’ю. Однак слід відмітити, що у разі, 
якщо інтерв’ю відбувається у прямому ефі-
рі, в такому разі момент створення інтерв’ю 
та момент його оприлюднення збігаються 
у часі. Тому у разі надання особою, яка дає 
інтерв’ю, згоди на проведення інтерв’ю у 
прямому ефірі, можна вважати, що ця осо-
ба дає згоду на його оприлюднення [11, с. 
14-15].
Варто зауважити, що питання про спад-

кування авторських прав на твір, створе-
ний у співавторстві, на сьогоднішній день, 
не урегульоване законом. Відповідно до 
ст. 1278 ЦК України за відсутності само-
стійного розподілу спадщини у заповіті 
спадкодавцем, частки кожного спадкоємця 

у спадщині є рівними. З огляду на те, що, 
як вище зазначалося, законодавство Украї-
ни не містить спеціальних положень щодо 
спадкування майнових авторських прав 
та їх розподілу між спадкоємцями, вини-
кає питання щодо можливості визначення 
часток спадкоємців у майнових авторських 
правах, що спадкуються.
В юридичній літературі стосовного да-

ного питання неодноразово висловлювали-
ся думки щодо неподільності виключних 
інтелектуальних прав, в зв’язку з чим ви-
значення часток у цих правах є неприпус-
тимим, однак може розглядатися питання 
лише про визначення часток у доходах від 
використання об’єкта інтелектуальної влас-
ності [12, с. 136; 13, с. 181-182].
Разом з тим, Е. Гаврилов зазначав про 

можливість застосування до відносин спіль-
ного володіння інтелектуальними правами 
за аналогією положень законодавства про 
спільну часткову власність [14, с. 59].
Утім така думка видається досить спір-

ною, адже об’єкти речових відносин і від-
носин інтелектуальної власності, зокрема 
авторського права, різняться як і режими 
їх правового регулювання.
Аналізуючи питання щодо можливості 

визначення часток спадкоємців у спільних 
правах інтелектуальної власності, що спад-
куються, Н. Яркіна доходить висновку, що 
«виключні майнові права інтелектуальної 
власності спадкуються всіма спадкоємцями 
без поділу їх на частки, отже, їх здійснення 
відбуватиметься спільно. При спадкуванні 
права вимоги померлого правоволодільця 
щодо встановленої договором винагороди 
(платежів) за використання інтелектуаль-
ного продукту, до кожного зі спадкоємців 
переходить право на отримання частини 
грошових виплат відповідно частці у спад-
щині» [15, с. 145-155].
Отже, у випадку наявності в померлого 

співавтора спадкоємців, майновими права-
ми на твір, що створений у співавторстві, 
будуть розпоряджатися правонаступни-
ки співавтора та решта співавторів суміс-
но. Однак, у разі смерті співавторів, які 
не мають спадкоємців ні за заповітом, ні 
за законом (або у випадку усунення їх від 
права на спадкування, неприйняття ними 
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спадщини, або відмови від її прийняття) 
ситуація ускладняється. Дане питання має 
важливе значення під час виплати автор-
ської винагороди іншим співавторам, адже 
залишається незрозумілим те, що відбува-
ється з винагородою померлого співавто-
ра. У цивілістичній доктрині існують «різ-
ні погляди на цю проблему: 1) у випадку 
нероздільного співавторства майнові права 
померлого повинні переходити до співав-
торів і спадкоємців, частка померлого має 
поділятися між ними; 2) вони переходять 
до територіальної громади на підставі ст. 
1277 ЦК як на відумерлу спадщину; 3) вони 
припиняють свою дію» [16, с. 128].
Не можемо погодитися з прихильника-

ми першої позиції, оскільки важко обґрун-
тувати справедливість такого переходу [17, 
с. 185]. 
Також важко уявити на практиці пози-

цію інших вчених щодо переходу права на 
твір у суспільне надбання у випадку, якщо 
не всі спадкоємці відсутні, а лише один або 
декілька, а решта співавторів або їхні спад-
коємці живі [16, с. 128]. Адже, як зазнача-
лося вище, перехід твору (частини твору) 
у суспільне надбання передбачає вільне та 
безоплатне його використання будь-якою 
особою (фізичною чи юридичною) без будь-
якої згоди або дозволу, за умови дотриман-
ня особистих немайнових прав автора. 
Таке становище не відповідає інтересам ін-
ших співавторів та їх спадкоємців, зокрема 
у випадку нероздільного співавторства.
Крім того, відповідно до ст. 1277 ЦК 

України у разі відсутності спадкоємців за 
заповітом та за законом, усунення їх від 
права на спадкування, неприйняття ними 
спадщини, а також відмови від її прийнят-
тя суд визнає спадщину відумерлою за за-
явою відповідного органу місцевого само-
врядування за місцем відкриття спадщини. 
Заява про визнання спадщини відумер-
лою подається після спливу одного року 
з часу відкриття спадщини на відміну від 
загального строку для прийняття спадщи-
ни, який становить шість місяців з часу від-
криття спадщини (ст. 1270 ЦК України). 
За цей строк з’ясовуються питання чи буде 
прийнята спадщина спадкоємцями за за-
повітом і (або) за законом та питання щодо 

наявності претензій на спадкове майно з 
боку інших осіб, зокрема співавторів, кре-
диторів тощо. 
Ю. Заіка, комплексно досліджуючи у 

своїй монографії це питання, зазначає, що 
у разі відсутності спадкоємців за законом 
та за заповітом, за рішенням суду спадщи-
на визнається відумерлою і переходить до 
територіальної громади, яка набуває спад-
щину як звичайний спадкоємець у поряд-
ку універсального правонаступництва [18, 
с. 190].
Цікаво відмітити, що відповідно до ч. 4 

ст. 555 Цивільного Кодексу Української 
РСР (далі ЦК УРСР) авторське право, що 
входило до складу спадщини, або право 
на частку в авторській винагороді, що на-
лежало спадкоємцеві, який відмовився від 
спадщини, припинялося [19]. З огляду на 
це, виходить, що авторське право не пере-
ходило до держави в складі відумерлого 
майна за спеціальними правилами.
Однак, чинний ЦК України не 

відтворює вказану норму. Тим не менш, 
аналіз чинного Закону «Про авторське 
право і суміжні права» дає обгрунтовані 
підстави вважати, що до складу спадщини 
входять майнові права авторів та інших 
осіб, які мають виключне авторське право 
(ч. 1 ст. 29), а такі особисті немайнові права 
автора, як право авторства, право на ім’я, 
право на недоторканість твору існують та 
охороняються довічно і після смерті автора 
(ч. 10 ст. 28), причому незважаючи на те, 
що вони не успадковуються. А тому, на наш 
погляд, відносно зазначених авторських 
прав недоречно стверджувати про їх при-
пинення, викликане подією смерті їх носія. 
До того ж, виходячи з принципу рівно-
сті сторін цивільних правовідносин [20, с. 
228], а також з огляду на те, що вітчизняне 
законодавство не встановлює особливостей 
визнання відумерлою спадщини, до складу 
якої входять авторські права, позбавлення 
територіальної громади (держави) права 
спадкування авторських прав, включаючи 
й право на одержання авторської винаго-
роди, було б недостатньо обґрунтованим і 
недоречним [21, с. 139]. 
Крім того, враховуючи євроінтеграцію 

України, варто звернути увагу на досвід 
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зарубіжних країн в цьому питанні, напри-
клад таких, як Німеччина, Іспанія, Італія, 
Швейцарія. За законодавством цих країн 
відумерле майно переходить до держави за 
правом спадкування, зокрема: встановлено, 
що за відсутності спадкоємців у спадщини є 
власник, в зв’язку з цим її набуття є похід-
ним та здійснюється в порядку універсаль-
ного правонаступництва. До держави пе-
реходить весь комплекс прав та обов’язків 
спадкодавця, в тому числі відповідальність 
за боргами останнього.
Важливе значення для спадкоємців 

майнових авторських прав, на наш погляд, 
має передбачений спеціальний строк для 
звернення до суду із заявою про визнання 
спадщини відумерлою – «після спливу од-
ного року з часу відкриття спадщини» (ч. 
2 ст. 1277 ЦК України). Це означає, що те-
риторіальна громада може звернутися до 
суду із відповідною заявою і через декіль-
ка років після смерті спадкодавця, що дає 
більше часу для виявлення спадкоємців. 
Так, фактичні володільці майна після закін-
чення п’яти років (для нерухомого майна 
– десяти років) за наявності умов, зазначе-
них у ст. 344 ЦК України, можуть набути 
його у власність за набувальною давністю, 
що перешкоджає визнанню такого майна 
відумерлою спадщиною, і як наслідок, пе-
реходу його до територіальної громади. 
О. Кухарєв, комплексно досліджуючи 

питання щодо визнання спадщини від-
умерлою, зазначає, що відумерлою може 
бути визнано також частину спадщини, а не 
лише спадкову масу в цілому. Це актуально 
у разі, якщо заповідано частину спадщини 
особі, яка не належить до кола спадкоємців 
за законом, що ж до іншого спадкового май-
на – спадкоємців за законом не виявлено, 
або вони відмовилися прийняти спадщину 
чи були усунені від права на спадкування 
за рішенням суду. Оскільки спадкоємець за 
заповітом не визначений у жодній із черг 
спадкоємців за законом, до нього не пере-
ходить незаповідана частина спадщини за 
правом прирощення (ст. 1275 ЦК України). 
У разі ж якщо заповідано частину спадщи-
ни одному спадкоємцю за законом, він за-
кликається до спадкування з двох підстав: 
за законом і за заповітом щодо тієї части-

ни спадщини, яка залишилася незаповіда-
ною). Відумерлою у цьому випадку може 
стати будь-яка частина спадщини, якщо за 
однією з підстав спадкоємець не прийняв 
спадщину або відмовився від її прийняття 
[22, с. 122, 127]. 

Висновки
Підсумовуючи, приходимо до висновку, 

що у разі смерті авторів (співавторів), які не 
мають спадкоємців ні за заповітом, ні за за-
коном (або у випадку усунення їх від права 
на спадкування, неприйняття ними спад-
щини, або відмови від її прийняття) майно-
ві авторські права на твір також переходять 
до територіальної громади як і інше майно.
Тому, враховуючи вище викладене, про-

понуємо внести зміни до Закону України 
«Про авторське право і суміжні права», чіт-
ко визначивши у статті 29, що у разі, коли 
спадщина визнається відумерлою, майно-
ві права автора (чи іншої особи, яка має 
авторське право), що входять до її складу 
переходять у власність територіальної гро-
мади за місцем відкриття спадщини. Зазна-
чене положення поширюється на випадки, 
якщо твір, створений у співавторстві, част-
ка у спадщині померлого співавтора у ви-
ключному праві переходить у власність те-
риторіальної громади за місцем відкриття 
спадщини.
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FESENKO E.V.
«Some questions of inheritance of copy-

rights to a work created with the co-author-
ship»

The article examines the problems of in-
heritance of copyrights to a work created with 
the co-authorship, which, of course, is an ac-
tual problem for today. Because with the de-
velopment of innovative technologies, as well 
as increasing the number of people who are 
attracted to creative works in various fi elds of 
science, art and literature more often encoun-
tered cases of violation of copyrights of the au-
thors’ heirs.

In addition, questions concerning the in-
heritance of copyrights to a work created in 
co-authorship are the subject of heated dis-
cussions. After all, the legislation of Ukraine 
does not contain special rules regarding the 
inheritance of proprietary copyright and their 
distribution among the heirs of the authors. 
This can lead to ambiguous interpretation 
of the law and the occurrence of collisions in 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглядаються спірні питання 

суб’єктів авторського права, в тому числі пи-
тання співавторства, яке виникає при ство-
ренні об’єктів авторського права декількома 
авторами. Досліджуються правові проблеми, 
пов’язан і з особливостями спадкування автор-
ських прав на твір, створений у співавторстві. 
Аналізується законодавство України та досвід 
зарубіжних країн. 
Ключові слова: авторське право, суб’єкт 

авторського права, автор, співавторство, 
спадкування, спадкодавець, спадкоємець.

SUMMARY 
The article deals with the issue of copyright, 

including the questions of co-authorship, which 
arises when creating copyright objects by several 
authors. Legal problems connected with the 
peculiarities of the inheritance of copyrights 
to a work created under the co-authorship are 
investigated. The legislation of Ukraine and the 
experience of foreign countries are analyzed.

Key words: copyright, subject of copyright, 
author, co-authorship, inheritance, testator, heir.

practice. In this connection, this issue requires 
detailed study.

The article deals with the issue of copy-
right, including the questions of co-author-
ship, which arises when creating copyright ob-
jects by several authors. Legal problems con-
nected with the peculiarities of the inheritance 
of copyrights to a work created under the co-
authorship are investigated. The legislation of 
Ukraine and the experience of foreign coun-
tries are analyzed.

It is set that in the case of the death of au-
thors (co-authors) who do not have heirs ei-
ther by will or by law (or in case of their ex-
clusion from the right to inheritance, their in-
eligibility or refusal to accept it), the property 

copyrights to the work also pass to the territo-
rial community as well as other property. It is 
offered, with the purpose of removal of pos-
sible collisions in practice, to bring in change 
to the item of a 29 Law of Ukraine «About a 
copyright and contiguous rights», expressly 
defi ning that in the case when the inheritance 
is recognized as escheat, the property rights of 
the author (or other person having copyright) 
that are included in it are transferred to the 
ownership of the territorial community at the 
place where the inheritance was opened. This 
rule applies to cases where a work created in 
co-authorship, a share in the legacy of the de-
ceased co-author in the exclusive right passes 
into the ownership of the territorial commu-
nity at the place of opening the inheritance.
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Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎ-ÏÐÀÂÎÂ² 
ÇÀÑÀÄÈ ÑÎÖ²ÀËÜÍÎÃÎ 
ÇÀÕÈÑÒÓ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²Â 
Ó ÂÈÏÀÄÊÀÕ ÕÂÎÐÎÁÈ 
ÀÁÎ ÒÐÀÂÌÓÂÀÍÍß ÍÀ 

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂ²

Данная научная статья посвящена ком-
плексному анализу международно-правовой си-
стемы обеспечения социальной защиты работ-
ников в случаях болезни или производственной 
травмы. Главное внимание уделяется исследо-
ванию международно-правовых актов Между-
народной организации труда о помощи работ-
никам, подвергшимся болезни или травме на 
производстве. Также, в статье освещаются 
правовые аспекты европейской системы защи-
ты работников в случаях болезни или травмы 
на производстве. Авторы дают видение путей 
усиления эффективности реализации на нацио-
нальном уровне требований международно-пра-
вовых норм о социальной защите трудящихся в 
случаях болезни и производственной травмы.
Ключевые слова: Международная органи-

зация труда, международно-правовая систе-
ма социальной защиты работников, помощь 
работникам в случае болезни или производ-
ственной травмы, международно признанные 
социально-трудовые гарантии работников.
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дів, відображених в Міжнародному пакті про 
економічні, соціальні та культурні права [1]. 
Згідно даних Міжнародної організації праці, 
у світі щосекунди четверо працівників отриму-
ють виробничі травми та кожні три хвилини 
один працівник помирає внаслідок професій-
ного захворювання або нещасного випадку на 
виробництві [2]. Відтак, проблема ефективної 
реалізації механізму соціального захисту тру-
дящих, що опинилися в зазначених обста-
винах, набуває глобального значення та по-
стає досить гостро для багатьох держав світу. 
Окремі аспекти питання соціального захисту 
трудящих у випадку хвороби та травмуван-
ня на виробництві, як на національному так 
і на міжнародному рівні, знаходились в полі 
зору таких вітчизняних та зарубіжних вчених 
як: Н.Б. Болотіна, І.Г. Банникова, Р.Ю. Грев-
цова, І.О. Гуменюк, І.М. Зогий, І.Я. Сенюта, 
З.С. Скалецька, О.Л. Сорочинська, Е.Б. Френ-
кель, З.С. Черненко та ін.. Однак, складний та 
багатоаспектний характер вказаної проблеми 
обґрунтовує актуальність подальших науко-
вих досліджень в даному напрямі.
Метою даної наукової статті є комплексне 

дослідження міжнародно-правової системи со-
ціального захисту працівників у випадках хво-
роби та травмування на виробництві. 
Завдання даної наукової статті, насампе-

ред, включають:
· аналіз універсальних міжнародно-право-

вих актів МОП, спрямованих на захист тру-

Безумовно, важко переоцінити гуманістич-
не та соціальне-економічне значення системи 
надання допомоги працівникам у випадку хво-
роби або одержання виробничої травми. На-
лежний рівень, зокрема, медичної допомоги 
трудящим у ваказаних ситуаціях є невід’ємним 
елементом забезпечення їх права на найви-
щий досяжний рівень здоров’я, що є одним 
із фундаментальних соціальних прав індиві-
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дящих у випадку хвороби та травмування на 
виробництві;

· дослідження правових засад європейської 
системи соціального захисту працівників, які 
зазнали хвороби або одержали травму на ви-
робництві;

· окреслення основних напрямів посилен-
ня ефективності реалізації на національному 
рівні вимог міжнародно-правових норм про 
соціальний захист трудящих у випадках хво-
роби та виробничої травми. 
Аналізуючи систему універсальних міжна-

родно-правових актів щодо допомоги праців-
никам у вказаних ситуаціях, потрібно зазначи-
ти, що найбільш узагальнені норми в даному 
напрямі закріплено у прийнятій в 1952 році 
Міжнародною організацією праці Конвенції 
№ 102 «Про мінімальні норми соціального за-
безпечення», яка була ратифікована нашою 
державою в 2016 році.   
Так, Розділом ІІІ Конвенції регламентуєть-

ся допомога трудящим у зв’язку із хворобою. В 
положеннях статей 13 та 14 вказаної Конвенції 
йдеться про гарантування кожною державою 
- учасницею допомоги трудящим у зв’язку із 
спричиненою хворобливим станом непрацез-
датністю, з якою пов’язане призупинення за-
робітку. Порядку надання допомоги у зв’язку 
із хворобою присвячені статті 16-18 Конвенції, 
а в статтях 65-67 уточнюється порядок обчис-
лення такої допомоги . Зокрема, передбачено, 
що зазначена допомога надається у вигляді 
періодичних виплат та повинна гарантувати-
ся щонайменше тим працівникам, які набули 
визначений необхідним для запобігання зло-
вживанням стаж. В Конвенції зазначено, що 
вказана допомога надається протягом усієї 
тривалості хвороби. Водночас, йдеться про те, 
що зазначена допомога не виплачується перші 
три дні призупинення заробітку, також, перед-
бачається можливість її обмеження, для кож-
ного випадку захворювання, двадцятьма шіс-
тьома тижнями. Допомозі у зв’язку із трудовим 
каліцтвом або професійним захворюванням 
присвячений розділ VI Конвенції. Допомога 
працівникам у вказаній ситуації, згідно статей 
31-38 Конвенції, зокрема, включає:

· багатоаспектну медичну допомогу, вклю-
чаючи забезпечення постраждалого працівни-
ка протезними пристроями, підтримуваними у 
справному стані, окулярами, стоматологічни-

ми, хірургічними та фармацевтичними засо-
бами;

· професійну реабілітацію постраждалого 
працівника;

· допомогу у вигляді періодичних виплат, 
або, у випадку невеликого ступеня втрати пра-
цездатності, у вигляді одноразової фіксованої 
виплати;

· допомогу у вигляді періодичних виплат 
утриманцям померлого годувальника [3]. 
Варто зазначити, що більш детально 

зобов’язання держав щодо допомоги праців-
никам у випадках травмування на виробни-
цтві визначено на рівні Конвенції Міжнарод-
ної організації праці № 121 «Про допомоги у 
випадках виробничого травматизму» від 1964 
року. Так, в Конвенції звертається увага на 
необхідність охоплення національним зако-
нодавством держав-учасниць про допомогу у 
випадку травмування на виробництві усіх на-
йманих працівників, як державного так і при-
ватного сектору економіки, включаючи учнів. 
Крім цього, на кожну державу - учасницю 
Конвенції покладається обов’язок щодо фор-
мулювання визначення терміну «нещасний 
випадок на виробництві» та наведення вказа-
ного визначення в своїх доповідях про засто-
сування досліджуваної Конвенції. Виходячи із 
положень статті 9 Конвенції, держави-учасниці 
зобов’язані забезпечувати наступні види допо-
моги працівникам, постраждалим внаслідок 
одержання виробничої травми: 

· медичне обслуговування при хворобливо-
му стані, а також аналогічну допомогу;

· грошову допомогу у випадку призупинен-
ня заробітку у зв’язку із повною або частковою 
втратою працездатності, а також у випадку 
втрати засобів для існування через смерть го-
дувальника. 
Відповідно до п.2 статті 10 Конвенції, за-

значена допомога має на меті відновлення, а, 
якщо це неможливо, покращення здоров’я по-
страждалого внаслідок одержання виробничої 
травми працівника та повинна надаватися із 
використанням всього спектру можливих засо-
бів. Також, в Конвенції уточняється, що медич-
на або аналогічна допомога повинні, щонай-
менше, включати: 

· надання, по мірі можливості, невідкладної 
допомоги на місці роботи травмованим на ви-
робництві працівникам;
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· загальну лікарняну допомогу, а також ві-
зити медичного персоналу додому;

· госпіталізацію в разі необхідності;
· відпускання за рецептом лікаря необхід-

них медикаментів.
Слід вказати на те, що Конвенцією допус-

кається визначення в національному законо-
давстві держав-учасниць спеціальних правил 
стосовно випадків за яких тривалість, вартість 
або обсяг зазначеної допомоги перевищує ро-
зумні межі, за умови відсутності протиріч таких 
правил та згадуваної мети допомоги постраж-
далим в результаті травмування на виробни-
цтві працівникам [4].
Потрібно зазначити, що окремі положен-

ня вище досліджуваної Конвенції набувають 
деталізації на рівні однойменної Рекомендації 
Міжнародної організації праці № 121 «Щодо 
допомог у випадках виробничого травматиз-
му». Так, в Рекомендації державам-учасницям 
МОП пропонується розглядати як нещасні ви-
падки на виробництві наступне коло випадків:

· нещасні випадки, що трапились на робо-
чому місці або поблизу нього протягом робо-
чого часу, а також нещасні випадки, які мали 
місце в будь-якому іншому місці де працівник 
перебував по роботі;

· нещасні випадки, які сталися у короткі пері-
оди до робочого часу або після його завершення 
у зв’язку із підготовкою, перенесенням або па-
куванням робочого одягу та / або інструментів;

· нещасні випадки, які мали місце по дорозі 
між місцем роботи працівника та місцем його 
проживання, одержання заробітної плати або 
місцем де працівник зазвичай вживає їжу.
Рекомендація, також, містить роз’яснення 

щодо захворювань, які держави-учасниці 
МОП повинні визнавати професійними. Зо-
крема, в п. 6 Рекомендації державам-учасни-
цям МОП пропонується визнавати професій-
ними ті захворюваннями, про які відомо, що їх 
виникнення пов’язане із впливом на працівни-
ка небезпечних умов праці або шкідливих ре-
човин під час здійснення ним трудової діяль-
ності. Крім цього, Рекомендацією звертається 
увага на необхідність врахування державами –
учасницями МОП, при встановленні або онов-
ленні переліку професійних захворювань, того 
переліку, який періодично затверджується Ад-
міністративною радою Міжнародної організа-
ції праці або Міжнародним бюро праці [5]. 

Варто зазначити, що такий важливий ас-
пект соціального захисту трудящих як допо-
мога їм у випадку хвороби регламентується 
Конвенцією МОП № 130 « Про медичну до-
помогу та допомоги у випадку хвороби», яка 
була прийнята Міжнародною організацією 
праці в 1969 році. Так, Конвенція спрямована 
на захист працівників у випадку непрацездат-
ності, що обумовлена хворобою і, відповідно, 
супроводжується призупиненням виплати за-
робітку, а також у разі потреби працівників в 
медичному обслуговуванні профілактичного 
та лікувального характеру. Згідно положень 
вказаної Конвенції, допомога працівникам у 
випадку хвороби повинна виплачуватись у ви-
гляді періодичних виплат, а тривалість її ви-
плати може бути обмежена періодом не менше 
п’ятдесяти двох тижнів у кожному випадку не-
працездатності. Водночас, статтею 2 Конвенції 
передбачена можливість для держав, які рати-
фікували досліджувану Конвенцію, економіка 
та система охорони здоров’я яких не досягли 
достатнього рівня розвитку, подати мотиво-
вану заяву, в якій повинні бути обґрунтовані 
причини, які надаватимуть можливість держа-
ві зробити певні винятки, тобто не повною мі-
рою виконувати передбачені для держав-учас-
ниць зобов’язання. Так, зокрема, для держав, 
які зробили вище зазначену заяву передбачена 
можливість обмеження періоду виплати допо-
моги у випадку хвороби двадцятьма шістьма 
тижнями (на відміну від п’ятдесяти двох тиж-
нів для держав з розвинутою економікою). В 
свою чергу, прописана у вказаній Конвенції 
медична допомога включає такі аспекти, як:

· загально-лікарську допомогу, зокрема, до-
помогу вдома;

· допомогу медичними працівниками ам-
булаторним та стаціонарним хворим, а також 
поза лікарняну допомогу хворим;

· госпіталізацію у випадку необхідності;
· видачу необхідних медикаментів за ре-

цептом спеціаліста;
· стоматологічну допомогу;
· медичну реабілітацію, включаючи ремонт 

і заміну ортопедичних пристроїв та протезів. 
В свою чергу, щодо тих держав, які на під-

ставі вище зазначеної заяви мають право на 
винятки із загальних зобов’язань, складові га-
рантованої медичної допомоги не включають 
стоматологічну допомогу та медичну реабілі-



Ì³æíàðîäíå ïðàâî

160Ïðàâî.ua ¹ 2, 2018

тацію. Щодо поза лікарняної допомоги спеціа-
лістами, а також загально-лікарської допомоги 
вдома, то стосовно держав, що розвиваються 
передбачено, що така допомога повинна забез-
печуватись «по-можливості» [6]. 
Потрібно відмітити, що на уточнення поло-

жень вище розглядуваної Конвенції спрямова-
на прийнята Міжнародною організацією пра-
ці в тому ж році Рекомендація № 134 «Щодо 
медичної допомоги та допомоги у випадку 
хвороби». Так, вказаною Рекомендацією про-
понується включити до медичної допомоги, 
регламентованої Конвенцією МОП № 130, за-
безпечення медичним приладдям, а також до-
гляд за хворими, які одужують. Важливе поло-
ження сформульовано в пункті 4 Рекомендації, 
де йдеться про те, що право на медичну допо-
могу не повинно залежати від стажу. На поси-
лення ефективності забезпечення трудящих 
медичною допомогою та допомогою у випадку 
хвороби спрямовані пункти 9-10 Рекомендації, 
де зазначається:

· необхідність надання працівникові, за-
хворювання якого не обумовлює його повну 
непрацездатність, розумної можливості одер-
жувати необхідне лікування протягом звичай-
ного робочого часу;

· доцільність передбачення допомоги еко-
номічно активній особі, вимушеній здійснюва-
ти догляд за хворим, що перебуває на її утри-
манні.
Слід зазначити, що вказаною Рекоменда-

цією пропонується, за наявності відповідних 
умов, розширення кола осіб, на яких поширю-
ватиметься національне законодавство про ме-
дичну допомогу та допомогу у випадку хворо-
би. Так, передбачено поширення відповідного 
національного законодавства, у разі необхід-
ності поетапно, на наступні категорії осіб: 

· працівників, робота яких має випадковий 
характер;

· проживаючих разом з роботодавцем чле-
нів його сім`ї, тією мірою, якою вони на нього 
працюють;

· все економічно активне населення та всіх 
мешканців [7].
Досліджуючи правові засади європейської 

системи соціального захисту працівників у ви-
падках хвороби та одержання травми на вироб-
ництві, слід зазначити, що загальні норми про 
право працівників на адекватний рівень соці-

альної допомоги та соціального забезпечення, 
не залежно від розміру та статусу підприємства 
на якому вони працюють, передбачені в п. 10 
Хартії Співтовариства «Про основні соціальні 
права працівників»[8]. Більш конкретизовані 
регіональні міжнародно-правові норми в да-
ному напрямі відображені в Хартії основних 
прав Європейського Союзу. Так, право трудя-
щих на соціальне забезпечення та соціальну 
допомогу, в тому числі, у випадку хвороби та 
травмування на виробництві, проголошується 
в статті 34 Хартії. В зазначеній статті йдеться 
про визнання та дотримання вказаного права 
Європейським Союзом та можливість його ре-
алізації у відповідності до умов, що передбаче-
ні нормами Європейського співтовариства, на-
ціональним законодавством та практикою [9]. 
Ведучи мову про європейські міжнарод-

но-правові акти, спрямовані на забезпечення 
допомоги працівникам, які одержали вироб-
ничу травму або зазнали професійного захво-
рювання, членам їх сімей та утриманцям, не 
можна залишити поза увагою норми глави 4 
Регламенту Ради ЄЕС N 1408/71 «Про засто-
сування схем соціального забезпечення щодо 
осіб, що працюють за наймом, та їхніх сімей 
під час пересування в межах Співтовариства». 
Так, в статті 52 Регламенту закріплено право 
постраждалого внаслідок виробничої травми 
або професійного захворювання працівника, 
постійно проживаючого на території держави-
члена, іншого ніж відповідна держава, на одер-
жання наступних видів допомоги: 

· допомоги в натуральній формі, що нада-
ється від імені компетентної установи устано-
вою постійного місця проживання працівника 
відповідно до законодавства, яке вона застосо-
вує, начебто працівник був нею застрахований; 

· грошової допомоги, що надається компе-
тентною установою у відповідності до засто-
совуваного нею законодавства. Однак, згідно 
угоди між компетентною установою та устано-
вою його постійного місця проживання, така 
допомога може надаватися останньою устано-
вою від імені попередньої.
Слід зазначити, що питання допомоги у 

випадку професійного захворювання, в тому 
випадку, якщо працівник наражався на такий 
самий ризик в декількох державах-членах ви-
значено в статті 57 Регламенту. В статті зазна-
чається, що в разі, якщо трудова діяльність 
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працівника , яка може спричинити таке за-
хворювання, здійснювалась за законодавством 
двох або більше держав-членів, допомога, на 
яку має право такий працівник або його спад-
коємці повинна бути призначена виключно 
згідно законодавства останньої із вказаних 
держав. В тому ж випадку, якщо відповідно до 
законодавства держави-члена надання допо-
моги у зв’язку із професійним захворюванням 
ґрунтується на умові, що професійне захворю-
вання повинно бути вперше діагностовано на 
її території, вказана умова вважається дотри-
маною, якщо таке захворювання було вперше 
виявлено у працівника на території іншої дер-
жави-члена [10]. 
На рівні Ради Європи, також, були при-

йняті норми щодо допомоги працівникам у 
вказаних ситуаціях. Зокрема, досить важливе, 
з точки зору соціального захисту трудящих, 
заробіток яких був призупинений у зв’язку із 
викликаною хворобливим станом непрацез-
датністю, положення викладено в статті 13 Єв-
ропейської соціальної хартії. Вказаною статтею 
гарантується право на соціальну та медичну 
допомогу. З метою забезпечення ефективно-
го здійснення зазначеного права, на держави-
учасниці Хартії покладається зобов’язання га-
рантувати особам, які не спроможні одержати 
достатні кошти власними зусиллями або з ін-
ших джерел, соціальну допомогу, включаючи 
допомогу у випадку хвороби, а також догляд 
за хворими відповідно до стану їх здоров’я. Та-
кож, звертається увага на неприпустимість об-
меження політичних та соціальним прав осіб, 
які одержують зазначену допомогу та необхід-
ність забезпечення їм можливості одержання в 
приватних або державних службах відповідної 
персональної допомоги або порад з метою за-
побігання, подолання або полегшення їх нуж-
денного становища [11]. 
Отже, вище зазначене дає підстави конста-

тувати наявність ґрунтовної системи універ-
сальних міжнародно-правових норм, спрямо-
ваних на забезпечення допомоги трудящим, 
які були травмовані на виробництві або зазна-
ли хвороби. Частина таких норм передбачає 
імперативні зобов’язання держав стосовно 
забезпечення різноманітних аспектів захисту 
соціально-трудових прав працівників у вказа-
них випадках. В свою чергу, європейські ре-
гіональні нормативні приписи щодо захисту 

трудящих у випадках виробничої травми або 
хвороби відтворюють та частково деталізують 
вимоги універсальних міжнародно-правових 
актів в даному напрямі. Посиленню ефектив-
ності реалізації міжнародно-правових норм 
про захист працівників у випадках хвороби 
або виробничого травматизму на внутрішньо-
державному рівні, на нашу думку, насамперед 
сприятиме:

· розширення кола держав-учасниць кон-
венцій Міжнародної організації праці №№ 
102, 121 та 130;

·  активізація співпраці соціальних парт-
нерів та засобів масової інформації для забез-
печення просвітницької роботи щодо прав та 
гарантій трудящих в досліджуваних ситуаціях; 

· забезпечення поширення соціальних га-
рантій у вказаних випадках на якомога ширше 
коло трудящих;

· включення до національних законодавств 
положень, спрямованих на посилення відпо-
відальності роботодавців за спроби приховати 
нещасні випадки на виробництві. 
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АНОТАЦІЯ 
Дана наукова стаття присвячена комп-

лексному аналізу міжнародно-правової систе-
ми забезпечення соціального захисту праців-
ників у випадках хвороби або виробничої трав-
ми. Головна увага приділяється дослідженню 
міжнародно-правових актів Міжнародної 
організації праці стосовно допомоги працівни-
кам, які зазнали хвороби або травми на ви-
робництві. Також, в статті висвітлюються 
правові аспекти європейської системи захисту 
працівників у випадках хвороби або травмуван-
ня на виробництві. Автори дають бачення 
шляхів посилення ефективності реалізації на 
національному рівні вимог міжнародно-право-
вих норм про соціальний захист трудящих у 
випадках хвороби та виробничої травми.
Ключові слова: Міжнародна організація 

праці, міжнародно-правова система соціаль-
ного захисту працівників, допомога працівни-
кам у випадку хвороби або виробничої травми, 
міжнародно визнані соціально-трудові гаран-
тії працівників.

SUMMARY 
This article aims at a comprehensive analysis 

of the system of international legal protection of 
workers’ social rights in cases of illness or injury 
in the workplace. The main attention is paid to the 
study of international legal acts created within the 
framework of the International Labor Organization 
for the purpose of providing assistance to workers 
who have suffered from illness or were injured in the 
workplace. 

Thus, the article analyzes the imperative 
obligations of states enshrined in the conventions of 
the International Labor Organization in providing 
various aspects of social assistance to workers who 
have suffered from illness or injured as a result 
of work injury. The authors of the article also pay 
attention to the elucidation of optional international 
legal norms on the issues of ensuring the social 
protection of workers in cases of illness or occupational 
injuries contained in the recommendations of the 
International Labor Organization and aimed at 
clarifying and detailing the imperative conventions.

The authors also pay attention to the outline of 
the legal framework for the protection of the social 
rights of workers who have suffered from illness or 
injuries in the workplace, at the level of international 
legal acts adopted within Europe. Thus, the article 
analyzes the fundamental rules of the European 
Union regarding the right of workers to social 
protection and social assistance, in particular, in 
cases of illness or injury in the workplace. It also 
covers the regulations adopted by the European 
Economic Community to ensure the social protection 
of victims of an occupational injury or illness, 
members of their families or dependents.

The article also contains provisions confi rming 
the participation of the Council of Europe in the 
international legal system for ensuring the right of 
workers whose earnings were suspended due to the 
illness caused by a disability for social and medical 
assistance.

The authors formulate a vision of ways to 
increase the effectiveness of implementation at the 
domestic level of the requirements of international 
legal norms on social protection of workers in the 
event of illness or industrial injury.

The key words: International Labor 
Organization, international legal system of social 
protection of workers, assistance to workers in the 
event of illness or industrial injury, internationally 
recognized social and labor guarantees of employees.
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Білас І.Г., Білас А.І. 
Сучасна юриспруденція: Підручник у чотирьох кн.  – К.: 

Спеціалізоване видавництво «ЮНЕСКО-СОЦІО», 2018. – 456 с. 
У підручнику ґрунтовно висвітлені фундаментальні тео-

ретико-методологічні теми курсу з сучасної порівняльної юри-
спруденції, включаючи порівняльну теорію держави, порівняль-
ну теорію права, а також практичні завдання та дидактичний 
матеріал. 

Сучасні тенденції розвитку держав, міжнародних організацій 
і світової спільноти загалом зумовлюють необхідність здійснен-
ня ґрунтовного порівняльного аналізу державно-правових явищ, 
закономірностей еволюції інституційних і договірно-правових 
механізмів. Нагальною потребою юриспруденції, без сумніву, є 
проблеми уніфікації поняттєво-категорійного апарату, юридич-
ної техніки й термінології, правоохоронної, правозастосовної та 
інших видів юридичної діяльності, інструментів тлумачення та 
реалізації права тощо. Таким чином, для майбутніх юристів-між-
народників важливо системно й послідовно опанувати міжнарод-
но-правові теорії, досвід різних країн світу формування та функ-
ціонування, розбудови національних і міжнародних правових 
систем, світового правопорядку, пізнати закономірності їх транс-
формації в умовах євроінтеграції та глобалізації.

Підготовлений підручник є фактично першим в Україні ви-
данням такого виду, адже раніше увагу дослідників не привертали питання інтеграційної юриспруденції у 
комплексному систематизованому вигляді, у тому числі її теоретичні й практичні складові.

Розрахований для майбутніх юристів-міжнародників, викладачів, консультантів і всіх, хто прагне 
отримати сучасну кваліфіковану юридичну освіту, дозволить сформувати та розвивати сучасне юридичне 
мислення і правосвідомість, різноманітні типи праворозуміння, професійну правову культуру й етику.
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Спеціалізоване видавництво «ЮНЕСКО-СОЦІО», 2018. – 572 с.
У підручнику ґрунтовно висвітлені фундаментальні тео-

ретико-методологічні теми курсу з сучасної порівняльної юри-
спруденції, включаючи порівняльну теорію держави, порівняль-
ну теорію права, а також практичні завдання та дидактичний 
матеріал. 

Сучасні тенденції розвитку держав, міжнародних організацій 
і світової спільноти загалом зумовлюють необхідність здійснен-
ня ґрунтовного порівняльного аналізу державно-правових явищ, 
закономірностей еволюції інституційних і договірно-правових 
механізмів. Нагальною потребою юриспруденції, без сумніву, є 
проблеми уніфікації поняттєво-категорійного апарату, юридич-
ної техніки й термінології, правоохоронної, правозастосовної та 
інших видів юридичної діяльності, інструментів тлумачення та 
реалізації права тощо. Таким чином, для майбутніх юристів-між-
народників важливо системно й послідовно опанувати міжнарод-
но-правові теорії, досвід різних країн світу формування та функ-
ціонування, розбудови національних і міжнародних правових 
систем, світового правопорядку, пізнати закономірності їх транс-
формації в умовах євроінтеграції та глобалізації.

Підготовлений підручник є фактично першим в Україні ви-
данням такого виду, адже раніше увагу дослідників не привертали питання інтеграційної юриспруденції у 
комплексному систематизованому вигляді, у тому числі її теоретичні й практичні складові.

Розрахований для майбутніх юристів-міжнародників, викладачів, консультантів і всіх, хто прагне 
отримати сучасну кваліфіковану юридичну освіту, дозволить сформувати та розвивати сучасне юридичне 
мислення і правосвідомість, різноманітні типи праворозуміння, професійну правову культуру й етику.
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ність формування якісно нового підходу до 
розуміння як самої категорії правочину, так і 
особливостей правових наслідків, ним поро-
джених. Зазначене свідчить на користь висно-
вку про актуальність даного монографічного 
дослідження.
Монографія Давидової І.В. «Правочини та 

їх недійсність в інформаційному суспільстві: те-
орія та практика» містить низку положень, ко-
трі є цікавими, свіжими і науково значущими. 
Важливою ознакою цієї роботи є запрошення 
читача до дискусії, постановка питань, на які 
не може бути єдино правильної відповіді. 
Структурно робота побудована логічно, 

матеріал викладено послідовно, що говорить 
про комплексний підхід автора до досліджен-
ня даної теми. Звертає увагу на себе і велика 
кількість використаних літературних джерел, 
де представлені як ґрунтовні теоретичні пра-
ці авторів різних періодів з досліджуваної те-
матики, так і законодавство, практичні статті, 
коментарі, судова практика тощо.  
Особливістю даного дослідження є новий 

підхід до розуміння ролі інформаційних тех-
нологій, зокрема, технології блокчейн, в якості 
способу захисту цивільних прав шляхом ви-
знання правочинів недійсними. Також увага 
приділена дослідженню питань електронної 
комерції, смарт-контрактів та інших нових на-
прямків розвитку правочинів в сучасних умо-
вах становлення та розвитку інформаційного 
суспільства в Україні.
Завдяки вдало обраній методології та на-

лежній теоретико-методологічній базі автору 

Сучасний розвиток економічних, соціаль-
них, культурних відносин супроводжується пе-
реосмисленням і якісним оновленням май¬же 
всіх усталених цивілістичних категорій. Не 
виключенням є і категорія  правочину, яка 
викликає науковий інтерес у багатьох вчених 
та практиків. Кількість правочинів, які укла-
даються суб’єктами цивільних правовідносин, 
безперервно зростає, що спричиняє необхід-
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2018

Ì²Í²ÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÑÂ²ÒÈ ² ÍÀÓÊÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò
«Îäåñüêà þðèäè÷íà àêàäåì³ÿ»

І. В. Давидова

ПРАВОЧИНИ ТА ЇХ НЕДІЙСНІСТЬ 
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ:

ТЕОРІЯ І  ПРАКТИКА

Ì î í î ã ð à ô ³ ÿ



165

Ãîëóáºâà Í.Þ. - Ðåöåíç³ÿ íà ìîíîãðàô³þ Äàâèäîâî¿ ².Â....

монографії вдалося розкрити сутність і зміст 
сучасного розуміння категорії правочину та 
його недійсності в системі цивільного права 
України, а також дати власне бачення даного 
питання. Заслуговує на увагу й дослідження 
правових наслідків недійсності правочинів в 
цивільному праві, їх систематизація та визна-
чення впливу особливостей інформаційного 
суспільства на наслідки, які можуть виникати 
при визнанні правочинів недійсними. Пер-
спективними є й результати дослідження про-
блем подальшого розвитку та вдосконалення 
досліджуваної І.В. Давидовою теми. 
Цікавою і неординарною є позиція авто-

ра про визначення суб’єктного складу право-
чинів, а саме про його розширення в умовах 
розвитку інформаційних технологій, форму-
вання інформаційного суспільства, не лише за 
допомогою «традиційних» суб’єктів правовід-
носин (провайдери, виробники, користувачі/
споживачі), але й «віртуальних підприємств», 
«віртуальних організацій», «віртуальних кор-
порацій», а також можливості визнання робо-
тів учасниками (квазі-учасниками) даних пра-
вовідносин за певних умов (зокрема, у випад-
ках, коли правочини, юридичні дії вчиняються 
ними на базі попередньої домовленості фізич-
них осіб-їхніх власників). 
В цілому монографія в достатній мірі ві-

дображає авторську позицію щодо найбільш 
важливих сьогодні базових проблем впливу 
інформаційних технологій (Інтернету, блок-
чейну, смарт-контрактів тощо) на розуміння 
сутності правочину, визначення підстав та на-
слідків його недійсності.
Разом із тим, з огляду на вдало структуро-

вану роботу, ємність розкритих Давидовою 
І.В. основних проблем правочинів та їх недій-
сності в умовах формування інформаційного 
суспільства, значний обсяг представленої на 
рецензування монографії, можна вважати мету 
автора роботи досягнутою – науковці та прак-

тики отримають науково обґрунтоване уявлен-
ня про категорію правочину та наслідків його 
недійсності в умовах формування інформацій-
ного суспільства.  
Результати та отримані висновки є достат-

ньо аргументованими, їх достовірність зумов-
лена тим, що дослідження ґрунтується на ши-
рокій джерельній базі, яка включає як норма-
тивно-правові акти, спеціальну літературу, так 
і судових рішень. Викладення матеріалів моно-
графії характеризується логічністю, структура 
роботи в достатній мірі оптимальна, і в цілому 
досягається поставлена мета.
Наукова цінність монографії полягає в 

тому, що робота є комплексним дослідженням 
правочинів та їх недійсності в інформаційному 
суспільстві, визначенні особливостей вчинення 
таких правочинів, підстав та умов визнання їх 
недійсними, визначення наслідків недійсності.
Практичне значення результатів і висно-

вків роботи полягає в тому, що вони можуть 
бути використані для подальших досліджень 
цивільно-правових проблем категорії право-
чину та концепції його недійсності в умовах 
формування інформаційного суспільства.
Слід також зазначити, що автор моногра-

фії комплексно досліджує означений науковий 
напрямок, впродовж останніх років системно 
виходять наукові публікації Давидової І.В. з 
даної тематики, тому можна зробити висновок, 
означене монографічне дослідження базується 
на оригінальних статтях автора.
В цілому монографія Давидової І.В. «Пра-

вочини та їх недійсність в інформаційному 
суспільстві: теорія та практика» є актуальною, 
написана на достатньо високому професійному 
рівні, її висновки та положення науково об-
ґрунтовані. З огляду на це робота стане в на-
годі науковим та науково-педагогічним праців-
никам, аспірантам, здобувачам вищої юридич-
ної освіти, всім, хто цікавиться проблематикою 
правочинів та їх недійсності в сучасних умовах. 
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У статті здійснено аналіз концептуаль-
них засад забезпечення права на справедливий 
суд на основі по елементного підходу з ураху-
ванням євроінтеграційних прагнень України. 
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ський В.А., Кравчик М. Б., Маляренко В., 
Микієвич М. М., Назаров І. В., Новосело-
ва В. В., Пепеляєв С.Г., Петров Р. А., Пух-
тецька А.А., Татаренко В. Б., Татаренко 
В. Б., Трегубов Е. Л.
Водночас, подальший розвиток концеп-

туальних засад справедливого суду вимагає 
узагальнення існуючих наукових поглядів 
та виокремлення перспективних напрям-
ків досліджень у цій сфері. 
Метою статті є узагальнення концепту-

альних засад забезпечення права на спра-
ведливий суд.

Результати дослідження
Нинішнє трактування права на спра-

ведливий суд опирається у теоретико-мето-
дологічному плані, передусім, на практику 
ЄСПЛ щодо застосування статті 6 Конвен-
ції. Т. Дудаш, розглядаючи практику засто-
сування Європейським судом з прав люди-
ни конвенційних прав, заакцентовувала на 
праві на справедливий судовий розгляд [1]. 
С. Шевчук, досліджуючи поняття судового 
захисту прав людини в контексті практики 
Європейського суду з прав людини, наго-
лошував на Конвенції як важливому і над-
звичайно впливовому чиннику залучення 
у правову систему України європейських 
правових цінностей, що стосуються захисту 
прав людини і мають високий гуманітар-
ний потенціал [2]. 
У праці Е. Трегубова «Право на справед-

ливий суд в практиці Європейського суду 
з прав людини» [3] розглядаються окремі 

JEL Classifi cation: K 19
SECTION “LAW”: Право.

Вступ
У другій половині ХХ ст. особливої ак-

туальності набуває проблема справедли-
вого суду в контексті вимог Європейсько-
го суду з прав людини та конвенційних 
вимог. Важливим джерелом інформації 
стали нормативні джерела щодо права на 
справедливий судовий розгляд. В Україні 
як відклик на події ХХІ століття у світо-
вій юриспруденції та реакція на внутрішні 
демократичні перетворення, орієнтовані 
на європейську інтеграцію, сформувалась 
особлива концепція справедливого суду, 
що має глибоке коріння та охоплює зна-
чну кількість теоретичних та методичних 
аспектів забезпечення відповідного права. 
Право на справедливий суд досліджува-
ли Буга В. В., Бурак О. В., Головко О. П., 
Городовенко В. В., Дудаш Т. І., Капустин-
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елементи права на справедливий суд, роз-
кривається їх зміст; основна увага приділя-
ється рішенням Європейського суду з прав 
людини у справах проти України. О. Голо-
вко, досліджуючи проблему справедливого 
судового розгляду в кримінальному проце-
сі, звертає увагу на специфіку міжнародно-
правового статусу підсудного у міжнарод-
ному кримінальному процесі [4]. В. Городо-
венко, досліджуючи поняття незалежності 
судової влади, проаналізував принципи 
самостійності судів і незалежності суддів, 
підняв проблему удосконалення гарантій 
незалежності судової влади [5]. В. Буга, до-
сліджуючи питання розумного строку роз-
гляду справи у суді, дійшов висновку, що 
під розумним строком потрібно розуміти 
проміжок часу, протягом якого повинна 
бути вчинена певна процесуальна дія. Ро-
зумний строк трактується ним як такий, 
що збігається з поняттям процесуальний 
строк, однак, на відміну від процесуально-
го строку, застосовується під кожну окрему 
справу, виходячи з об’єктивної точки зору 
судді [6].
М. Микієвич, досліджуючи деякі аспек-

ти впровадження європейських стандартів 
реформування судової системи України, 
наголосив на тому, що цей процес необхід-
но проводити з урахуванням національних 
особливостей розвитку суспільних відносин 
[7]. А. Олійник, звертаючись до критеріїв, 
яким повинен відповідати суд відповідно 
до вимог, сформованих міжнародними нор-
мативно-правовими актами, акцентував на 
сучасному стані дотримання Україною єв-
ропейських стандартів у галузі забезпечен-
ня незалежності та безсторонності суду [8].
В. Татаренко, аналізуючи питання не-

залежності судової системи в контексті єв-
роінтеграційних процесів, основну увагу 
звернула на стан та перспективи захисту 
прав людини в Україні з урахуванням кон-
цепції прав людини, що знаходить своє 
втілення у практиці Європейського суду з 
прав людини [9]..
Проблематиці європеїзації судової сис-

теми України присвячено дослідження-
Р. А. Петрова. Науковець наголошує, що 
процес європеізації правової системи за-
галом розпочався зі здобуттям Україною 

незалежності та триває до сьогодні, утім 
його результати не надто прогресивні, 
адже досі застосування фундаментальних 
принципів міжнародного права і права ЄС, 
найкращих правових стандартів права ЄС 
українськими суддями відбувається несис-
темно. У цьому контексті Р. А. Петровим 
оглянуто практику Конституційного суду 
України та адміністративних судів. Серед 
виділених науковцем ключових факторів 
європеїзації вітчизняної судової системи 
передусім зовнішні – посилення політич-
ного і економічного співробітництва між 
Україною та ЄС, зокрема проаналізовано 
питання транспозиції правового надбання 
ЄС, застосування суддями законодавства 
ЄС як ключової умови для демократичної 
трансформації українського суспільства 
відповідно до міжнародної та європейської 
практики, окреслено особливості впливу на 
європеізацію судової системи фінансової та 
технічної допомоги ЄС Україні [10]. 
Виходячи з позицій необхідності гли-

бокого теоретичного осмислення судової 
реформи та пошуку нових шляхів посилен-
ня ефективності діяльності судової влади,-
І. В. Назаров провів комплексний порів-
няльно-правовий аналіз судових систем 
країн Європейського союзу та України. 
Його праця містить дослідження понятій-
ного апарату проблематики, зокрема визна-
чення термінів «судова система», «принци-
пи побудови судової системи», «суд»; аналіз 
історичних етапів та особливостей станов-
лення судових систем України та основних 
європейських країн. У результаті прове-
деного дослідження І.В. Назаров одержує 
низку важливих нових результатів, серед 
яких особливо можливо наголосити на:-
а) доведенні пріоритету судової реформи 
над історичними традиціями на основі ана-
лізу закону Великої Британії «Про консти-
туційну реформу» 2005 р.; б) виокремленні 
трьох рівнів тенденцій судоустрійного ре-
формування – загальних, сформованих на 
рівні ООН та Ради Європи, на рівні Євро-
пейського союзу та на рівні окремих країн; 
в) доведенні положення щодо неможливос-
ті прийняття до складу Європейського со-
юзу держави, котра виконала усі вимоги, 
крім приведення відповідності власної су-
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дової системи до європейських стандартів 
[11]. 

Судову реформу як складову євроінтегра-
ційних процесів в Україні розглянула у своєму 
монографічному дослідженні М. Б. Кравчик. 
Вченою окреслено загальнотеоретичні під-
ходи до реформування судової системи в 
Україні, проаналізовано сучасні передумо-
ви реформування судової системи та визна-
чено пріоритетні напрями реформування 
судової системи в Україні. У ході досліджен-
ня М.Б. Кравчик опиралась на досвід судо-
во-правової реформи в Україні, особливості 
та змістовне навантаження категорії «судо-
ва влада», політичні аспекти реформування 
судової влади. Аналітична частина праці 
стосувалась зарубіжного досвіду функціо-
нування судових систем та використання 
його в умовах проведення сучасної судової 
реформи в Україні, характеристики сучас-
них процесів трансформації судоустрою 
України. Важливим одержаним результа-
том дослідження М.Б. Кравчик у контексті 
доповнення наукової доктрини розвитку 
судоустрою у контексті євроінтеграційних 
прагнень України відзначимо сформовані 
пропозиції до Конституції України, Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів», 
Кримінального Кодексу України та проце-
суальних кодексів у частині створення, від-
повідно до європейських стандартів, реаль-
них механізмів забезпечення незалежності 
суддів, підвищення рівня відповідальності 
суддів та механізмів забезпечення прозо-
рості їх діяльності, а також подальшого 
розвитку вітчизняного електронного пра-
восуддя [12]. У контексті євроінтеграцій-
них процесів реформування судової влади 
досліджувала В. Татаренко. Науковцем до-
сліджено правові підстави трансформацій, 
джерелом яких є законодавство Європей-
ського союзу. У праці проаналізовано зна-
чення для вітчизняної судово-правової ре-
форми таких документів, як договір «Про 
Європейський союз», Статуту Ради Європи, 
резолюції ПАРЄ «Функціонування демо-
кратичних інститутів в Україні» тощо. Пра-
ця містить напрацювання щодо гармоніза-
ції правових засад функціонування судової 
системи з європейськими зразками, удоско-
налення підходів до забезпечення доступ-

ності правосуддя і професіоналізму суддів, 
посилення гарантій незалежності судової 
влади, усунення перешкод у реформуванні 
процесуального законодавства [13]. 
Організаційно-правові засади діяльнос-

ті спеціалізованих судів у контексті євро-
пейських стандартів дослідила О. В. Буряк. 
Концептуальну основу дослідження склало 
припущення щодо неефективності про-
веденої судової реформи та, як наслідку, 
розбалансованості системи здійснення пра-
восуддя, її невідповідність європейським 
стандартам, відсутність гарантій права на 
справедливий суд, що у загальному харак-
теризує її як таку, що не може вважатися 
дієвим інститутом захисту прав людини 
[14, С. 3]. Особливе зацікавлення викликає 
зміст останнього підрозділу роботи, де ви-
кладено погляд О. В. Буряк на організацію 
системи спеціалізованих судів України в 
контексті конституційних приписів та між-
народних зобов’язань. У цьому підрозділі 
знаходимо відомості щодо наукового осмис-
лення напрямків розвитку судової системи 
та судоустрою з урахуванням початку про-
цесів європейської інтеграції – вступом 
України до Ради Європи та ратифікацією 
Конвенції про захист прав людини і осно-
вних свобод та Протоколів до неї, визна-
ння Україною юрисдикції Європейського 
Суду з прав людини у Страсбурзі, набуттям 
чинності Закону України «Про виконання 
рішень та застосування практики Європей-
ського суду з прав людини» [14]. 
Вплив ЄСПЛ на формування національ-

них правозахисних систем і дотримання 
державами стандартів захисту прав люди-
ни дослідив В. А. Капустинський. Вченим 
розкрито значення ЄСПЛ як однієї із осно-
вних міжнародних правозахисних інститу-
цій загальноєвропейської системи захисту 
прав людини; проаналізовано структуру, 
склад та юрисдикцію ЄСПЛ, характерні 
процедури та правові акти щодо регламен-
тації його діяльності. У контексті глибшого 
проникнення у сутнісні характеристики та 
особливості практики ЄСПЛ, В. А. Капус-
тинський охарактеризував таку сторону ді-
яльності суду, як правотворчість. За цим 
напрямком у дослідженні представлено 
оцінку нормотворчої діяльності ЄСПЛ та її 
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значення у рамках формування національ-
них правозахисних систем. Серед найважливіших 
результатів дослідження В. А. Капустинського 
для розвитку наукової доктрини судоу-
строю у світлі євроінтеграційних прагнень 
відмітимо наступні. Вченим обґрунтовано 
важливість врахування прецедентної судо-
вої практики та консультативних висновків 
Європейського суду, зокрема удосконален-
ня механізмів правового захисту прав та 
свобод людини, виходячи із правозахисної 
практики Суду, зокрема стосовно заяв про-
ти України та рішень щодо їх суті, а також 
удосконалення порядку виконання судо-
вих рішень з питань захисту прав та свобод 
людини [15]. 
У контексті захисту прав людини зна-

чущість зберігає вектор гуманізації судової 
влади у контексті судово-правової реформи 
та євроінтеграційних прагнень. На при-
кладі кримінально-процесуального права 
проблемні питання гуманізації правових 
положень, що регулюють діяльність судів, 
вивчав С. Г. Пепеляєв. Його праця базуєть-
ся на дослідженні теоретичних основ гума-
нізму як продукту європейського культур-
но-історичного розвитку та особливостей 
його відображення в європейському праві 
та змісту правового гуманізму як принци-
пу юриспруденції. У ході розробки гума-
ністичних засад реформування криміналь-
но-процесуального права С. Г. Пепеляєв 
обґрунтовує можливість формування мо-
ральних засад на рівні усієї судово-право-
вої системи й, відтак, обґрунтовує шляхи 
подолання існуючих суперечностей між 
принципом загальнолюдського гуманізму 
та кримінальним процесом [16]. С. Г. Пе-
пеляєв наголошує: «Мета кримінального 
судочинства залишається незмінною: по-
карання винних і реабілітація невинних. 
Тому моральні питання кримінального су-
дочинства сьогодні набувають особливого 
значення та є дуже важливими. Відповідно 
до вимог справедливості в кримінально-
процесуальному законі мають бути більш 
докладно закріплені положення, що забез-
печують дотримання прав і свобод учасни-
ків процесу й моральні аспекти досудового 
слідства» [16, С. 12].

Проблематику організаційного забезпе-
чення судової влади у контексті євроінте-
граційних процесів окреслив В. Малярен-
ко. Відштовхуючись від статистики справ, 
розглянутих ЄСПЛ, де відповідачем ви-
ступала Україна, науковцем обґрунтовано 
концепцію «збереження обличчя» у міжна-
родному просторі правосуддя. Нагальними 
проблемами В. Маляренко вважає не так 
розгляд справ у судах, як виконання судо-
вих рішень, проблеми, пов’язані із трива-
лістю судового розгляду справ та досудо-
вим слідством. Детальний аналіз у праці 
здійснено щодо проблематики моніторин-
гу справ, дисциплінарних проваджень по 
відношенню до суддів, особливості оскра-
ження судових рішень, чинники негатив-
ної поведінки та неправосудних рішень, 
міжнародних норм щодо незалежності і 
відповідальності суддів, проблеми інфра-
структурного характеру, зокрема, пов’язані 
із перевантаженістю суддів, соціального ха-
рактеру, зокрема захищеності суддів та їх 
сімей [17]. 
Одним з важливих напрямків розвитку 

наукової доктрини судоустрою залишаєть-
ся питання втілення принципу верховен-
ства права. У зв’язку з процесами євро-
пейської інтеграції цей принцип набув ще 
більшого значення. 
А. А. Пухтецька у контексті розробки 

шляхів впровадження європейських стан-
дартів адміністративного права у законо-
давство України один з підрозділів дослі-
дження присвятила проблематиці верхо-
венства права. У праці наголошується на 
важливості текстуального закріплення 
принципу верховенства права як «принци-
пу здійснення судочинства і водночас за-
вдання подальшого розвитку правосуддя, 
здійснення судової реформи» [18, С. 9]. Ана-
лізу судової системи України крізь призму 
Індексу верховенства права присвячено 
дослідження В. В. Новоселової. Концеп-
туальною основою дослідження В. В. Но-
воселова обрала процес судової реформи 
на сучасному її етапі. У праці представле-
но аналіз Індексу верховенства права, що 
складається з низки ключових показників. 
Порівнюючи дані, одержані з аналізу Ін-
дексу з нормативно-правовою базою судо-
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вої реформи, В.В. Новоселова доходить ви-
сновку про існування системних проблем 
у функціонуванні судової системи, що осо-
бливо проявляється у контексті євроінте-
граційних прагнень як рушія судової ре-
форми [19, С. 37 38].
Таким чином, проблематика права на 

справедливий судовий розгляд має глибо-
ке історичне коріння. Вона зародилася у 
давнину й еволюціонувала відповідно до 
специфіки того чи іншого історичного пері-
оду. В епоху Античності справедливий суд 
пов’язувався з могутністю полісу. У добу 
Відродження наголос здійснювався на осо-
бистих якостях суддів та рівності підсудних 
перед судом. В епоху Просвітництва спра-
ведливий судовий розгляд пов’язувався із 
суспільними інтересами. У ХХ-на поч. ХХІ ст. 
право на справедливий судовий розгляд 
стало розглядатися в контексті Конвенції 
про захист прав людини та основополож-
них свобод. 
Висока суспільна значимість поняття 

«справедливий суд» обумовлює нагальність 
пошуку шляхів його об’єктивації як у нор-
мативно-правових актах, так і у правозас-
тосовчій діяльності. Здобуття Українською 
державою незалежності обумовило запуск 
процесів реформування судової влади та 
можливість формулювання і пошуку шля-
хів реалізації євроінтеграційних прагнень, 
що у сукупності становить єдину теоретич-
ну базу забезпечення права на справедли-
вий суд. 

Висновки
На основі проведеного дослідження 

встановлено, що основним рушієм розви-
тку теоретико-практичних підходів до за-
безпечення права на справедливий суд з 
другої половини ХХ століття стає Конвен-
ція про захист прав людини і основополож-
них свобод та діяльність Європейського 
суду з прав людини. На сучасному етапі 
відбувається поглиблена теоретична роз-
робка забезпечення таких складових права 
на справедливий суд, як доступність право-
суддя, гарантії його реалізації, досягнення 
верховенства права, незалежність судової 
влади, виокремлення положень принципу 
судового захисту, забезпечення відповід-

ності української системи правосуддя єв-
ропейським стандартам та розглядаються 
особливості забезпечення права на спра-
ведливий суд у рамках окремих галузей 
процесуального права. Основною науко-
во-практичною проблемою, що досі не зна-
йшла вирішення, на основі проведеного 
аналізу слід вважати досягнення реальної 
єдності теорії та практики забезпечення 
права на справедливий суд у рамках євро-
інтеграції України. 
Перспективним напрямком подальших до-

сліджень є деталізація окремих напрямків 
забезпечення права на справедливий суд. 
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In the second half of the twentieth centu-
ry. the issue of a fair court becomes particu-
larly acute in the context of the requirements 
of the European Court of Human Rights and 
of the Convention. Regulatory sources on 
the right to a fair trial became an important 
source of information. In Ukraine, as a re-
sponse to the events of the 21st century in 
world jurisprudence and the reaction to in-
ternal democratic transformations oriented 
towards European integration, a special con-
cept of a fair court, which has deep roots 
and covers a large number of theoretical and 
methodological aspects of ensuring the rel-
evant law, has emerged. 

The purpose of the article is to generalize 
the conceptual foundations of ensuring the 
right to a fair trial.

The article deals with the simplifi cation of 
court procedures and the reduction of court 
costs as interconnected elements of the acces-
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sibility of justice, which directly affect the ef-
fectiveness of ensuring the right to a fair trial. 
It is proved that the strengthening of law-
making and law-enforcement work in these 
areas will help to improve the guarantees of 
ensuring the right to a fair trial at the present 
stage.

On the basis of the study, it was established 
that the Convention for the Protection of Hu-
man Rights and Fundamental Freedoms and 
the activities of the European Court of Human 
Rights became the main driver of the develop-
ment of theoretical and practical approaches 
to ensuring the right to a fair trial from the 
second half of the twentieth century. At the 
present stage, there is an in-depth theoretical 
development of providing such components 
of the right to a fair trial as the availability of 
justice, guarantees of its implementation, the 

achievement of the rule of law, independence 
of the judiciary, the separation of the provi-
sions of the principle of judicial protection, 
ensuring the compliance of the Ukrainian sys-
tem of justice with European standards, and 
peculiarities of ensuring the right to fair court 
within the framework of separate branches of 
procedural law. The main scientifi c and prac-
tical problem that has not yet been resolved, 
based on the analysis conducted, should be 
considered the achievement of a real unity of 
the theory and practice of ensuring the right 
to a fair trial within the framework of the Eu-
ropean integration of Ukraine.

A promising direction for further research 
is the elaboration of specifi c areas for ensuring 
the right to a fair trial.

 Keywords: judicial reform, the right to a 
fair trial, the concept, theoretical foundations, 
the evolution of law.
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ÊÐÈÌ²ÍÀË²ÑÒÈ×ÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÏÎÃÐÎÇÈ 
ÀÁÎ ÍÀÑÈËÜÑÒÂÀ ÙÎÄÎ ÇÀÕÈÑÍÈÊÀ ×È 

ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊÀ ÎÑÎÁÈ

В статье рассмотрены теоретические 
вопросы, связанные с криминалистической 
характеристикой угрозы или насилия в отно-
шении защитника или представителя лица. 
Подробно проанализированы такие составля-
ющие криминалистической характеристики 
как: способ совершения преступления, место и 
обстановка совершения преступления, время 
совершения преступления, орудия и средства 
совершения преступления, личность потер-
певшего, личность преступника, типичные 
следы преступления.
Проанализированы мнения отечествен-

ных и зарубежных ученых, специалистов в 
области уголовного права, уголовного процесса, 
криминалистики по исследованию вопросов 
криминалистической характеристики пре-
ступлений в сфере правосудия.
Ключевые слова: защитник, уголовное пре-

ступление, криминалистическая характери-
стика, насилие, представитель лица, угроза, 
следы.
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ÓÄÊ 343.98 

КК України було внесено відомості про вчи-
нення кримінальних правопорушень щодо 
адвокатів до ЄРДР 665 разів.
Як видно зі статистики, масовий харак-

тер мають випадки звернення адвокатів із 
заявами про вчинення щодо них криміналь-
них правопорушень за статтями, де адвока-
ти є спеціальним суб’єктом (потерпілим), які 
передбачають відповідальність за порушен-
ня професійних прав та гарантій адвокатів.
Так в 2017 році зареєстровано 315 кри-

мінальних проваджень, в 2018 році 307, у 
першій половині 2019 року 43 [1].
Розслідування погрози або насильства 

щодо захисника чи представника особи за 
своєю сутністю являє собою складний ін-
формаційний процес, пов’язаний із встанов-
ленням подій, які відбулися в минулому, та 
їх особливостей, за інформацією, що зафік-
сована на матеріальних об’єктах та в пам’яті 
осіб, які залучені до кримінального прова-
дження у тій чи іншій якості.
Найважливішим завданням при роз-

слідуванні вказаного виду кримінального 
правопорушення є встановлення особи, яка 
його вчинила. З цією метою проводиться 
цілий комплекс слідчих (розшукових) дій, 
організаційних заходів збирання, оцінки та 
використання інформації про осіб, що вчи-
нили злочин, або таких, що опинилися вна-
слідок збігу обставин на місці події. 
Тому, на нашу думку, регулювання пра-

вовідносин, пов’язаних із погрозою або на-
сильством щодо захисника чи представника 
особи потребує не лише подальшого вдо-

Постановка проблеми
Сьогодні існує нагальна потреба в де-

тальному дослідженні злочинів, що пося-
гають на законну діяльність захисників чи 
представників особи та методики їх розслі-
дування в контексті сучасних соціально-пра-
вових умов, з урахуванням наявних теоре-
тичних розробок правозастосовної та судо-
вої практики.
Відповідно до даних з Єдиного реєстру 

досудових розслідувань за період з 2017 
року по теперішній час за статтями 397-400 
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сконалення, але й вчасного, ефективного 
та правильного застосування заходів дер-
жавного контролю, з метою недопущення 
вчинення незаконних дій по відношенню 
захисника чи представника особи. У зв’язку 
з цим, вдосконаленню підлягає і розроблен-
ня методик, побудові програм та моделей 
для ефективного розслідування злочинів, 
пов’язаних із погрозою або насильством 
щодо захисника чи представника особи.

Стан дослідження
Над проблемою визначення сутності 

криміналістичної характеристики в цілому 
та криміналістичної характеристики злочи-
нів у сфері правосуддя зокрема, працювали 
такі науковці та практики як: Н. Антонюк, 
Р. Бєлкін, О. Васильєв, І. Вишнівський, 
І. Возгрін, К. Гавло, І. Герасимов, О. Дрозд, 
Я. Дякін, В. Журавель, А. Іщенко, 
О. Капліна, С. Книженко, Т. Ківалова, 
О. Колесніченко, В. Коновалова, 
С. Моліцький, М. Панов, М. Салтевський, 
О. Світличний, М. Селіванов, В. Танасевич, 
О. Татаров, О. Філіппов, В. Шепітько, 
М. Яблоков та інші.
В останні роки (2016-2018) досліджен-

ням даної проблеми займались наступні 
науковці: Балацька О.Р., Вербицька Н.В., 
Карпова Н.Ю., Книженко С.О. [2].
Однак попри це, ступінь наукової роз-

робленості проблемтики визначення кримі-
налістичної характеристики погрози або на-
сильства щодо захисника чи представника 
особи наразі недостатній.

Постановка завдання
Детальний аналіз основних елементів 

криміналістичної характеристики погрози 
або насильства щодо захисника чи пред-
ставника особи, що значно допоможе слід-
чим та іншим підрозділам у їх практичній 
діяльності під час розслідування злочинів 
цієї спрямованості.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження

В. Гавло криміналістичну характерис-
тику визначає як поняття різного ступеня 
абстракції, що містять різні рівні інформації 
стосовно злочину. М. Яблоков зазначав, що 

криміналістична характеристика – це сукуп-
ність взаємопов’язаних загальних, індивіду-
альних рис злочину, які виявляються голо-
вним чином у способі, механізмі та обста-
новці його вчинення, в окремих рисах осо-
би, його суб’єкта, а інколи і в інших ознаках 
злочинної дії. В. Шиканов у криміналістич-
ній характеристиці вбачає вірогідну модель, 
що використовується слідчим як об’єктивна 
інформація [3, с. 357–361]. С. Куємжиєва 
розглядає криміналістичну характеристику 
злочинів як одне з важливих інформацій-
них джерел для розслідування [4, с. 62]. На 
думку С. Косарєва, криміналістична харак-
теристика злочинів заснована на криміналь-
но-правовій характеристиці й має складну, 
комплексну природу, що вбирає в себе не-
обхідні відомості, важливі для розслідуван-
ня певної категорії злочинів, які не дублю-
ють при цьому інші юридичні характерис-
тики. Також автор наголосив на тому, що 
відомості з інших наук в криміналістичній 
характеристиці злочинів видозмінюються, 
наповнюються новим змістом і призначені 
для криміналістичного забезпечення роз-
слідування злочинів [5, с. 215]. С.М. Єгоров 
криміналістичну характеристику злочинів 
визначає як ідеалізований об’єкт початко-
вого засобу пізнання, а кінцевий результат 
пізнання виражається у вигляді моделі зло-
чинної діяльності [6, с. 32].
На нашу думку, найбільш вдале визна-

чення криміналістичної характеристики за-
пропонував Р. Бєлкін, який під нею розуміє 
результат наукового аналізу й узагальнення 
типових ознак певного виду або роду злочи-
нів. Вона відображає злочин і його складові 
елементи. Криміналістична характеристика 
– це система відомостей про криміналістич-
но значущі ознаки злочинів даного виду, 
що відображають закономірні зв’язки між 
ними, і слугує побудові та перевірці слідчих 
версій у розслідуванні конкретних злочинів. 
Її метою є оптимізація процесу розкрит-
тя і розслідування злочинів. Призначення 
криміналістичної характеристики полягає 
в тому, що вона сприяє: 1) розробленню 
окремих методик розслідування; 2) побу-
дові типових програм і моделей розсліду-
вання злочинів; 3) визначенню напрямку 
розслідування конкретного злочину. Ця 



Îë³éíèê ß.Ñ. - Êðèì³íàë³ñòè÷íà õàðàêòåðèñòèêà ïîãðîçè àáî íàñèëüñòâà...

175

характеристика слугує слідчому своєрідною 
інформаційною базою, набором відомостей 
про даний вид злочинів. Крім криміналіс-
тичної характеристики злочинів, існують: 
кримінально-правова, кримінально-проце-
суальна, кримінологічна характеристики [7, 
с. 221-222].
Структура криміналістичної характерис-

тики злочинів передбачає наявність певних 
елементів. Основними елементами кримі-
налістичної характеристики є сукупність 
ознак, що визначають: 1) спосіб злочину; 2) 
місце та обстановку вчинення злочину; 3) 
час вчинення злочину; 4) знаряддя і засоби 
вчинення злочину; 5) предмет посягання; 
6) особу потерпілого; 7) особу злочинця; 8) 
типові сліди злочину. Не всі перелічені еле-
менти працюють однаково в різних видах 
злочинів. Одні з них набувають першоряд-
ного значення, інші, навпаки, відходять на 
другий план або навіть відсутні (наприклад, 
існують злочини, які не мають певного міс-
ця їх вчинення або в яких відсутня особа 
потерпілого). Елементи криміналістичної 
характеристики злочинів пов’язані між со-
бою. Вони мають кореляційні зв’язки (ймо-
вірні залежності). За наявності одних ознак 
слідчий може припустити наявність інших 
(наприклад, за слідами, залишеними на міс-
ці події, можливо припустити професійні 
навички злочинця, його вік, стать, наявність 
аномалій психіки та ін.). У цьому полягають 
значущість криміналістичної характеристи-
ки, її практична роль [8, с. 12-13].
Кримінальна відповідальність за погрозу 

або насильство щодо захисника чи представ-
ника особи передбачена ст. 398 КК України. 
Аналізуючи ознаки вказаного кримінально-
го правопорушення, пропонуємо детально 
розглянути елементи криміналістичної ха-
рактеристики, які, на нашу думку, мають 
найбільше значення для їх використання у 
практичній діяльності слідчого.
Спосіб злочину – це характер дій зло-

чинця, що виражається у певній системі 
операцій і прийомів. Його структура охо-
плює: способи готування до злочинного ді-
яння; способи його вчинення; способи при-
ховування (маскування) [9, с. 183]. 
Спосіб учинення злочину свідчить про 

те, як, яким чином особа здійснює суспіль-

но-небезпечне діяння, які прийоми, методи 
і засоби вона застосовує для цього. Спосіб 
учинення злочину характерний, насампе-
ред, для злочинної дії як активної, вольо-
вої суспільно-небезпечної поведінки особи. 
Дані про спосіб вчинення злочину дають 
змогу повно встановити сліди, їх локаліза-
цію, особливості механізму слідоутворення 
[9, с. 183–184]. Типовими способами вчи-
нення погрози або насильства щодо захис-
ника чи представника особи діяльність яких 
пов’язана з наданням правової допомоги 
може проявлятися: погрозою вбивством, 
насильством або знищенням чи пошко-
дженням майна захисника чи представника 
особи або їх близьких родичів; нанесенням 
тілесних ушкоджень (легких, середньої тяж-
кості, тяжких) захиснику чи представнику 
особи або їх близьким родичам.
Погрози можуть бути передані: 1) віч-

на-віч; 2) через інших осіб; 3) в письмовій 
формі. Найчастіше погрози висловлюються 
в усній формі безпосередньо віч-на-віч осо-
бі, діяльність якої пов’язана зі з наданням 
правової допомоги. Рідше – по телефону 
або письмово. Проведений аналіз слідчо-
судової практики свідчить, що погрози мо-
жуть містити як одну або кілька (убивство, 
нанесення тілесних ушкоджень, знищення 
або пошкодження майн) дій в їх варіації, 
так і всі одночасно. Варто зауважити, що 
погрози, як правило, не мають в собі стадій 
підготовки та приховування. Винятками є 
випадки, коли особа здійснює погрозу за-
здалегідь обираючи час, місце, спосіб по-
гроз, підшукує осіб, через яких їх передає, 
тощо. Типовими способами нанесення ті-
лесних ушкоджень є: нанесення тілесних 
ушкоджень руками та ногами; нанесення 
тілесних ушкоджень спеціально заздале-
гідь підібраними предметами; нанесення 
тілесних ушкоджень предметами, що піді-
брані на місці події. Для визначених спо-
собів характерні як стадія підготовки, так 
і стадія приховання злочину. Підготовчі 
дії найчастіше полягають у підшуканні спі-
вучасників та знарядь нанесення тілесних 
ушкоджень, виборі місця та часу вчинення 
злочину. Приховання злочину характери-
зуються такими діями, як створення алібі, 
знищення знарядь злочину [2, с. 77].
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Місце та обстановка вчинення злочину 
як елемент криміналістичної характеристи-
ки дає змогу відповісти на запитання: «Де 
саме вчинено злочин?». Під час розслідуван-
ня будь-якого злочину слід врахувати: а) міс-
це, де відбувалися підготовчі дії до злочину; 
б) місце безпосереднього вчинення злочи-
ну; в) місце, де залишені сліди злочинного 
посягання; г) місце приховування слідів зло-
чину, знарядь і засобів його вчинення, пред-
мета злочинного посягання. Ознаки місця 
злочину визначаються видом посягання та 
його способом.
Обстановка місця вчинення злочину – 

це частина матеріального середовища, що 
містить, крім ділянки території, сукупність 
різних предметів, поведінку учасників по-
дії, психологічні взаємовідносини між ними. 
Обстановка як сукупність матеріальних 
об’єктів на місці злочину відображає меха-
нізм злочинної події, особливості дій зло-
чинця та інших учасників [9, с. 184].
Місце вчинення погрози або насильства 

щодо захисника чи представника особи, 
як правило, пов’язане з місцем перебуван-
ня осіб, відносно яких вчиняється злочин. 
Цими місцями найчастіше є: приміщення 
суду, службові кабінети, зали судових засі-
дань, офіси захисників, квартири, будинки, 
вулиця. Окрім того, непоодинокими є ви-
падки, коли місце вчинення злочину було 
пов’язане з маршрутом пересування потер-
пілої особи. 
Час вчинення злочину безпосередньо 

пов’язаний з часом та процедурою розгля-
ду кримінальних, цивільних, адміністратив-
них проваджень. Найчастіше такі злочи-
ни мають місце під час або після розгляду 
кримінальних та цивільних проваджень. 
Результати проведеного дослідження свід-
чать про те, що більше половини таких 
злочинів були вчинені відразу після оголо-
шення судом обвинувального вироку в залі 
судового засідання [2, с. 78]. 
Погроза або насильство щодо захисника 

чи представника особи може здійснювати-
ся як в денний, так і у вечірній та нічний 
час. Тривалість проміжку часу, під час яко-
го здійснюються дії передбачені ст. 398 КК 
України, багато в чому залежить від ос обис-
тості злочинця та особистісних якостей по-

терпілого [10, с. 54]. Час впливає на всі етапи 
виникнення, існування і використання до-
казової інформації. Врахування впливу ча-
сового фактора в процесі розслідування дає 
змогу: визначити час події злочину; встано-
вити часові зв’язки між фактами; з’ясувати 
черговість подій, дій або фактів; обчислити 
тривалість різних подій та інше [9, с. 184].
Погроза або насильство щодо захисни-

ка чи представника особи, вважається за-
кінченим з моменту висловлення погрози 
і сприйняття її потерпілим (ч. 1 ст. 398) та 
з моменту заподіяння відповідних тілесних 
ушкоджень (ч. 2, ч. 3 ст. 398). 
Знаряддя вчинення злочину – це пред-

мети, використовуючи які, особа вчиняє 
фізичний (як правило, руйнівний) вплив 
на матеріальні об’єкти. Засоби вчинення 
злочину – це предмети матеріального сві-
ту, що застосовуються злочинцем при вчи-
ненні суспільно небезпечного діяння [11, с. 
144–145].
У криміналістиці існує співвідношення 

та взаємозв’язок знарядь і засобів учинен-
ня злочину. Для вирішення питання про 
віднесення певного предмета до знарядь 
злочину необхідно врахувати, чи стосуєть-
ся він безпосередньо до виконання дій, що 
утворюють об’єктивну сторону складу зло-
чину. Якщо предмет використовується під 
час вчинення цих дій, то він буде знаряддям 
вчинення злочину, якщо ж під час яких-не-
будь інших, пов’язаних із злочином, дій – за-
собом [15, с. 185].
Знаряддями для вчинення дій з погрози 

або насильства щодо захисника чи представ-
ника особи можуть бути: різноманітні кий-
ки, палиці, холодна зброя тощо. 
Потерпілим від досліджуваного нами 

кримінального правопорушення можуть 
бути: 1) захисник; 2) представник особи; 3) 
їх близькі родичі [13].
Відповідно до КПК: захисником є адво-

кат, який здійснює захист підозрюваного, 
обвинуваченого, засудженого, виправдано-
го, особи, стосовно якої передбачається за-
стосування примусових заходів медичного 
чи виховного характеру або вирішувалося 
питання про їх застосування, а також осо-
би, стосовно якої передбачається розгляд 
питання про видачу іноземній державі (екс-
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традицію); близькі родичі та члени сім’ї 
– чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, 
мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рід-
ний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, 
прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, 
усиновлювач чи усиновлений, опікун чи пі-
клувальник, особа, яка перебуває під опікою 
або піклуванням, а також особи, які спільно 
проживають, пов’язані спільним побутом 
і мають взаємні права та обов’язки, у тому 
числі особи, які спільно проживають, але не 
перебувають у шлюбі [14]; представник осо-
би (представник за законом) – це особа, яка 
відповідно до закону представляє в суді ін-
тереси сторони чи третьої особи у цивільній, 
господарській, кримінальній чи адміністра-
тивній справі [13]. 
Особа злочинця – це найбільш широке 

поняття, що відображає соціальну сутність 
особистості; складний комплекс, який ха-
рактеризує ознаки, властивості, зв’язки, від-
носини, моральний і духовний світ людини 
у взаємодії з соціальними та індивідуальни-
ми життєвими умовами, що певним чином 
позначалися на процесі учинення і прихову-
вання кримінального правопорушення [15, 
с. 21].
Здійснюючи характеристику особи зло-

чинця, під час розслідування погрози або 
насильства щодо захисника чи представ-
ника особи можна зазначити, що вказаний 
злочин найчастіше вчиняється чоловіками, 
освітній рівень яких невисокий. Так, серед 
осіб, які були засуджені за такий злочин, 
20% становили особи з неповною серед-
ньою освітою, 41% – із середньою освітою, 
33% – із середньою спеціальною освітою, 6% 
– вищою. Такі особи, як правило, вже були 
раніше засуджені (79 %) за насильницькі та 
корисливі злочини. За характером особи, 
котрі вчиняють злочини щодо осіб, діяль-
ність яких пов’язана з наданням правової 
допомоги є неврівноваженими, нетерпими-
ми, агресивними, жорстокими. Мотивами 
вчинення таких злочинів найчастіше є пом-
ста, залякування. 
Типовими слідами злочину вважаються 

будь-які зміни середовища, що виникли в 
результаті вчинення в такому середовищі 
злочину. Виходячи із способів вчинення 
погрози або насильства щодо захисника чи 

представника особи, можна сказати, що ти-
пові сліди вказаного злочину різноманітні, 
тому їх можна виділити на такі групи:

- сліди тілесних ушкоджень (садна, 
синці, рани, забої, переломи, черепно-моз-
кові травми, пошкодження внутрішніх ор-
ганів, різані, колоті, рубані, пиляні рани);

- сліди боротьби;
- інтелектуальні сліди; 
- сліди людини (рук, ніг, інші);
- сліди використання знаряддя злочи-

ну;
- можливі виділення людського орга-

нізму (слина, кров, сеча, елементи пошко-
джених органів потерпілого та ін.)

- різноманітні предмети потерпілого 
або нападаючого (носильні предмети, еле-
менти одягу, взуття тощо);

- сліди транспортних засобів;
- предмети навколишнього серед-

овища (пляшки, залишки цигарок, частини 
ґрунту, фарби, мастило тощо).

-  документи (записки з погрозами, рі-
шення суду тощо). 
Для даної категорії злочинів найбільш 

характерними є сліди механічної взаємодії 
на тілі як потерпілої особи, так і нападаю-
чого, в результаті чого залишаються сліди 
крові як на самих цих особах, так і на їхньо-
му одязі, знарядді злочину, на предметах 
навколишньої обстановки. Сліди крові на 
тілі, одязі чи на предметах навколишнього 
середовища свідчать про положення тіла 
потерпілого в момент заподіяння тілесних 
ушкоджень, часу їх заподіяння, механізм та 
знаряддя злочину.
При ушкодженні колючими предмета-

ми утворюються рани, які називають колоті. 
Колючий предмет пошкоджує шкіру своїм 
гострим кінцем, проходить у тіло, розрива-
ючи при цьому тканини своїми боковими 
стінками. При взаємодії тканин одягу з ко-
лючими предметами вони спочатку розсо-
вуються в боки, а вже потім розриваються. 
Іноді спостерігається пасок забруднення, 
витягування ниток, кінці яких нерівні, роз-
кошлатані та вирвані назовні.
Ушкодження рубаючим предметом най-

частіше зустрічаються у вигляді пошко-
дження кінцівок та голови. Особливості 
ушкоджень рубаючими предметами – по-
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шкодження кісткової тканини. При дії на 
одяг рубаючими предметами він може бути 
розсічений, але це залежить від гостроти 
леза та кута взаємодії.
Ушкодження пиляючими предметами 

характеризуються різною глибиною, краї 
ран дрібно нерівні, на кінцях ран маються 
розриви. Пошкодження одягу мають нерів-
ні, розкошлатані кінці розриву.
Вогнепальні поранення бувають ку-

льовими, дробовими та осколочними. 
Типовими морфологічними проявами вог-
непального поранення є вхідний отвір, ра-
невий канал та вихідне вогнепальне пора-
нення. Характер ушкоджень та слідів на них 
залежить від дистанції пострілу. Так, при 
близькому пострілі на одязі чи шкірі лю-
дини залишаються сліди кіптяви у вигляді 
темно-сірого, коричневого або чорного на-
шарування від центру пошкодження, і чим 
більша відстань пострілу, тим менше наша-
рування кіптяви [16].
Відзначимо, що при вчиненні досліджу-

ваного злочину найчастіше залишаються 
ідеальні сліди, під якими розуміють сліди-
відображення у свідомості людей і збереже-
ну в їхній пам’яті криміналістично значущу 
інформацію. Серед осіб, які спостерігали 
злочини, що вчиняються відносно осіб, ді-
яльність яких пов’язана з наданням право-
вої допомоги, можна виділити працівників 
суду, відвідувачів суду, перехожих, сусідів 
тощо. 

Висновки
Криміналістична характеристика погро-

зи або насильства щодо захисника чи пред-
ставника особи є обов’язковим елементом 
методики розслідування вказаного кримі-
нального правопорушення. Важливими на-
прямами подальших досліджень є розробка 
ефективних криміналістичних методів роз-
слідування досліджуваного злочину.
Слід зазначити, що, як свідчить статис-

тика, вчинення погрози або насильства 
щодо захисника чи представника особи за 
останні роки зростає. Це означає, що дано-
му виду злочину потрібно приділяти значну 
увагу, особливо в теоретико-прикладному 
аспекті. У нашій статті детально розгляну-
то основні елементи криміналістичної ха-

рактеристики втягнення неповнолітнього у 
заняття жебрацтвом, що, без сумніву, стане 
у нагоді слідчим та іншим органам та під-
розділам під час розслідування такого виду 
кримінальних правопорушень. 

Література 
1. Єдиний державний реєстр судо-

вих рішень. URL.: http://reyestr.court.gov.ua. 
2. Книженко С.О. Криміналістична 

характеристика злочинів, що вчиняються 
відносно осіб, діяльність яких пов’язана зі 
здійсненням правосуддя. Вісник Харківського 
університету внутрішніх справ. 2015. Вип. № 2 
(69). С. 77-81.

3. Криміналістика: підручник / за 
ред. П.Д. Біленчука. 2-ге вид., випр. і доп. 
Київ: Атіка, 2001. 544 с.

4. Куемжиева С.А. Общие поло-
ження криминалистической методики. 
Краснодар: КубГАУ, 2015. 148 с.

5. Кросарев С.Ю. 
Криминалистические методики расследова-
ния преступлений: генезис, современное со-
стояние, перспективы развития: дис. … д-ра 
юрид. наук: 12.00.09 / СПб, 2005.404 с.

6. Егоров С.Н. Теоретические 
основы криминалистического исследования 
закономерностей отражения субъективной 
стороны преступления: дис. …канд. юрид. 
наук: 12.00.09. Ижевск, 2005. 244 с.

7. Белкин Р. С. Криминалистика: 
проблемы сегодняшнего дня. Злободневные 
вопросы российской криминалистики. 
Москва: НОРМА, 2001. 240 с.

8. Розслідування злочинів у сфері 
господарської діяльності: окремі криміна-
лістичні методики: Монографія / за ред. В. 
Ю. Шепітька. Харків: Право, 2006. 624 с.

9. Настільна книга слідчого [наук.-
практ. видання для слідчих та дізнавачів] / 
М.І. Панов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова 
та ін. 2-ге видання, переробл. і доп. Київ: Ін 
Юре, 2007. 728 с.

10. Ефимов М. П. Боротьба із злочи-
нами проти громадського порядку, суспіль-
ної безпеки і здоров’я населення. Мінськ: 
Вища школа, 1971. 234 с.

11. Кримінальне право України: 
Загальна частина: підручник / М.І. Бажанов 
та ін.; за ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, 



Îë³éíèê ß.Ñ. - Êðèì³íàë³ñòè÷íà õàðàêòåðèñòèêà ïîãðîçè àáî íàñèëüñòâà...

179

SUMMARY 
The article deals with theoretical issues 

related to criminalistic characteristics of threats 
or violence against an advocate or representative 
of the person. Analyzed in detail the following 
components of criminalistic characteristics as 
the means of committing a crime, place and 
environment commission of the crime, time of 
crime, the instruments and means of committing 
the crime, the victim’s identity, the identity of the 
offender, the typical traces of the crime.

Opinions of domestic and foreign scientists, 
specialists are analysed in the fi eld of criminal 
law, criminal process, criminalistics, in relation to 
research of questions of criminalistics description 
of crimes in the fi eld of justice.

We formulated the purpose of the study, 
namely the detailed analysis of the main elements 
of criminalistic characteristics of threats or 
violence against an advocate or representative of 
a person who will greatly help the investigators 
and other entities in their practical activities in 
the investigation of crimes of this orientation.

The article determines that not all of these 
elements of criminalistic characteristics work the 
same way in different types of crimes. One of them 
is of paramount importance, while others fade into 
the background or even absent. The elements of 
forensic characteristics of the crimes are related. In 
the presence of some features, the investigator can 
assume the presence of others (for example, after 
the tracks left on the scene, it is possible to assume 
the professional skills of the offender, his age, 
gender, the presence of mental anomalies, etc.). 
This is the signifi cance of forensic characteristics, 
its practical role.

The analysis of judicial practice named the 
typical traces that can be committed with the threat 
or violence against an advocate or representative 
of the person, namely: traces of bodily injuries; 
traces of struggle; intellectual traces; traces of 
man; traces of the use of a crime instrument; 
possible isolation of the human body; various 
objects of the victim or attacker; tracks of vehicles; 
objects of the environment; documents.

Key words: defender, criminal offense, forensic 
characteristic, violence, representative of person, 
threat, traces.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто теоретичні питан-

ня, пов’язані з криміналістичною характерис-
тикою погрози або насильства щодо захисника 
чи представника особи. Детально проаналізо-
вані такі складові криміналістичної характе-
ристики як: спосіб вчинення злочину, місце та 
обстановка вчинення злочину, час вчинення 
злочину, знаряддя і засоби вчинення злочину, 
особу потерпілого, особу злочинця, типові сліди 
злочину.
Проаналізовано думки вітчизняних й зару-

біжних вчених, фахівців у галузі кримінального 
права, кримінального процесу, криміналістики 
щодо дослідження питань криміналістичної 
характеристики злочинів у сфері правосуддя. 
Ключові слова: захисник, кримінальне пра-

вопорушення, криміналістична характерис-
тика, насильство, представник особи, погроза, 
сліди.
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Ð²ÂÍ²ÑÒÜ ßÊ ÂÀÃÎÌÈÉ ÏÐÈÍÖÈÏ 
ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÑÒÀÒÓÑÓ ÏÀÖ²ªÍÒ²Â

В статье рассматривается такая юри-
дическая категория как правовой статус па-
циента. Обращено внимание на принцип ра-
венства пациента в сфере здравоохранения. 
Определены те критерии неровности, кото-
рые не считаются несправедливыми. Иссле-
дованы медицинский критерий неравенства. 
Особое внимание сосредоточено на междуна-
родных стандартах равенства престарелых, 
неизлечимо больных и умирающих лиц, паци-
ентов независимо от диагноза.

Ключові слова: рівність, нерівність, справедли-
вість, пацієнт, правовий статус, стандарти. 
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Постановка проблеми
Стан здоров’я народу, нації залежить 

від багатьох факторів, з-поміж яких пра-
вова політика держави відіграє важливу 
роль. Міжнародні стандарти у сфері охо-
рони здоров’я визначають основні засади 
правового статусу пацієнтів, однак їх імп-
лементація на внутрішньодержавному рів-
ні створює реальні механізми захисту прав 
та свобод пацієнта. 
Науковий розгляд принципу рівності 

правового статусу пацієнтів детермінований 
іншими принципами, які також комплексно 
створюють підґрунтя для визначення ролі 
та значення правового регулювання статусу 
пацієнта в сучасних демократичних, право-
вих державах. Проте аналіз принципу рів-
ності у сфері охорони здоров’я залишається 
актуальною проблемою для наукових юри-
дичних досліджень.

Стан дослідження
Останнім часом значно зріс інтерес на-

уковців, щодо проблем медичних право-
відносин. Більшість проблем розглядається 
в цивільно-правовому або адміністратив-
но-правовому аспекті, зокрема Н. Болоті-
на, І. Венедіктова, Стеценко С.Г., Стецен-
ко В.Ю., Сенюта І.Я та ін. Однак розгляд 
проблеми рівності як принципу правового 
статусу пацієнтів потребує ґрунтовнішого 
аналізу та комплексного підходу з погляду 
загальнотеоретичної юриспруденції.

Метою цієї статті є аналіз принципу рів-
ності пацієнта у сфері охорони здоров’я та 
визначення критеріїв для розмежування 
рівності та нерівності.

Виклад основних положень
Принцип рівності пацієнтів є безпосе-

редньою деталізацією загальноправового 
принципу рівності прав та свобод людини. 
В аспекті нашого дослідження потребує осо-
бливої уваги та спеціального розгляду, вра-
ховуючи наявність особливої сфери реаліза-
ції, тому дослідження специфічного змісту 
рівності у сфері охорони здоров’я має пре-
рогативне значення. 
Ст. 1 Загальної декларації прав людини 

визначає, що всі люди народжуються віль-
ними і рівними у своїй гідності та правах. 
Ст. 2 цього документу розвиває вказане 
твердження в аспекті недискимінаційності 
людини за різними критеріями, як-от: раса, 
колір шкіри, стать, мова, релігія, політичні 
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чи інші переконання, національне або соці-
альне походження, майнове, фінансове або 
інше положення, країна проживання. Вка-
зані документи створюють правове підгрун-
тя рівності загального правового статусу.
Позитивно, що на міжнародному рівні 

існують спеціальні стандарти в галузі охоро-
ни здоров’я. Всесвітня організація охорони 
здоров’я приділяє увагу рівності у багатьох 
актах, серед яких основним є «Пинципи 
рівності з питань охорони здоров’я» [1]. Рів-
ність розмежовується за категоріями: рів-
ність з питань здоров’я та рівність у галузі 
охорони здоров’я. 

 Отож, ВООЗ розмежовує закономір-
ну та несправедливу нерівність у питаннях 
охорони здоров’я. Вказане є дуже вагомим, 
оскільки не дозволяє посилатися на біоло-
гічну нерівність як дискримінуючий чин-
ник. У контексті дослідження вагомим є уза-
гальнити ті критерії нерівності, що не вва-
жаються несправедливими. На нашу думку, 
вони наступні. 
По-перше, природня градація відміннос-

тей, які першочергово обумовлені біологіч-
ними законами. Ця закономірна нерівність 
є неминучою. До неї віднесемо природні 
та біологічні особливості організму, як-от: 
старіння, момент настання смерті, різниця 
між функціями жіночого та чоловічого ор-
ганізму та інші чинники, які не піддаються 
контролю з боку людини. «Люди відрізня-
ються за своїм здоров’ям у такій мірі, як від-
різняються один від од ного за всіма іншими 
ознаками. Неможливо досягти такого стану, 
коли у всіх людей буде однаковий рівень 
здоров’я, коли всі будуть страждати од ними 
й тими ж недугами однакового ступеня важ-
кості і коли смерть буде наступати в однако-
вий для всіх період життя» [1].
По-друге, шкідлива для здоров’я по-

ведінка, тільки за умови, що вона вибрана 
самостійно. Ступінь можливості вибору пе-
редбачається як основний критерій для роз-
межування справедливої та несправедливої 
нерівності. Погіршення здоров’я, пов’язане 
зі зло вживанням алкоголю, палінням, спор-
тивними пошкодженнями, виникає внаслі-
док добровільної діяльності і не є проявом 
несправедливості. Вільне рішення щодо 
користування відповідним видом медико-

санітарного обслуговування з релігійних 
міркувань, що спричинило підвищення за-
хворюваності, також не може вважатися не-
справедливим. 
З іншого боку, стереотипи і особливості 

особистої поведінки щодо здоров’я мо жуть 
бути значно обмежені соціально-економіч-
ними факторами. Так, вживання неякісної 
їжі може бути обумовлене низьким рівнем 
прибутку чи знижена фізична активність 
може бути спричинена відсутністю умов або 
часу для проведення відпочинку. Тобто в 
кожному окремому випадку слід врахову-
вати ступінь можливості особистого вільно-
го вибору в конкретних соціально-еконо-
мічних умовах проживання. Шкідлива для 
здоров’я поведінка, коли ступінь вибору 
життя значно обмежений, все ж вважається 
проявом нерівності. 
Щодо рівності в галузі охорони здоров’я, 

то вона визначена як складна категорія, що 
включає наступні чинники, які мають бути 
забезпечені державою: 

· однаковий доступ до наявного обслуго-
вування і допомоги при рівній потребі;

· однакове використання стосовно одна-
кової потреби;

· однакова якість допомоги, яка надаєть-
ся, для всіх.
Однаковий доступ до наявних видів об-

слуговування для задоволення рівних по-
треб означає рівні права і можливості у 
відношенні наявних видів обслуговування 
для всіх і кожного, справедливий розподіл 
по всій країні, виходячи з потреб охорони 
здоров’я і зручного доступу в кожній геогра-
фічній зоні, а також усунення всіх пере шкод 
для такого доступу. У широкому розумінні 
цей критерій розуміється як рівність до-
ступності охорони здоров’я.
Однакове використання стосовно од-

накової потреби передбачає рівний розпо-
діл фінансового та ресурсного потенціалу в 
межах однієї соціальної групи чи категорії 
хворих, яка потребує такої допомоги. 
Однакова якість обслуговування кожно-

го – це бажання надати допомо гу всім вер-
ствам населення з однаковим старанням, 
щоб кожна людина могла очікувати одна-
ково високого рівня професійної допомо-
ги. Вагомо, що якість медичної допомоги 
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не повинна залежати від дискримінаційних 
факторів. Усе ж експерти ВООЗ визнають, 
що до груп особливого ризику відносять-
ся люди з низькими прибутка ми або недо-
статнім рівнем освіти, неповні сім’ї, одинокі 
літні, престарілі або інваліди, які не мають 
роботи на упродовж тривалого часу, робіт-
ники- мігранти і особи, які працюють на 
виробництвах, пов’язаних з виникнен ням 
особливих стресів або фізичної шкоди [2, 
c.25]. Фінансовий критерій спричиняє недо-
ступність охорони здоров’я, чим порушують 
також принцип рівності в питаннях охоро-
ни здоров’я.

  Аналіз Європейської хартії прав па-
цієнтів дає можливість нам розширити ро-
зуміння принципу рівності, де вказано, що 
«медичні служби повинні гарантувати рів-
ну доступність для всіх без дискримінації 
за ознаками наявності фінансових ресурсів, 
місця проживання, виду захворювання або 
часу звернення за допомогою» [3]. Отож, 
окрім загальних критеріїв фінансової та те-
риторіальної рівності, додатково визнача-
ється рівність за медичним критерієм, тобто 
за видом захворювання та часом звернення. 

 Рівність пацієнтів, незалежно від 
хвороби та стану здоров’я пацієнта, підтвер-
джує домінуюче значення гідності особи. 
Люди похилого віку, невиліковні хворі, хво-
рі з тяжкими та особливо тяжкими діагно-
зами мають таке ж право на якісну медич-
ну допомогу, що й інші категорії громадян. 
Отож усі міжнародні стандарти у сфері рів-
ності за медичним критерієм слід згрупува-
ти, на нашу думку, в три блоки.
А. Стандарти рівності прав пацієнтів не-

залежно від віку. 
Декларація про погане обходження зі 

старими людьми, що прийнята 41-ою Все-
світньою медичною асамблеєю у Гонкон-
гу 1989 р. та відредагована на 128-ій Нара-
ді Ради у травні 1990 р. Старі люди можуть 
страждати від моторних і психічних пору-
шень, розладів орієнтації. Тому їм необхідна 
допомога в здійсненні повсякден ної діяль-
ності, що, у свою чергу, веде до їх залежності. 
Така ситуація мо же привести до того, що ста-
рі люди будуть розглядатись їх сім’ями і сус-
пільством як клопіт, а звідси і догляд за ними 
буде мінімальним. Не обхідність протидіяти 

цій практиці зобов’язує розглянути пробле-
му тако го обходження зі старими людьми [4].
Б. Стандарти рівності невиліковно хво-

рих та вмираючих осіб.
Венеціанська декларація стосовно неви-

ліковних захворювань, що прийнята 35-ою 
Всесвітньою медичною асамблеєю у Венеції 
у жовтні 1983 р. [5] встановлює обов’язок 
лікаря зцілювати, де можливо, зменшува-
ти страждання і захищати вищі інтереси 
свого пацієнта. Згаданий документ окремо 
визначає, що невиліковна хвороба чи наяв-
не каліцтво не робить винятків щодо цього 
обов’язку лікаря. 
Окрему увагу зосереджено на обов’язку 

лікаря допомогати вмираючій людині і да-
вати їй необхідні ліки для полегшення фі-
нальної фази його хвороби. Цей обов’язок є 
абсолютний, тобто не  перестає діяти навіть, 
якщо пацієнт чи його найближчі родичі, 
якщо пацієнт не в змозі виразити свою 
волю, вимагають утриматися від лікування. 
Положення про стратегію догляду за 

пацієнтами з тяжким хронічним болем при 
безнадійних захворюваннях, що прийнята 
42-ою Всесвітньою медичною асамблеєю в 
Каліфорнії у жовтені 1990 року [6] визначає, 
що догляд за безнадійно хворими пацієнта-
ми з тяжким хронічним бо лем повинен за-
безпечити лікування, яке дозволяє цим па-
цієнтам дожити свої дні з гідністю і честю. 
В. Стандарти рівності пацієнтів незалеж-

но від діагнозу.
Такі стандарти стосуються рівності паці-

єнтів не залежно від ступеня розвитку хво-
роби та тяжкості діагнозу, виліковності чи 
невиліковності захворювання. Вважаємо, 
що найбільш наочно демонструють вказа-
ний стандарт міжнародні акти, які видані 
щодо поводження з пацієнтами, що хворі на 
СНІД та психічні захворювання. 
Тимчасове положення про СНІД, при-

йняте 39-ою Всесвітньою медичною асамб-
леєю у Мадриді в жовтні 1987 р. [7], визна-
чає, що хворі на СНІД і особи з позитивни-
ми результатами тесту на ан титіла до вірусу 
СНІДу повинні бути забезпечені відповід-
ною медичною до помогою і не повинні під-
даватись несправедливому обходженню або 
страж дати від навмисної або ненавмисної 
дискримінації в повсякденному житті.
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Розширює ці норми Положення про 
професійну відповідальність лікарів при 
лікуванні хворих СНІДом, яке прийнято 
40-ою Всесвітньою медичною асамблеєю 
у Відні у вересні 1988 року [8]. Воно не 
тільки декларує принцип рівності та на-
лежності нагляду, але й визнає обов’язком 
лікаря лікування хворого з таким діагно-
зом. «Лікар не має етичного права відмо-
витись від лікування хворого, допомога 
якому входить до сфери його компетенції, 
тільки у зв’язку з тим, що пацієнт серо- 
позитивний». Отож, медична етика рішу-
че забороняє різний підхід до пацієнтів, 
який ба зується виключно на серопози-
тивності хворого.
Аналіз міжнародних спеціалізованих ак-

тів у сфері правового статусу пацієнтів з пси-
хічними захворюваннями дає можливість 
зробити висновок, що й для цієї категорії 
осіб вимагається поважне, гідне та рівне 
ставлення. 
Зазначимо, що питання щодо рівності 

пацієнтів з психічними захворюваннями 
стала предметом розгляду не тільки Всесвіт-
ньої організації охорони здоров’я, але й Ор-
ганізації Об’єднаних Націй, що підтверджує 
вагомість проблеми у всьому світі. 
Резолюція 46/119 ООН «Захист осіб з 

психічними захворюваннями та поліпшен-
ня психіатричної допомоги» від 1992 року 
визначає наступне: «Усі люди з психічними 
захворюваннями або люди, які вважаються 
такими, мають право на захист від еконо-
мічної, соціальної й інших форм експлуата-
ції, фізичного або іншого поганого і приниз-
ливого обходження. Не повинно бути дис-
кримінації на тлі психічного захворювання» 
[9]. Особливо у світлі рівності слід виділити 
Восьмий принцип захисту осіб з психічними 
захворюваннями та поліпшення психоло-
гічної допомоги, який декларує, що кожний 
пацієнт повинен мати право на отримання 
такої медичної і соціальної допомоги, яка 
відповідає потребам його здоров’я, і має 
право на допомогу і лікування у відповід-
ності з тими стандартами, що й інші хворі 
люди.
Положення і погляди Всесвітньої психі-

атричної асоціації про права і юридичний 
захист психічно хворих, що прийняте Ге-

неральною асамблеєю ВПА на VIII Всес-
вітньому конгресі по психіатрії у Афінах 17 
жовтня 1989 р. [10], містить вимогу, що за-
конодавство з охорони здоров’я повинно за-
безпечити адекватне і ефективне лікування 
всіх пацієнтів, включаючи психічно хворих, 
і захи щати їх право на лікування на рівні 
усталених стандартів у лікувальних закла-
дах або поза ними. Не повинно бути ніякої 
дискримінації психіат ричних пацієнтів у 
цьому сенсі.
Гаванська декларація II, яка схвалена 

Генеральною асамблеєю ВПА 10 червня 
1993 р. [11], визначає обов’язок фахівця 
(психіатра) запропонувати пацієнту краще 
з наявних і відповідних його знанням ліку-
вання, повинен лікувати пацієнта з турбо-
тою і повагою.

Висновок
Рівність як принцип правового статусу 

прав пацієнтів має комплексний характер 
та включає рівність з питань здоров’я та рів-
ності в галузі хорони здоров’я. 

 Доведено, що слід розмежовувати за-
кономірну та несправедливу нерівність у 
питаннях охорони здоров’я. Критеріями 
нерівності, що не вважаються несправед-
ливими, є природня градація відмінностей, 
які першочергово обумовлені біологічни-
ми законами, та шкідлива для здоров’я по-
ведінка, тільки за умови, що вона вибрана 
самостійно.
У свою чергу, рівність у галузі охорони 

здоров’я включає наступні чинники, які ма-
ють бути забезпечені державою: однаковий 
доступ до наявного обслуговування і допо-
моги при однаковій потребі; однакове вико-
ристання стосовно однакової потреби;  од-
накова якість допомоги, яка надається, для 
всіх.
Встановлено, що, окрім загальних кри-

теріїв фінансової та територіальної рівно-
сті, слід виокремити рівність за медичним 
критерієм, тобто за видом захворювання та 
часом звернення. Міжнародні стандарти у 
сфері рівності за медичним критерієм згру-
повано в три блоки: рівність пацієнтів неза-
лежно від віку; рівність невиліковно хворих 
та вмираючих осіб; рівність незалежно від 
діагнозу.
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SUMMARY 
The article deals with such legal category as 

the legal status of the patient. Attention is paid to 
the principle of equality in patient health. Defi ned 
the criteria of inequality that are not considered 
unfair. Studied medical criterion inequality. 
Particular attention is focused on international 
standards of equality for the elderly, terminally 
ill and dying persons, patients regardless of 
diagnosis.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглядається така юридична ка-

тегорія як правовий статус пацієнта. Звернено 
увагу на принцип рівності пацієнта у сфері охо-
рони здоров’я. Визначено ті критерії нерівності, 
що не вважаються несправедливими. Досліджено 
медичний критерій нерівності. Особливу увагу зо-
середжено на міжнародних стандартах рівності 
для літніх людей, невиліковно хворих та вмираю-
чих осіб, пацієнтів незалежно від діагнозу.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÊÎÐÈÑËÈÂÎ-
ÍÀÑÈËÜÍÈÖÜÊÎ¯ ÏÎÂÅÄ²ÍÊÈ Ó Ä²ÒÅÉ

У статті розглянуто особливості 
підліткового віку, генезис формуван-
ня злочинної поведінки дітей, а також 
здійснено аналіз об’єктивних (загальних) та 
суб’єктивних (специфічних) для будь-якої ди-
тини детермінантів потрапляння на злочин-
ний шлях. Автор на підставі аналізу наукових 
праць вітчизняних і зарубіжних вчених дово-
дить, що вчинення дітьми корисливо-насиль-
ницьких злочинів – це процес, який, поряд з умо-
вами оточуючого середовища, детермінований 
низкою чинників. Запропоновано типологію 
дітей, які вчиняють корисливо-насильницькі 
злочини, виходячи з огляду на їх суб’єктивні 
ознаки, а також періодизацію етапів ко-
рисливо-насильницького розвитку цих осіб: 
формування уявлень про чужу власність, 
відчуття вседозволеності через безкарність за 
вчинення дрібних правопорушень та стійкої 
антисуспільної спрямованості.
Ключові слова: дитина, корисливо-насиль-

ницька злочинність, девіантна поведінка, 
запобігання; особа злочинця. 
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переходів, поворотних пунктів розвитку, що 
радикально змінюють положення, статус або 
структуру діяльності індивіда (наприклад, 
початок трудової діяльності). Оскільки соці-
альні переходи часто супроводжуються пси-
хологічною напруженістю і перебудовою, в 
психології розвитку існує спеціальне поняття 
вікових криз (кількісно-якісних стрибків), з 
якими асоціюється стан більше чи менше ви-
раженої конфліктності. Вікові кризи, що ви-
тікають з нормальної логіки розвитку, та біо-
логічні і соціальні зміни, що стоять за ними, 
якими б важкими та болісними вони не були, 
– повторювані, закономірні процеси (на від-
міну від криз, що є наслідками певних осо-
бливих, випадкових обставин, наприклад, 
смерті батьків). 
Узагальнення наукових даних відносно 

психологічних особливостей підліткового 
віку (Абрамова Г. С., Василишина Т. В., Ле-
вітов І. А., Кон І. С., Кулагіна І. Ю. та ін.) 
свідчить, що характерними рисами цього ві-
кового періоду є підвищена емоційність, яка 
знаходить відображення у розвитку почуттів 
дружби й любові, високому рівні емпатії. За-
галом цей період характеризується особистіс-
ною стабілізацією, зменшенням невпевненос-
ті в собі, внутрішньої небезпечності й тривож-
ності, почуттів залежності та неповноцінності
[2, с. 249].
Велике значення в генезисі формування 

злочинної поведінки дітей має така психоло-
гічна особливість як тривожність (неспокій). 
Тривожність розуміється як відчуття загрози 
з боку оточення, як підсвідома невпевненість 

Підлітковий вік завжди вважався критич-
ним, перехідним. У біології та психофізіоло-
гії критичними або сензитивними періодами 
називають такі фази розвитку, що відрізня-
ються підвищеною чутливістю до якихось 
досить визначених зовнішніх та/або внутріш-
ніх чинників, вплив яких саме у цій (і ніякій 
іншій) точці розвитку має особливо важливі, 
незворотні наслідки [1].
У соціології та інших суспільних науках 

такому стану відповідає поняття соціальних 
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індивіда в своєму праві на існування. Вито-
ки виникнення тривожності (неспокою) – 
взаємостосунки в сім’ї. Тривожність як риса 
психічного складу особи виникає на ґрунті 
емоційного нехтування дитини батьками, і 
особливо матір’ю. Відсутність батьківської 
(насамперед, материнської) любові чи її не-
достатність призводить до затримки пси-
хічного розвитку дитини, ускладнює її соці-
альну адаптацію. Відсутність тепла сімейних 
стосунків, емоційної підтримки і взаєморозу-
міння з батьками призводить до того, що міс-
ток між маленькою людиною і суспільством 
– сім’я – є зруйнованим. 
Вплив ранніх сімейних стосунків відби-

вається на всьому наступному житті дитини. 
Адже базова довіра до світу – психологічна 
передумова гармонійного розвитку – у три-
вожних дітей відсутня. Тривога (неспокій) 
як емоційний стан із компонентом страху 
змінює сприйняття оточуючого світу. За да-
ними, отриманими Ю. М. Антоняном, пе-
реважна кількість неповнолітніх злочинців 
– це знехтувані сім’єю діти. Ризик правопо-
рушень для неповнолітніх, що виховуються 
в обстановці постійних і гострих конфліктів, 
у 4-5 разів, а у сім’ях, де панує агресивність і 
жорстокість, – у 9 разів вищий, ніж у звичай-
них сім’ях [3].
Тривожність актуалізує потребу у відсто-

юванні свого «Я» і через відсутність адекват-
них, тобто соціально прийнятних способів 
самоствердження, може викликати агресив-
не відношення до оточуючого світу. Як і інші 
мотиви поведінки з відхиленнями, мотив 
несвідомого захисту від непевної і постійної 
небезпеки не усвідомлюється і не контролю-
ється особою.
Якщо тривожність, за Ю. М. Антоняном, 

досягає рівня страху смерті, людина почи-
нає захищати свій біологічний статус, свої 
біологічне існування. Мотиви її агресивної 
поведінки внутрішні, а не зовнішні. Несві-
дома логіка вбивці: «Я вбиваю, отже, існую». 
У випадку збереження тривожності на рівні 
загального неспокою і непевності людина 
може захищати себе переважно як соціальну, 
а не біологічну істоту, можливо, і неправомір-
ним шляхом – шляхом вчинення злочинів 
корисливо-насильницького характеру. Та-
ким чином, тривожність – одна з важливих 

психологічних передумов формування у ді-
тей поведінки з відхиленнями [3, с. 58].
Стан тривоги має тенденцію до упред-

метнення, тому люди з високим рівнем три-
вожності вбачають небезпеку і загрозу там, де 
вони об’єктивно відсутні. Приміром, побиття 
однією дитиною іншої без будь якої причи-
ни може мати у своїй основі примітивна ре-
алізацію потреби у самоствердженні – само-
ствердженні шляхом фізичного приниження 
іншого.
Інша дитина може сприйматися в цьому 

разі як така, що кидає виклик тривожній осо-
бі самим фактом свого існування через наяв-
ність у неї таких рис та якостей, які відсутні 
у агресора.
До найбільш суттєвих внутрішніх факто-

рів, що детермінують генезу емоційної сфери 
дітей, що вчиняють корисливо-насильниць-
кі злочини, можна віднести потребово-мо-
тиваційну активність, розвиток адаптивних 
і захисних функцій організму. До зовніш-
ніх факторів – умови життєдіяльності, серед 
яких як соціально-психологічні, так і при-
родно-техногенні.
Так, злочинний спосіб життя зумовлює 

наявність підвищеної агресивності (як край-
ній прояв – жорстокості) – властивості осо-
бистості, що характеризується наявністю 
деструктивних тенденцій, в основному в га-
лузі суб’єктно-суб’єктних (міжособистісних) 
відносин. Під агресією розуміють поведінку 
або дії, спрямовані на завдання психологіч-
ної чи фізичної шкоди або на знищення чо-
го-небудь [4; 5, с. 14]. Соціальні деструкції, 
при відсутності адекватного подолання, ма-
ють прояв у злочинному способі виявлення 
агресії. Найчастіше до злочинів через власну 
агресивність діти вдаються в критичні вікові 
періоди. Двома основним формами агресії, з 
якими доводиться мати справу батькам, ви-
хователям та практичним психологам, ви-
ступають недеструктивна та деструктивна 
агресії.
Недеструктивна (інструментальна) агре-

сія – стійка неворожа самозахисна поведінка, 
спрямована на досягнення поставленої мети. 
Вона спричиняється вродженими механіз-
мами, які слугують адаптації в середовищі, 
задоволенню потреб, досягненню мети. Не-
деструктивна агресія є важливим умотиву-
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ванням для розвитку пізнання і можливості 
покладатися на себе, її прояви звичні для 
здорової адаптації до середовища [6].
Яскравим сигналом небезпеки соціаль-

ної деградації (індивідуальної передумови 
корисливо-насильницької злочинності) ди-
тини є ворожа деструктивність – девіантна 
та делінквентна поведінка. Ненависть, роз-
люченість, бажання помсти також є формою 
захисту, однак породжують багато особис-
тісних проблем і примушують страждати 
оточуючих. Ця форма агресії викликається і 
активізується, частіше, в результаті сильних 
неприємних переживань (надмірний біль, 
дистрес) [6, с. 41-59].
Для дітей, що вчиняють корисливо-на-

сильницькі злочини характерна афектив-
ність, тобто тривалі та стійкі емоційні пе-
реживання, результатом яких є відповідні 
форми поведінки – підвищена вразливість, 
упертість, негативізм, замкненість, емоційна 
нестійкість. Підвищена збуджуваність може 
бути причиною надмірної запальності, не-
адекватного реагування на зауваження до-
рослих (сторонніх осіб, батьків, соціальних 
працівників чи правоохоронців), бачення не-
справедливості там, де її немає. Така ілюзія 
виникає для дитини як виправдання самої 
себе, при вчиненні корисливо-насильниць-
ких злочинів щодо «кривдників».
В той же час елементарні моральні прин-

ципи у дітей, що вчинюють корисливо-на-
сильницькі злочини або не виважені, або ви-
кривлені: злочинний спосіб життя зумовлює 
постійний психофізичний ризик й призво-
дить до набуття комплексу установок на про-
тиставлення себе суспільству й, як наслідок, 
ворожнечу з ним. Тобто, дитина, що вчиняє 
корисливо-насильницькі злочини постійно 
піддається невпинному деструктивному й 
антисоціальному впливу оточення.
Так, у дітей, що вчиняють корисливо-

насильницькі злочини наявна власна систе-
ма норм – викривлені уявлення про волю, 
дружбу, благородство. Ці діти спираються у 
своїх твердженнях та уподобаннях на фактор 
корисності того, наскільки успішно інші діти 
здобувають засоби для виживання й одур-
манюючі речовини: дружба й благородство 
оцінюються залежно від ступеня щедрості у 
розподілі цих благ [7].

Діти, які вчинюють корисливо-насиль-
ницькі злочини, схильні до недисциплінова-
ності, особливо коли стикаються з системою 
заборон. Вони нерідко афішують свої не-
гативні риси, бравують ними, примирливо 
ставлячись до таких рис свого характеру, як 
відсутність цілеспрямованості, емоційна не-
врівноваженість, лінь. Цим часто поясню-
ється відсутність цілей та спрямування свого 
життя у малолітніх корисливо-насильниць-
ких злочинців.
Особистісні особливості дітей, що вчиня-

ють корисливо-насильницькі злочини (ін-
телектуальні, вольові, емоційні) визначають 
здатність правильно сприймати й оцінювати 
соціальну значимість того, що відбувається, 
отже – правильно реагувати на ситуацію, що 
визначає намір дитини розпочати злочин-
ний спосіб життя: в конкретних життєвих си-
туаціях адекватно визначати «модель» своєї 
поведінки. Коли на це накладаються особли-
ві стани (наприклад, алкогольного чи нарко-
тичного сп’яніння), сприймання ситуації стає 
викривленим, не дає змоги прогнозувати не 
лише наслідки чергового корисливо-насиль-
ницького злочину (права потерпілого або 
вірогідність бути затриманим), а й власний 
розвиток як злочинця.
Аналізуючи дитячу корисливо-насиль-

ницьку злочинність, слід зазначити, що є 
об’єктивні (загальні) та суб’єктивні (специ-
фічні) для будь-якої дитини чинники по-
трапляння на злочинний шлях [8]. Перший 
випадок: діти скоріше можуть потрапити в 
групу ризику, ніж дорослі, а молодші діти – 
скоріше, ніж підлітки старшого віку. Другий 
випадок: діти з функціонально-неспромож-
ної родини скоріше опиняться в групі ризи-
ку, ніж діти, забезпечені піклуванням і захис-
том; у містах більше факторів ризику, ніж у 
сільській місцевості. 
У філософії та психології відсутня єдність 

поглядів щодо складових компонентів струк-
тури особистості, що цілком зрозуміло, адже, 
як справедливо зазначає О. Р. Ратінов, «тео-
рія системних досліджень дозволяє визначи-
ти особистість як надскладну систему, що має 
не одну, а безліч структур. Кожна з них «про-
свічується» лише у певній проекції» [9, с. 11]. 
Беручи за основу структуру особистості, за-
пропоновану Б. Г. Ананьєвим [10], ми вважа-
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ємо, що суб’єктивні чинники, які формують 
злочинно-корисливо-насильницькі спонуки 
у дітей, було б доцільно об’єднати у наступні 
групи:

1) вікові та індивідуально-типологічні 
особливості;

2) індивідуально-психологічні та соціаль-
но-психологічні особливості.
Узагальнення літературних першодже-

рел, де аналізуються поведінкові особливості 
дітей, які вчинюють корисливо-насильниць-
кі злочини, дозволяє класифікувати їх на-
ступним чином: 

1. Агресивні корисливо-насильницькі зло-
чинці – їх поведінка пов’язана з агресивними 
проявами щодо оточуючих, з приставаннями 
до них, вимаганням грошей, погрозами або 
з іншими діями такого ж плану: образами, 
насмішками, знущаннями та ін. Для дітей, 
що вчиняють корисливі злочини цієї групи 
характерне умисне створення конфліктних 
ситуацій. Їх поведінка може бути злочинною, 
адміністративно-караною чи аморальною. 
При цьому, сам корисливо-насильницький 
злочин вони вчиняють таємно й агресія ви-
ступає відволікаючим від справжньої мети 
(вилучення чужого майна) засобом.
Агресивні корисливо-насильницькі зло-

чинці залежно від стійкості та спрямова-
ності свого ставлення до інших осіб розпо-
діляються на агресивних загального плану 
(виявляють агресію до всіх без виключення) 
та вибірково агресивних (агресивні реакції 
викликають тільки окремі категорії осіб, на-
приклад, жінки та однолітки), за змістом по-
ведінки – на агресивних насильників та агре-
сивних провокаторів. Для перших характер-
ний напад на перехожих (нав’язливі вимоги 
матеріальної допомоги), для других – різного 
роду образи, наклепи, знущання. Підкрес-
люємо, що ці дії є відрепетованою виставою 
для потерпілих або сторонніх осіб з тим, щоб 
їх товариші мали змогу обікрасти шокованих 
громадян.

2. Активні корисливо-насильницькі зло-
чинці – в цю групу входять діти, поведінка 
яких не пов’язана з нападом або провокаці-
єю у формі конфліктного контакту, але вони 
активно сприяють завданню шкоди самим 
собі. Це часто виступає методом вчинення 
злочину – «скривджену» дитину жаліють пе-

ресічні громадяни та намагаються їй допо-
могти, чим надають їй змогу наблизитися до 
себе. Тут дитина або її «колеги» й вчиняють 
корисливо-насильницький злочин.

3. «Позитивні» корисливо-насильниць-
кі злочинці – особи, поведінка яких має до-
брозичливий (позитивний) характер як до 
оточення, так й для представників інших 
прошарків суспільства, але також несе анти-
суспільну складову через некритичне сприй-
няття ними норм та атрибутів маргінальної 
субкультури, яка має місце серед злочинців. 
Такі діти не вважають наприклад вимагання 
«поганим» способом взаємодії з суспільством, 
а, навпаки, вважають це за норму. Механізм 
вчинення злочину, зазвичай, такий: діти, які 
вчиняють корисливо-насильницькі злочини, 
весело проводять час з новими друзями, з 
якими знайомиться у місцях проведення до-
звілля, й відкрито вимагають від них деякі 
речі.

4. Пасивні корисливо-насильницькі зло-
чинці – особи, які сприйняли антисуспільні 
навіювання через небажання самостійно не-
сти відповідальність за власну протиправну 
чи аморальну поведінку. Слід мати на увазі, 
що пасивність поведінки та віднесення ді-
тей, що вчиняють корисливо-насильницькі 
злочини до цієї групи не завжди відбивають 
риси конкретної особистості, оскільки актив-
на, ініціативна або, навіть, агресивна людина 
може не проявити своїх рис через обстави-
ни, які змусили обрати її пасивний тип пове-
дінки. Злочини така дитина вчиняє «тихо», 
тобто не застосовує відволікаючих заходів й 
«працює» сама. Частіше за все ці діти вчиню-
ють агресивні насильницькі дії подалі від міс-
ця проживання [8]. 
Далі ми наведемо характеристику 

суб’єктивних чинників, які є передумовою 
включення дитини до корисливо-насиль-
ницької злочинності.
Необ’єктивна оцінка своїх можливостей 

тут на першому місці. Будь-який мотива-
ційний чинник діє, лише переломлюючись 
через систему потреб, через індивідуальні 
властивості психіки людини. Важливим ре-
гулятором соціальної поведінки дітей є їхня 
самооцінка, опосередкована умовами життя, 
виховання і навчання. Генетично виникнен-
ня самооцінки обумовлене розвитком само-
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свідомості – пізнання себе, оцінка своїх сил і 
можливостей, формування критичного став-
лення до себе, усвідомлення свого місця у 
системі групових відносин. Орієнтація на са-
мооцінку в підлітковому віці різко зростає, а 
орієнтація на зовнішню оцінку – зменшуєть-
ся, тобто відбувається своєрідна емансипація 
від оцінок оточення, самооцінка стає одним 
із найбільш важливих чинників регуляції по-
ведінки. Це пов’язано з формуванням праг-
нення до незалежності, самостійності, само-
виховання [11].
Так, у багатьох підлітків самооцінка по-

зитивних рис завищена, а рівень домагань 
вищий за реальні можливості. Виникають 
афективні переживання, засновані на впев-
неності у несправедливості ставлення та оці-
нок оточуючих, що виявляються у вигляді 
специфічних поведінкових реакцій – вразли-
вості, підозрілості, недовіри, намагань втекти 
від неідеальної реальності туди, де, на їхню 
думку, можлива реалізація мрій. У таких під-
літків загострене побоювання, що їх визна-
ють слабкими, несамостійними, вони готові 
на вчинення неймовірних, зухвалих вчинків, 
аби довести свою зрілість. Вони дуже гостро 
реагують на контроль, приниження їх гід-
ності, підкорення. Це може стати, як зазна-
чалося раніше, одним із психологічних чин-
ників включення у корисливо-насильниць-
ку злочинність – протест проти постійного 
контролю та обмежень за рахунок зухвалого 
нехтування загальної моралі.
Діти з заниженою самооцінкою, схиль-

ністю недооцінювати свої можливості, не-
впевненістю в собі, сором’язливістю і, через 
це – з пасивністю поведінки у кримінальній 
ситуації, також стають корисливо-насиль-
ницькими злочинцями саме через надію зна-
йти кращої долі за рахунок володіння чужим 
майном (прагнення підняти свій престиж хи-
зуванням коштовними приладами). Їм при-
таманна схильність до психологічної ізоляції, 
втечі від реальності у світ мрій. Тут набуває 
значення вживання одурманюючих речовин 
як своєрідного способу виходу з недруже-
любної дійсності.
Схильність дітей та підлітків до ризи-

ку. Ризик – ситуативна характеристика ді-
яльності, яка складається з невизначеності 
її закінчення та можливих несприятливих 

наслідків у випадку невдачі. Можна виділи-
ти деякі суб’єктивні джерела некритичного 
ставлення до ризику, до яких належать.

1. Сподівання на щасливий випадок, що 
породжується прикладами інших осіб (перш 
за все, друзів-однолітків, перед якими дити-
на боїться виглядати слабшою, розважливі-
шою), невдалими зразками літературної та 
кінопродукції, якими дитина (підліток) від-
верто захоплюється, перебуваючи під впли-
вом специфічного «юнацького романтизму». 
Для такої дитини характерне недостатнє 
усвідомлення можливості настання смерті 
або шкоди здоров’ю. Віра у фізичне безсмер-
тя, що притаманна дитячому світогляду, не 
минає одразу. Відчайдушні, смертельно не-
безпечні вчинки деяких підлітків – не лише 
вихваляння і перевірка власної сили і сміли-
вості, а в буквальному розумінні – гра зі смер-
тю, перевірка долі, у повній впевненості, що 
все минеться, злочини «зійдуть з рук».

2. Успішність попередніх дій суб’єкта – 
схильність до ризику зростає по мірі успіху.

3. Вплив злочинної групи укріплює го-
товність до ризику (ефект «схильності до ри-
зику») – індивідуальні рішення більш обачні, 
оскільки у групі розчинюється особиста від-
повідальність (особливо це значимо у підліт-
ковому віці, коли точка зору групи видається 
єдино вірною і справедливою). Необачна по-
ведінка може бути результатом впливу авто-
ритетного лідера, схильного до ризику, або 
ж, якщо ризик у окремих групах (особливо 
у злочинних групах дітей) шанується як цін-
ність, як невідворотний «фат життя».

4. Ризикованість може бути властивістю 
особи дитини, яка виражається у прагненні 
до «гострих відчуттів». Так, особи емоційно 
неврівноважені, тривожні, з перевагою за-
хисних тенденцій, в ситуаціях ризику (вчи-
нення злочинів або взаємодія із злочинною 
групою) частіше обирають неадекватну стра-
тегію поведінки, яка характеризується або 
надмірною обережністю та консерватизмом, 
або готовністю до ризику навіть у тих випад-
ках, коли він очевидно невиправданий. І, на-
впаки, особи з низьким рівнем тривожності 
та захисних тенденцій виявляють високу ви-
бірковість поведінки в ситуаціях ризику, оби-
раючи залежно від типу ситуації або страте-
гію ризику, або стратегію обережності, тобто 
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поводяться більш адекватно. Крім того, існує 
позитивна залежність між імпульсивністю, 
завищеним рівнем домагань та схильністю 
до ризику, а ригідність пов’язана з обереж-
ністю, консерватизмом у поведінці.
Аналіз наведеного дозволяє зробити ви-

сновок, що суб’єктивними передумовами 
корисливо-насильницької злочинності дітей 
є, частіше за все, занижена самоповага (праг-
нення підняти її злочинними – альтерна-
тивними загальним – успіхами), яка, в свою 
чергу, стала результатом пережитих життє-
вих невдач та несправедливостей. Оскільки 
найважливішим новоутворенням віку є по-
чуття дорослості, самостійності, що являє 
собою новий рівень домагань, поведінка 
дітей у цей період характеризується підви-
щеною агресивністю, конфліктністю, праг-
ненням довести свої можливості [12]. Через 
те, що можливості задоволення потреби у 
самоствердженні, самореалізації, самовиз-
наченні соціально-прийнятними способами 
знаходять далеко не усі підлітки, автоматич-
но відбувається первинне розшарування на 
«поганих і хороших», «здібних і нездібних». 
При цьому «нездібні, погані, недисципліно-
вані» діти, одержавши таке соціальне тавро, 
прагнуть його виправдати, проявляючи не-
слухняність і агресивність.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 
КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКОЇ 

ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ
У статті розглянуто особливості підліт-

кового віку, генезис формування злочинної 
поведінки дітей, а також здійснено аналіз 
об’єктивних (загальних) та суб’єктивних 
(специфічних) для будь-якої дитини детер-
мінантів потрапляння на злочинний шлях. 
Автор на підставі аналізу наукових праць ві-
тчизняних і зарубіжних вчених доводить, що 
вчинення дітьми корисливо-насильницьких 
злочинів – це процес, який, поряд з умова-
ми оточуючого середовища, детермінований 
низкою чинників. 
Запропоновано типологію дітей, які вчи-

няють корисливо-насильницькі злочини, 
виходячи з огляду на їх суб’єктивні ознаки: 
а) агресивні – їх поведінка пов’язана з агре-
сивними проявами щодо оточуючих, з при-
ставаннями до них, вимаганням грошей, по-
грозами або з іншими діями такого ж плану: 
образами, насмішками, знущаннями та ін. 
Для дітей, що вчиняють корисливі злочи-
ни цієї групи характерне умисне створення 
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конфліктних ситуацій. Їх поведінка може 
бути злочинною, адміністративно-караною 
чи аморальною. При цьому, сам корисливий 
злочин вони вчиняють таємно й агресія ви-
ступає відволікаючим від справжньої мети 
(вилучення чужого майна) засобом; б) актив-
ні – в цю групу входять діти, поведінка яких 
не пов’язана з нападом або провокацією у 
формі конфліктного контакту, але вони ак-
тивно сприяють завданню шкоди самим собі; 
в) позитивні – особи, поведінка яких має до-
брозичливий (позитивний) характер як до 
оточення, так й для представників інших 
прошарків суспільства, але також несе анти-
суспільну складову через некритичне сприй-
няття ними норм та атрибутів маргінальної 
субкультури, яка має місце серед злочинців; 
г) пасивні – особи, які сприйняли антисус-
пільні навіювання через небажання самостій-
но нести відповідальність за власну проти-
правну чи аморальну поведінку. Слід мати на 
увазі, що пасивність поведінки та віднесення 
дітей, що вчиняють корисливо-насильницькі 
злочини до цієї групи не завжди відбивають 
риси конкретної особистості, оскільки актив-
на, ініціативна або, навіть, агресивна людина 
може не проявити своїх рис через обстави-
ни, які змусили обрати її пасивний тип пове-
дінки. Злочини така дитина вчиняє «тихо», 
тобто не застосовує відволікаючих заходів й 
«працює» сама. 
Також автором наведена періодизація 

етапів корисливо-насильницького розвитку 
цих осіб: формування уявлень про чужу влас-
ність, відчуття вседозволеності через безкар-
ність за вчинення дрібних правопорушень та 
стійкої антисуспільної спрямованості.
Ключові слова: дитина, корисливо-на-

сильницька злочинність, девіантна поведін-
ка, запобігання; особа злочинця. 

FEATURES OF FORMATION OF 
ABUSIVE AND VIOLENT BEHAVIOR IN 

CHILDREN
The article examines the features of adoles-

cence, the genesis of the formation of criminal 
behavior of children, as well as the analysis of 
objective (general) and subjective (specifi c) for 
any child determinants of entering a criminal 
path. Based on the analysis of scientifi c works 

of domestic and foreign scientists, the author ar-
gues that committing a child of selfi sh and vio-
lent crimes is a process that, along with environ-
mental conditions, is determined by a number 
of factors.

A typology of children who commit acts of 
self-violence, based on their subjective features, 
is suggested: a) Aggressive - their behavior is re-
lated to the aggressive manifestations of others, 
to molestation, extort money, threats or other 
acts of such the same plan: insults, ridicule, 
bullying, etc. Children committing self-serving 
crimes of this group are characterized by delib-
erate confl ict situations. Their behavior may be 
criminal, administrative, or immoral. In doing 
so, they commit a self-serving crime in secret 
and aggression is a distraction from the true 
purpose (seizure of another’s property) by the 
means; b) active - this group includes children 
whose behavior is not related to assault or prov-
ocation in the form of confl ict contact, but who 
actively contribute to harming themselves; c) 
positive - persons whose behavior is of a benevo-
lent (positive) character both to the environment 
and to members of other strata of society, but 
also carries an antisocial component because of 
their uncritical perception of the norms and at-
tributes of the marginal subculture that occurs 
among criminals; d) passive - persons who per-
ceived anti-social suggestion because of their 
unwillingness to take responsibility for their 
own unlawful or immoral behavior. It should 
be borne in mind that the passive behavior and 
attribution of children committing acts of self-
violence in this group do not always refl ect the 
traits of a particular person, since an active, ini-
tiative or, even, aggressive person may not show 
their traits due to circumstances that made him 
or her choose passive type of behavior. Such a 
child commits crimes “quietly”, that is, does not 
take distracting measures and “works” itself.

The author also describes the periodization 
of the stages of the selfi sh and violent develop-
ment of these persons: the formation of ideas 
about someone else’s property, the feeling of 
permissiveness through impunity for commit-
ting minor offenses and persistent anti-social 
orientation.

Keywords: child, selfi sh and violent crime, 
deviant behavior, prevention; the identity of the 
offender.
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